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1. Studiju virziena raksturojums 
 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ir norādīts, ka izglītība ir 
viens no svarīgākajiem Latvijas valsts ekonomikas izaugsmes, konkurētspējas un 
ilgtspējas nodrošinošajiem faktoriem. Tādējādi studiju virziena „Izglītība, pedagoģija 
un sports” nostiprināšanai, attīstībai un pilnveidei būtiska nozīme ir gan vidējā, gan 
ilgtermiņa Latvijas izglītības sistēmas attīstības plānošanā.  
Studiju virzienā „Izgl ītība, pedagoģija un sports” iek ļautas šādas programmas: 
2. līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmas: 
 

• „Skolotājs” (kods 42 141) ar kvalifikācijām: 
o pirmsskolas izglītības skolotājs, 
o speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, 
o pamatizglītības skolotājs, 
o vēstures un sociālo zinību skolotājs, 
o sporta un deju skolotājs, 
o mūzikas skolotājs. 

• „Logopēdija” (kods 42 141) 
Profesionālās maģistra studiju programmas: 

• „Karjeras konsultants” (kods 47141) ar kvalifikācijām: 
o karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists, 
o karjeras konsultants un sociālais pedagogs. 

• „Vispārējās izglītības skolotājs” (kods 47141): 
Studiju ilgums 1 gads 1,8 gadi 2 gadi 

Kvalifik ācija - Vispārējās izglītības skolotājs 

Apakšvirzieni - - angļu valodas skolotājs 
- vācu valodas skolotājs 
- franču valodas skolotājs 
- vizuālās mākslas skolotājs (ar 

tiesībām pasniegt dizainu) 
- mājturības un tehnoloģiju 

skolotājs 
- psiholoģijas skolotājs 
- mūzikas skolotājs 
- pirmsskolas skolotājs 

(metodiķa darbā) 
 

- latviešu valodas un literatūras 
skolotājs un kulturoloģijas 
skolotājs 
- krievu valodas un literatūras 
skolotājs un kulturoloģijas 
skolotājs 
- angļu un franču valodas 
skolotājs 
- angļu un vācu valodas skolotājs 
- angļu un krievu valodas 
skolotājs 
- vizuālās mākslas skolotājs (ar 
tiesībām pasniegt 
dizainu)unkulturoloģijas skolotājs 
- mājturības un tehnoloģiju, un 
kulturoloģijas skolotājs 
- matemātikas skolotājs 
- informātikas skolotājs 
- fizikas skolotājs 
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- ķīmijas skolotājs 
- fizikas un informātikas 
(pamatizglītībā) skolotājs 
- fizikas un dabaszinību 
(pamatizglītībā) skolotājs  
- bioloģijas un dabaszinību 
(pamatizglītībā) skolotājs 
- speciālās izglītības skolotājs 

 
Akadēmiskā maģistra studiju programma: 
„Izgl ītības zinātņu maģistrs pedagoģijā” (kods 45 142) 
Doktora programma: 
„Pedagoģijas” (kods 51 142) 
 

1.1. Studiju virziena att īstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība 
ar augstskolas kopējo stratēģiju 

 
Latvijas izglītības sistēmas attīstības būtisks mērķis ir spēt mainīt skolotāja darba 
raksturu. Skolotāju sagatavotība mācīt vairāk nekā vienu priekšmetu ir veids, kā 
risināt izglītībā sensitīvus jautājumus, piemēram, depopulācija, mazo skolu slēgšana, 
skolotāju sastāva novecošana1. Esošo pieeju mācīt priekšmetus savstarpēji nošķirti, 
liekot uzsvaru uz teorētiskajām zināšanām, svarīgi ir mainīt uz holistisku pieeju 
izglītībā, kurā par nosacījumu kļūst zināšanu apguves konteksts. Skolotājam no 
priekšmeta pasniedzēja ir jāpārtop par daudzpusīgu, talantīgu personību, kas spēj 
iedvesmot audzēkņus, spēj saistīt dažādas jomas, sadarboties, sniegt padomus un 
organizēt. Skolotāju, izglītības vadītāju un izglītības zinātnes un pedagoģijas 
speciālistu sagatavošana ir nozīmīgs faktors sociālo un ekonomisko jautājumu 
veiksmīgai risināšanai.  
LiepU studiju virzienā „Izgl ītība, pedagoģija un sports” ir nodrošināta pilna cikla 
studijas ( bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas), kas sniedz iespēju veidot un 
attīstīt un īstenot kvalitatīvu, pēctecīgu skolotāju un izglītības darbinieku 
sagatavošanas sistēmu, pētniecības un zinātnes attīstību. Tās realizāciju nodrošina 
konstruktīva sadarbība ar Izglītības zinātņu institūtu un starpfakultāšu kopēja darbība. 
Studiju virziena attīstībā un realizācijā respektēti LiepU mērķi – daudzveidīgas 
pētniecības, studiju un inovatīvo darbību izmantošana, kas nodrošina starptautiski 
atzītu augstāko izglītību, attīstītu zinātni un pētījumus izglītības zinātnē un 
pakalpojumos. 2013.gada 26.jūnijā LP IZM Studiju akreditācijas komisija ir 
pieņēmusi lēmumu (Nr.233., Prot.Nr.15,2.28.p.) par studiju virziena „Izglītība, 
pedagoģija un sports” akreditāciju un uzskata, ka studiju virziens ir akreditējams uz 
sešiem gadiem. 
Arī Liepājas Universitātes attīstības stratēģisko virzienu vadlīnijās (2014. – 2016.)2 
norādīts, ka „Liepājas Universitāte ir izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras centrs, 
kas nodrošina zināšanās balstītās ekonomikas attīstību, veicinot pētniecībā balstītas 
starptautiski atzītas studijas … sociālajās un izglītības zinātnēs” (Izstrādāts saskaņā ar 

                                                           
1
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. LR Saeima. http://baltadaba.lv/wp-

content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf  
2
Liepājas Universitātes attīstības stratēģisko virzienu vadlīnijās (2014. – 

2016).http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Vispaareeji%20Senaata%20leemumi/201
3._2014.%20studiju%20gads/16.12.2013/&checksum=ca3e7fd74acd5465204030036197a8dbfd630161 
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Liepājas Universitātes attīstības stratēģijām 2008. – 2018. (apstiprināta 26.05.2008.)). 
Kā studiju programmu pilnveides un attīstības prioritāte noteikta nepieciešamība 
„izstrādāt un īstenot ilgtspējīgu skolotāju sagatavošanas un profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides koncepciju (attiecībā uz bakalaura, maģistra studiju 
programmām un profesionālās pilnveides programmām)”, kas paredz nodrošināt 
programmu atbilstību darba tirgus prasībām valstī un Kurzemes reģionā, gan sekmēt 
starptautisko konkurētspēju. Studiju virziens tiek pilnveidots atbilstoši attīstības 
tendencēm zinātnē un praksē, piedāvājot apgūt profesionālo kvalifikāciju atbilstoši 
studējošo un darba devēju vēlmēm, paplašinot absolventu konkurētspēju darba tirgū 
un nodrošinot reģionālās intereses, jo LiepU studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un 
sports” ir vienīgais Kurzemes reģionā, kas sagatavo skolotājus ar plašu kvalifikāciju 
spektru. 
Studijas pedagoģijas doktorantūrā dod iespēju jaunajiem zinātniekiem iegūt 
pedagoģijas doktora grādu kādā no pedagoģijas zinātnes apakšnozarēm, sekmē 
zinātniskās pētniecības, pētniecisko metožu un pedagoģijas teoriju tālāku attīstību, kas 
nodrošina pedagoģiskās prakses pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu 
zinātnisko darbinieku izglītošanu. 
LiepU atbalsta mūžiglītības attīstību, tāpēc piedāvājot kvalitatīvu un pieejamu studiju 
vidi, arī studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” nodrošina un rūpējas par 
jauno speciālistu sagatavošanu darba tirgus prasībām, nodrošinot kvalitatīvu un 
pieejamu studiju vidi (LiepU Satversme, 7.3. punkts) 
Studentiem ir dota iespēja, veicot pētniecības darbu, iekļauties Latvijas, Eiropas un 
pasaules pētnieciskajos procesos (atbilstoši LiepU Satversmes 7.4. punktam). 
Atbilstoši Liepājas Universitātes attīstības stratēģisko virzienu vadlīnijās (2014. – 
2016.) noteiktajam studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji 
līdzdarbojās pārkvalificēšanās un papildkvalifikācijas ieguves programmās, kursu 
organizēšanā u. c., izmantojot konkursos pieejamo ESF u. c. finansējumu. 
Studiju virziena realizācijā tiek respektētas arī Latvijas augstākai izglītībai un Eiropas 
izglītības telpai noteiktās prasības, kā arī Noteikumi par Latvijas izglītības 
kvalifikāciju3, un Ciklu noslēgumu prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai4. 
Prasības Eiropas augstākās izglītības telpai, to mērķi un realizācijas līdzekļi5 kalpo par 
vadlīnijām studiju virziena attīstības stratēģijas noteikšanā kopsakarībā ar LiepU 
darbības un attīstības mērķa īstenošanu.  
 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais 
novērt ējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa 

Studiju virziena pamatu veido ilggadējā pieredze pedagoģijas programmu realizācijā 
Liepājas universitātē, sākot no 1954.gada. 2012.gadā veiktais studiju virzienā iekļauto 
programmu starptautiskais izvērtējums apliecina pašreiz realizēto programmu 
ilgtspēju un attīstību. Studiju programmu transformācija un virziena ietvaros veiktā 
studiju programmu laika un finanšu resursu optimizācija ir veicinājusi: 

                                                           
3
MK noteikumi Nr.990 

4
Apstiprināts Rektoru padomē un Augstākās izglītības padomē 

5Definēti Eiropas augstākās izglītības ministru konferences komunikē Bergenā 2005.gada maijā. 
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• saskaņotību un saistību starp skolotāju profesionālo izglītību un darba tirgus 
pieprasījumu, veicinot studiju programmas absolventu nodarbinātību un 
konkurētspēju darba tirgū. 

• piešķiramo kvalifikāciju paplašināšanos un studiju ilgumu un apjoma 
optimizāciju, akcentējot profesionālās kompetences pilnveidi, 

• LiepU cilvēkresursu un materiālo resursu sabalansētu un racionālu 
izmantošanu. 

Studiju virziena aktualitāti un nozīmību Latvijas Republikas interešu kontekstā 
nosaka: 

• kvalificētu vairāku mācību priekšmetu un pirmsskolas izglītības skolotāju 
trūkums Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs6. Līdz ar to  studiju 
virziens akcentē pirmsskolas izglītības skolotāju sagatavošanu, pamatizglītības 
skolotāju, vispārējās izglītības skolotāju sagatavošanu, paredzot arī dabas 
zinātņu jomas specializāciju paplašināšanu (matemātika, fizika, informātika, 
ģeogrāfija, ķīmija u.c.) utt. 

• eksperti no Latvijas Skolotāju savienības un Pirmsskolas skolotāju apvienības 
norāda uz nepietiekamu pedagogu kvalifikāciju. Eksperti vērš uzmanību arī uz 
to, ka nepietiek pedagogu, kuru personīgās īpašības ļautu viņiem strādāt par 
skolotājiem. Skolotājiem ir zema motivācija, jo „pašreizējā skolotāju 
ranžēšana notiek nevis pēc principa kā viņi strādā ar bērniem, bet pēc tā kā 
aizpilda dokumentāciju”.7 

• skolotāju sastāva novecošanās, kas nākotnē prognozē jauno skolotāju 
pieprasījumu. Kā liecina IZM statistikas dati 54% skolotāju ir vecāki par 55 
gadiem. Vecumā no 25-34 gadiem Latvijas skolās strādā tikai 13% pedagogu. 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norādījusi, ka 
joprojām ir skolas, kurās trūkst skolotāju. 

• Ekspertu grupa no Latvijas Skolotāju savienības norāda uz to, ka problēmu 
skolēnu izglītības kvalitātei rada situācija, ka pedagogi, izgājuši īsus 
pārkvalifikācijas kursus, iegūst tiesības mācīt citus priekšmetus, ne tos, ko 
apguvuši augstskolā. Īpaši tas aktuāls mazajās lauku skolās, kur skolotājiem ir 
mazas likmes8, tādējādi tiek atzīta vairāku kvalifikāciju ieguves efektivitāte 
tieši studējot augstskolā. 

• nodoms pieņemt likumu, kas paredz, ka visas pirmsskolas izglītības iestādes 
mācību un audzināšanas darbu īsteno valsts valodā. Tādējādi būs nepieciešams 
2 reizes vairāk pirmsskolas pedagogu nekā līdz šim. 

Studiju virziena ietvaros īstenotajās programmās tiek respektēta tās specifika, kas 
nosaka studiju programmu attīstību un nozīmi atbilstoši studiju virziena kopējai 
virzībai uz Latvijas izglītības sistēmas nodrošināšanu ar kvalificētu un profesionālu 
skolotāju, zinātnieku, izglītības vadītāju un politikas veidotāju sagatavošanu. 
 
 
 
                                                           
6
Darba tirgus īstermiņa prognozes 2013.gada 2.pusgadam. Ieguldījums tavā nākotnē. Rīga 2013. 

http://www.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 
7Darba tirgus īstermiņa prognozes 2013.gada 2.pusgadam. Ieguldījums tavā nākotnē. Rīga 2013. 
http://www.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 
8 Turpat, 100.lpp 
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1.3. Studiju virziena att īstības plāns (2012-2016) 
 

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 
noteikto  uzdevumu 

kvalit ātes 
pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbild īgais 
par izpildi 

Izpildes 
apliecinājums  

Studiju 
programmu 
pilnveide, 
papildinot 
iegūstamo 
kvalifikāciju 
spektru 

Dabas zinātņu jomas 
specializāciju 
paplašināšana 
(matemātika, fizika, 
informātika, ģeogrāfija, 
ķīmija u.c.) bakalaura 
studiju programmā 
„Skolotājs”. 

2014. Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā  

Papildināt profesionālās 
maģistra programmas 
„Karjeras konsultants” 
piedāvātās kvalifikācijas 
ar „karjeras konsultants 
skolotājs mentors” 
kvalifikācijām.  

2014. Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā 

Meklēt risinājuma 
iespējas 1–1,5 gadus 
ilga studiju virziena 
izveidei, lai pretendents 
varētu iegūt skolotāja 
kvalifikāciju konkrētā 
mācību priekšmeta 
didaktikā, atkārtoti 
neaizstāvot izglītības 
zinātņu maģistra grādu. 

2014-
2016 

Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā vai jaunas 
studiju programmas 
izveide 

Papildināt profesionālo 
maģistra studiju  
programmu „Vispārējās 
izglītības skolotājs ”ar 
ģeogrāfijas skolotāja 
kvalifikāciju. 

2014. Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā 

Studiju 
procesa 
kvalitātes 
pilnveide  

Pētniecisko darbu 
(bakalaura un maģistra 
darbu) izstrādes tēmas 
izvēle un izstrādes 
uzsākšana pirmajā 
studiju gadā. 
 

2014. Programmas 
direktori, 
jomu un 
apakšvirzienu 
vadītāji 

Bakalaura studiju 
programmās studiju 
kursā „Ievads 
studijās” iekļauta 
pētniecisko interešu 
izzināšana un 
atbilstošas 
bibliogrāfijas izpēte. 
Profesionālā 
maģistra programmā 
maģistra darbu tēmas 
izvēle un noteikšana 
pēc studiju 
uzsākšanas 1.kursā 
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Kvalifik ācijas eksāmenu 
formas un satura 
pilnveide. 

2014-
2016 

Programmas 
direktori, 
apakšvirzienu 
vadītāji  

Aktualizēt KE 
organizācijas un 
satura aspektus 
atbilstoši aktuālajām 
tendencēm  izglītībā 

Reģiona, Latvijas un 
starptautiskā mērogā 
nozīmīgas akadēmiskās 
vides pilnveidošana. 

2014-
2016 

Doktora 
studiju 
programmas 
direktore 

Izglītības zinātņu 
institūta zinātniskās 
konferences 

Iekšējās komunikācijas 
un informācijas aprites 
sistēmas pilnveide, 
nodrošinot gan tiešu, 
gan netiešu 
komunikāciju ar studiju 
programmas 
doktorantiem, 
mācībspēkiem un 
personālu. 

2014-
2016 

Doktora 
studiju 
programmas 
direktore 

Komunikācijas 
pilnveide 

Studiju programmas 
doktorantu un docētāju 
iesaistīšanās mobilitātes 
programmās un 
starptautiskajos 
projektos. 

2014-
2016 

Doktora 
studiju 
programmas 
direktore 

Veikti pētījumi 
projektu ietvaros. 
ERASMUS vizītes 

Studiju procesa 
tehniskais un 
metodiskais 
nodrošinājums 

2014-
2016 

Programmas 
direktori, 
jomu un 
apakšvirzienu 
vadītāji  

E-studiju materiālu 
izstrāde un pilnveide 

Studentu 
zinātniskā 
darba sasaiste 
ar mācībspēku 
zinātnisko 
darbību 

Inovatīvu tēmu un 
praktiski izmantojamu 
rezultātu aktualizēšana 
saistībā ar mācībspēku 
zinātnisko darbību, to 
atspoguļojums 
bakalaura un maģistra 
darbos 

2014-
2016 

Programmas 
direktori, jomu 
un 
apakšvirzienu 
vadītāji  

Apzināta aktuālo un 
inovatīvo 
problemātika un tās 
sasaiste ar 
mācībspēku 
zinātniski 
pētniecisko darbību 
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Studiju 
virzienā 
iesaistīto 
docētāju 
zinātniski 
pētnieciskās 
darbības 
aktivizēšana, 
zinātniskās 
darbības 
atpazīstamības 
veicināšana. 

Līdzdalība konferencēs, 
publikāciju izstāde, 
zinātniski pētnieciskās 
darbības attīstība studiju 
procesa un studiju 
procesā iesaistīto 
docētāju kvalifikācijas 
pilnveidei  

2014-
2016 

Dekāne, 
zinātniski 
pētniecisko 
jomu vadītāji, 
doktora studiju 
programmas 
direktore 

Dalība konferencēs, 
publicēšanās iespēju 
izzināšana, sadarbība 
kopīgu publikāciju 
izstrādē  
Pētniecisko rezultātu 
publiskošana 
starptautiskos 
izdevumos un 
monogrāfij ās, dalība 
nozaru un 
starpnozaru valsts un 
starptautiskas 
nozīmes 
zinātniskajās 
konferencēs. 

Studiju 
virziena 
popularizēšana 
un mērķtiecīga 
reflektantu 
piesaiste 

Iesaistīt potenciālos 
reflektantus studentu 
zinātniskajos lasījumos 
pedagoģijas bakalaura 
un maģistra līmeņa 
studijās, popularizējot 
studentu veikto pētījumu 
rezultātus un motivējot 
turpmākajām studijām 

2014-
2016 

Programmas 
direktori, jomu 
un 
apakšvirzienu 
vadītāji  

Studentu zinātnisko 
pētījumu 
popularizēšana, 
organizējot 
zinātnisko darbu 
lasījumus un 
pieaicinot topošos 
reflektantus 

Materiāli 
tehniskās 
bāzes 
nodrošinājums 

Kreativitātes centra 
izveide, datoru iegāde, 
dušas telpas, mūzikas 
instrumenti u.c. 

2014-
2016 

Dekāne Iespēju robežās 
modernizēt studiju 
kursu specifikai 
atbilstošu studiju 
telpu  izveidi 

 
 

 

1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība darba tirgus 
pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērt ējuma 
rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu 
absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti 

 
Ziņojumu „Darba tirgus īstermiņa prognozes 2013. gada 2. pusgadam”9 noteikts, ka 
izglītībā plānots radīt jaunas  darba vietas, piemēram, izglītības jomas vecākos 
speciālistus (0,8%). Izglītības eksperti10 norāda uz šādu pedagogu nepieciešamību: 
pamatizglītības skolotāji, pirmsskolas pedagogi (tiek atzīts, ka tos būtu nepieciešams 
sagatavot divas reizes vairāk), pedagogu palīgi (nepieciešami 12 000 pedagogu 
palīgi), vidējās izglītības pedagogi, mūzikas skolotāji (tiek minēta nepieciešamība pēc 
1000 mūzikas skolotājiem), pamatizglītības skolotāji. 

                                                           
9ww.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 
10 Latvijas Skolotāju savienība, Pirmsskolas skolotāju apvienība. 
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Darba devēju atsauksmes liecina par studiju virziena absolventu pieprasījumu 
Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā gan pašvaldību, gan privātajās izglītības un 
rehabilitācijas iestādēs. Īpaši pieprasīti ir apakšvirziena Pirmsskolas izglītības 
skolotājs absolventi. Tā kā vēl joprojām saglabājās vietu trūkums pirmsskolas 
izglītības iestādēs11, absolventiem ir iespēja veidot savu privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi. 
Darba devējiem ir iespējas novērot un novērtēt studentu profesionālo kompetenci un 
programmas resursu atbilstību izvirzītajiem mērķiem prakšu laikā12,13. Darba devēji 
atzinīgi vērtē studentu teorētisko un metodisko sagatavotību (par to liecina prakses 
vērtējumi: 8 līdz 10 baļļu amplitūdā), pārdomāto prakšu organizāciju un konstruktīvo 
sadarbību. Praktikanti tiek raksturoti kā radoši, ieinteresēti, zinoši mācību priekšmeta 
metodikā un bērnu vecumposmu īpatnību pārzināšanā. Praktikanti prot plānot un 
organizēt mācību un audzināšanas darbu.  
Lietišķa sadarbība ir izveidojusies ar potenciālajiem darba devējiem14, kuri iesaistās 
Valsts pārbaudījumu komisijas darbā15 un sniedz atgriezenisko saikni par studiju 
programmas resursu iespējām un kvalitāti.  
Kopumā studiju virziena absolventu apmierinātības izpēte ar izvēlēto studiju virzienu 
un programmu liecina, ka 66% - 70% ir pilnībā apmierināti ar izvēli. Aptauja liecina, 
ka vidēji tāds pats skaits absolventu strādā kvalifikācijai atbilstošā amatā.  
78% programmas „Skolotājs” studentu (pirmsskolas izglītības skolotājs, vēstures un 
sociālo zinību skolotājs) ieteiktu programmu arī citiem. 
Savukārt to absolventu aptaujās, kuri nestrādātā apgūtajā profesijā, vērojams 
negatīvāks vērtējums par studiju procesā iegūto zināšanu pielietojamību. Daži 
absolventi neturpina darbu iegūtajā profesijā Latvijā, jo atraduši citas kvalifikācijas 
darbu ārzemēs.  
Neskatoties uz to, ka absolventi ir apmierināti ar iegūtajām zināšanām, ir sniegti arī  
ieteikumi studiju virziena un programmu saturiskai un organizatoriskai pilnveidei: 
 
Pirmsskolas 
izglītības 
skolotājs 

• sniegt vairāk praktiskas zināšanas, kas tiešā veidā 
saistītas ikdienas darbu, mācību procesa organizēšanu, 
dokumentāciju pirmsskolas izglītības iestādē;  

• sniegt informāciju par ikdienā veicamajiem darba 
pienākumiem – skolotāju dokumentāciju, 
rotaļnodarbību plānojumiem. 

Vēstures un sociālo 
zinību skolotājs 

• uzlabot lekciju plānošanas procesu, neplānot dienā 
visas lekcijas pie viena pasniedzēja;  

• sniegt praktiskus piemērus skolas problēmu 
risināšanā; 

• lekcijās iekļaut praktiskas aktivitātes, iepazīstināt ar 
specifisko dokumentāciju. 

Vispārējās izglītības 
skolotājs 

• vairāk pievērsties praktiskām nodarbībām 

Izglītības zinātņu 
maģistrs pedagoģijā  

• vairāk radošuma un aktualitāšu. 
• nav zināšanu par medicīnas jautājumiem, metodikām, 

darba formām. 

                                                           
11 Liepājā,  2012./2013.mācību gadā, rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēgaidīja ap 2100 bērnu. 
12

KVS procedūra Studenta prakses vietas izvērtējums (S-4-3). 
13 KVS procedūra Prakses novērtējums (S-4-2). 
14Liepājas pilsētas un rajona Izglītības pārvaldēm, Liepājas sporta pārvaldi. 
15 Liepājas Izglītības pārvaldes ..A.Ķestere, Liepājas …K.Niedre, 6.vidusskolas skolotāja I.Hmieļevska, 10.vsk. D.Bergholce u.c. 
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Tādējādi ieteikumus studiju virziena pilnveidei var iedalīt šādās kategorijās: 
• Palielināt praktisko nodarbību īpatsvaru, akcentējot skolas, izglītības darba 

specifiku, 
• Pilnveidot sadarbību ar prakšu vadītājiem, nodrošināt teorijas un prakses 

vienotību, 
• Veidot tehnoloģisko bāzi atbilstoši jaunākajām tendencēm, 
• Nepārtraukti pilnveidot studiju darba organizāciju un lekciju saturu atbilstoši 

inovatīvajām tendencēm izglītības jomā, 
 
Joprojām absolventi iesaka vairāk pievērst uzmanību svešvalodu apguvei 
specializācijā, terminoloģijas apguvei. Tādējādi uzmanība vairāk jāpievērš gan studiju 
kursa „Svešvaloda specializācijā” satura atbilstībai, gan literatūras studiju svešvalodā 
izmantošanai visos studiju kursos (atspoguļots patstāvīgo darbu aprakstos). 
Darba devēji atzīst, ka LiepU absolventi, kuri strādā savā profesijā, studiju laikā ir 
apguvuši prasmi kontaktēties ar skolēniem, klientiem, iestāžu vadītājiem, kas ir 
būtisks pamats skolotāja darbā. 
 

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

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

Regulārs darbs studiju procesa kvalitātes 
uzlabošanā, veicinot pedagogu un 
studējošo sadarbību un nodrošinot 
demokrātisku atmosfēru studiju procesā. 

Docētāju kvalifikācijas izaugsme, 
darbojoties projektos, piedaloties 
zinātniskās konferencēs. 

Veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošām skolām pedagoģisko 
prakšu realizēšanā. 

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

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

Nepietiekami aktīva studentu 
iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajās 
aktivitātēs. 

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

Prakses trīspusēja nodrošināšana – nav 
atrisināti praksēs iesaistīto pedagogu 
darba samaksas jautājumi, kā rezultātā 
studiju virziens zaudē talantīgus 
sadarbības partnerus, zūd studiju procesa 
kvalitāte 

Neapmierinošs materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums – tehniskais aprīkojums 
un darbnīcas. 

Nelielais budžeta vietu skaits un studiju 
maksa. 
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IESPĒJAS DRAUDI 
Jaunu kvalifikāciju piedāvājums. 

Mūžizglītības un tālākizglītības kursu 
izstrāde un pilnveide. 

Vietējās pašvaldības atbalsts studentu 
prakses vietu nodrošināšanai. 

Studentiem tiek nodrošinātas iespējas 
papildināt zināšanas ERASMUS 
programmas ietvaros ārzemju 
augstskolās. 

Metodiskās literatūras fonda 
papildināšana, izmantojot ESF projektā 
izstrādātos materiālus. 

LiepU atbalsts studiju kursu izstrādei 
Moodle vidē. 

Docētāju zinātniskā un metodiskā 
potenciāla paaugstināšana, kvalificētu 
vieslektoru piesaiste. 

Materiālās bāzes pilnveidošana ar 
mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu 
un tehnoloģijām. 

 

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

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

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

LiepU politika studentu prakšu 
finansēšanai apdraud minēto prakšu 
nodrošinājuma iespējas.  

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

 

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 
LiepU ir ieviesta un sertificēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) atbilstoši 
ISO 9001:2009 standartam. 
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. 
LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu 
veidošanu, licencēšanu un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju 
programmu/virzienu akreditācijā, izstrādājama 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 
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reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu vadību, kā arī 
nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību.  
KVS ir atrodami LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, 
mācībspēku un vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa 
nodrošināšanai būtiskākie ir: Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa 
studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 
19.12.2011.), Liepājas universitātes doktora studiju nolikums (apstiprināts LiepU 
Senātā 2010.24.05., ar grozījumiem 18.06.2012.). 
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem Senātā apstiprināti ir vairāki 
noteikumi: Noteikumi par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 17.12.2012.), Noteikumi par 
mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti LiepU 
Senātā 21.02.2011.), Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem 
(apstiprināti LiepU Senātā 20.05.2013.), LiepU iekšējās kārtības noteikumi 
studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), Darba kārtības noteikumi 
Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā 23.05.2011.). 
 
KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. Tās ir: 
• Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas process, 

nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 
darbība); 

• Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no 
citas augstskolas vai atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot pretendentu 
un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

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

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

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

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

• Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, 
finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības). 

• Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 
 
KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē Studentu vispārējās apmierinātības 
mērīšanu; Darba devēju apmierinātības mērīšanu un Absolventu apmierinātības 
mērīšanu, Akadēmiskā personāla novērtējumu un Prakses vietu novērtējumu. 
Procedūra paredz katru studiju gadu 2. semestra sākumā veikt Studējošo vispārējās 
apmierinātības aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas rezultāti 
pieejami LiepU KVS-ā.  
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 pašnovērtējumu 
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ziņojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu kopsavilkums tiek 
aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziņojumā. 
Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek veikta arī 
Absolventu aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā, 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 pašnovērtējumu ziņojumos. 
LiepU KVS-ā noteikta kārtība vērtēt katru mācībspēks vienu reizi gadā, izmantojot 
Mācībspēku novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājās fakultātē.  
LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas 
procedūras. 
KVS ir izveidota procedūra arī Darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras ietvaros 
fakultāte organizē darba devēju fokusgrupas un veic gala/valsts pārbaudījumu 
komisiju priekšsēdētāju anketēšanu. 
LiepU KVS-ā ir izveidota procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par 
izmaiņām KVS izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti 
problēmgadījumi un veiktas izmaiņas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt 
Ierosinājumu un problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks 
sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus 
par konfliktsituācijām vai problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta 
līmenī.  
 

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums 
 
LiepU infrastruktūra ir pietiekoša un piemērota studiju virziena darbības īstenošanai. 
Iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot internetu, audio, video un 
projekcijas aparatūras, multimedijus, kā arī datorus studentu vajadzībām; ir iespēja 
izmantot datorklases. Studiju virziena realizācijai tiek nodrošināta iespēja strādāt 
Logopēdijas centrā, Runas un balss izpētes laboratorijā, Mūzikas terapijas centrā u.c.  
Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorijā ir pieejams: 

• KayPentax balss funkcijas novērtēšanas un attīstīšanas aprīkojums 
(Programmas – VoiceRangeProfile, Multidimensionāla balss programma 
MDVP, Elektroglotogrāfija: Real -time EGG Analysis); 

• dzirdes funkcijas novērtējums ar toņa audiometrijas metodi. 
ERAF projekta Nr.2010/0107/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/010" ietvaros studiju 
procesa nodrošinājumam ir iegādāts dators, projektors, projektora ekrāns, multimediju 
apmācības programmas Logopēdijas studiju kursu apguvei, audioaustiņas. 
PSDF attīstības līdzekļi ieguldīti interaktīvās tāfeles, datoru iegādei, multiprojektora 
iegādei, kas nodrošina studiju virziena realizācijas tehnisko un saturisko kvalitāti. 
Ir pieejamība Moodle vide, kas rada iespēju studēt attālināti, daudzveidīgas IKT 
tehnoloģijas un saziņas līdzekļus ļauj sazināties un konsultēties ar docētājiem arī 
neklātienē.  
LiepU bibliotēkā nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā un datorlasītavā; ir 
iespējams izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un 
elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE. 
Bibliotēka abonē datu bāzes Letonika, LURSOFT, SAGE, EBSCO, Eiropa.lv, Latvijas 
Vēstnesis, Nozare tiešsaistes režīmā, CD-ROM (Unesco Keydataon Education, 
Encyclopedia Britannica) u.c. LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa 
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(SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Tiek 
izmantoti dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB. 
Bibliotēkas fondi tiek papildināti ne tikai no LiepU budžeta, bet arī ar projektu 
līdzekļiem16. 
Finansiālo iespēju robežās tiek veidota zinātniskās vides pieejamība akadēmiskajam 
personālam un studējošajiem. Papildus iespējām darboties LiepU pētniecības 
struktūrvienībās17, ir pieejami centri un pedagoģijas jomas mediotēka. Studiju procesa 
nodrošināšanai ir iegādātas datorprogrammas Finale un Omega-M, kā arī Karla Orfa mūzikas 
instrumenti. 
 

1.8. Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 
ietvaros 
 
Studiju virziena ietvaros tiek piedāvātas iespējas studentu un akadēmiskā personāla 
apmaiņas braucieniem ERASMUS programmas ietvaros (studentu un docētāju 
mobilitātes prtneraugstkolas atspoguļotas 1., 2. pielikumos). 
2013.gadā sagatavots sadarbības līgums starp RPIVA, DU, J.Vītola LMA, LiepU, 
LSPA, LLU, LU, RA, vienojoties par sekojošo: 

• savstarpēji informēt par viesdocētāju lekcijām un meistarklasēm; 
• piedalīties kopīgu projektu un studiju programmu izstrādē; 
• organizēt kopīgas konferences un seminārus un piedalīties Līgumslēdzēju 

organizētajos semināros un konferencēs; 
• savstarpēji apmainīties ar informāciju par Līgumslēdzēju organizētajiem 

sporta un kultūras pasākumiem, koncertiem, izstādēm, sacensībām u.c. 
pasākumiem; 

• savstarpēji apmainīties ar informāciju un piedalīties ar publikācijām 
Līgumslēdzēju izdodamajos rakstu krājumos un žurnālos; 

• dibināt Latvijas Skolotāju izglītības asociāciju un piedalīties tās darbā. 
 

Studiju virziena iekļautajām programmām ir noslēgti sadarbības līgumi zinātnē un 
studiju programmu attīstībā ar: 

• Gori Valsts Pedagoģijas universitāti (Gruzija), kas paredz docētāju un studentu 
mobilitāti, kopīgu projektu un studiju programmu izstrādi, dalību zinātniskajos 
pētījumos u.c. 

• J.Gudrā vārdā nosaukto Novgorodas Valsts universitāti, par sadarbību 
pētniecībā, studijās un tālākizglītībā. 

• Sadarbības līgums starp DU, RA, LLU, RPIVA un LiepU par sadarbību 
studiju programmas „Karjeras konsultants” realizācijā. 2012./2013.studiju 
gadā notika kopīgā DU un LiepU „Karjeras konsultanta” kvalifikāciju 
iegūstošo studentu zinātniskā konference.  

• Erasmus sadarbības augstskolas skat. 1.,2. pielikumos. 
 
Ir noslēgts sadarbības līgums starp LU, LiepU un DU par ESF projekta Inovatīva un 
praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide 
(Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/IAA/001). 

                                                           
16

ESF projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās 
Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001) ietvaros ir iegādāta zinātniskā un metodiskā literatūra (42 vienības), 
galvenokārt – angļu valodā. 
17

Kurzemes Humanitārajā institūtā, Izglītības zinātņu institūtā, Socioloģisko pētījumu centrā un Mākslas pētījumu laboratorijā 
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2012./2013.studiju gadā studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports”  realizācijā 
strādāja divi vieslektori, nodrošinot studējošajiem jaunas zināšanas un prasmes. 
Lekcijas un seminārus vadīja asociētā profesore, Ph.D studente  Britta Nørgaard 
(University College of Northern, Dānija), atklājot jaunākos sasniegumus 
izglītībā,vadīja studiju kurus Professional work in the moderns society: central 
themes as ethics, recognition, inclusion and communication (3 ECTS), kā arī Kay S. 
Dennis, Ed. D. (ParkUniversity, ASV) vadīja lekcijas un seminārus studiju kursā 
„ InterculturalCommunication (3 ECTS). 
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1.9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un 
profesionālo kvalifik āciju vai profesionālo kvalifik āciju 
 
Studiju virziena akreditācijas lapa  
Studiju virziens akreditēts līdz 2019. gada 25. jūnijam 
 

Nr. 
p.k. Studiju programmas 

nosaukums kods apjoms  īstenošanas ilgums, 
veids un forma 

Īstenoša-
nas vieta 

prasības, uzsākot studijas piešķiramais grāds/ 
profesionālā kvalifikācija 

1. Logopēdija 42141 160 4 gadi pilna laika 
klātienes studijas,  
4 gadi un 6 mēneši 
nepilna laika 
neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālā bakalaura grāds logopēdijā, skolotājs 
logopēds  

2. Skolotājs 42141 160 4 gadi pilna laika 
klātienes studijas,  
4 gadi un 6 mēneši 
nepilna laika 
neklātienes studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas 
izglītības skolotājs; vai pamatizglītības skolotājs; vai 
speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem; vai sporta un deju skolotājs; 
vai mūzikas skolotāja; vai psiholoģijas skolotājs un 
ārpusstundu darba organizators skolā; vai 
psiholoģijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs, vai 
vēstures un sociālo zinību skolotājs  

4. Izglītības zinātņu 
maģistrs 
pedagoģijā 

45142 80 2 gadi pilna laika 
klātienes studijas 

Liepāja bakalaura grāds vai augstākā 
profesionālā izglītība pedagoģijā, 
izglītības zinātnēs 

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā  

5. Karjeras 
konsultants 

47142 80 2 gadi pilna laika 
klātienes studijas,  
2 gadi un 6 mēneši 
nepilna laika 
neklātienes studijas 

Liepāja 2. līmeņa profesionālā augstākā 
skolotāja izglītība; izglītības zinātņu 
bakalaura grāds; sociālo zinātņu 
bakalaura grāds psiholoģijā vai 
psihologa kvalifikācija; cita 
akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība un 2 gadu darba 
pieredze konsultēšanā, ko apliecina 

Profesionālā maģistra grāds izglītības zinātnē, 
karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists vai 
karjeras konsultants un sociālais pedagogs  
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izziņa no darba vietas 
6. Vispārējās 

izglītības 
skolotājs 

47141 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 

1 gads pilna laika 
klātienes studijas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 gads un 8 mēneši 
pilna laika klātienes 
studijas 
 
 
 
 
 
2 gadi pilna laika 
klātienes studijas 

Liepāja 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija: 
-vispārējās vidējās izglītības skolotājs 
-skolotājs logopēds 
-izglītības psihologs 
-mūzikas skolotājs 
-sporta skolotājs 
-svešvalodas skolotājs 
-vizuālās mākslas skolotājs 
-latviešu valodas un literatūras 
skolotājs (tajā skaitā mazākumtautību 
izglītības programmās) 
-speciālās izglītības skolotājs 
 
 

bakalaura grāds vai 5. līmeņa 
profesionālā kvalifikācija un studiju 
programmā integrēti un/vai klausītāja 
statusā apgūti bakalaura vai 5. līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas nozares 
studiju kursi 10 KRP apjomā 
 

 
bakalaura grāds vai 5. līmeņa 
profesionālā kvalifikācija un studiju 
programmā integrēti un/vai klausītāja 
statusā apgūti bakalaura vai 5. līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas nozares 
studiju kursi 10 KRP apjomā 

Profesionālā maģistra grāds izglītībā  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālā maģistra grāds izglītībā un vispārējās 
izglītības skolotājs angļu valodā; vai vācu valodā; vai 
franču valodā; vai vizuālajā mākslā (ar tiesībām 
pasniegt dizainu); vai dizainā; vai psiholoģijā; vai 
mūzikā; vai vēsturē; vai mājturībā un tehnoloģijās; 
vai pirmskolas metodiķa darbā. 
 
 
Profesionālā maģistra grāds izglītībā un vispārējās 
izglītības skolotājs latviešu valodā un literatūrā un 
kulturoloģijā; vai krievu valodā un literatūrā un 
kulturoloģijā; vai angļu un franču valodā; vai angļu 
un vācu valodā; vai angļu un krievu valodā; vai 
vizuālajā mākslā (ar tiesībām pasniegt dizainu) un 
kulturoloģijā; vai mājturībā un tehnoloģijās un 
kulturoloģijā; vai ētikā un filozofijā; vai matemātikā; 
vai informātikā; vai fizikā; vai ķīmijā; vai ģeogrāfij ā; 
vai speciālajā izglītībā; vai fizikā un informātikā 
(pamatizglītībā); vai fizikā un dabaszinībās 
(pamatizglītībā); vai bioloģijā un dabaszinībās 
(pamatizglītībā). 

7. Pedagoģija 51142 144 3 gadi pilna laika Liepāja izglītības zinātņu maģistra grāds Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 
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klātienes studijas, 
4 gadi nepilna laika 
neklātienes studijas 

pedagoģijā vai tam atbilstoša 
augstākā izglītība pedagoģijā 
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1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
uzskaitījums, norādot tā kvalifik āciju un pienākumus, tai skaitā studiju 
programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos 
 
Skatīt 3. pielikumu. 
 

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana 
pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskos projektos, Latvijas 
Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata 
periodā 
 
LiepU mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība un tās rezultāti tiek veikta saskaņā ar 
Zinātniskās darbības stratēģijā 2010.–2016. gadam noteiktajiem mērķiem un 
sasniedzamajiem rezultātiem. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki darbojas LiepU 
pētniecības struktūrvienībās, piemēram, Izglītības zinātņu institūtā. 
Zinātniski pētnieciskā (radošā) darbība norisinās saskaņā ar ikgadējo plānu, ko 
apstiprina LiepU Senāts. 
Lai optimizētu pētījumu procesu un to integritāti ir definēti 2 pētījuma virzieni un to 
vadītāji: 
1. Kopveseluma pieeja atbalsta sniegšanā personības (5-10 gadi) attīstībai sociālā 

vidē. Vadītāja- prof. Dr.habil.paed. Daina Lieģeniece. 
2. Globālās izglītības tendences personības kompetences nodrošināšanai zināšanu 

sabiedrībā. Vadītāja - prof. Dr.paed. Alīda Samuseviča. 
Tā piemēram, asoc. profesores Blāzmas Vikmanes pētījumi un to rezultāti par 
socializāciju kā procesu un rezultātu vienlaikus un, kas atklāti viņas monogrāfij ā 
„Socializācija ģimenē”, ir integrēti vairākos studiju kursos vai studiju moduļos:  

- Socializācija ģimenē (studiju programma Izglītības zinātņu maģistrs 
pedagoģijā, 1. kurss, 1 KRP);  

- Socializācijas procesa pedagoģiskie aspekti (maģistra studiju programma 
Vispārējās izglītības skolotājs, 1.kurss, 1 KRP);  

- Studiju modulī Socializācijas process pirmsskolā, studiju kursi Bērnu 
socializācija un Ģimenes pedagoģija un sadarbība ar vecākiem (studiju 
programma Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs, 4. kurss, 3 KRP); 

- Studiju modulī Ģimenes un sabiedrības sociālā mijietekme (studiju programma 
Sociālais darbinieks, 2. kurss, studiju kurss Ģimenes pedagoģija, 2 KRP). 

 

Zinātniski pētnieciskajā darbībā iegūtās atziņas tiek izmantotas arī studiju kursā Bērnu 
sagatavošana skolai (studiju programma Skolotājs, virzieni: Pirmsskolas izglītības 
skolotājs, 4.kurss, 1 KRP un Pamatizglītības skolotājs, 4. kurss, 1 KRP). Šajā studiju 
kursā no pētījumos gūtajām un publikācijās atspoguļotajām  atziņām studentu uzmanība 
tiek vērsta sešgadīgo bērnu personības iekšējai transformācijai vairākos virzienos: 
psihiskā, sociālā, emocionālā, gribas procesu, bioloģiskā un intelektuālā attīstība.  

Docētāju pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj valsts un reģiona aktuālās 
problēmas mūsdienu pedagoģiskajā procesā skolā un augstskolā saistībā ar profesionālo 
kvalifikāciju virzieniem, ko piedāvā studiju virziens, piemēram: 

• izglītības un audzināšanas problēmas mainīgajā sabiedrībā, 
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• skolotāju izglītības problēmu kvalitatīvā analīze un attīstības perspektīvas 
ilgtspējīgas darbības kontekstā multikulturālā sabiedrībā, 

• studentu veselīga dzīvesveida izpratne un veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās, 
• pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoģiska un sociālpedagoģiska problēma, 
• mākslas pedagoģijas elementu izmantošana darbā ar bērniem un dabas zinību metodisko 

aspektu īstenošana; 
• muzikāli radošās darbības, instrumentspēles un mūzikas mācības metodikas aspekti; 
• skolēnu adaptācijas problēmas un skolotāja komunikatīvās kompetence konfliktu 

risināšanā skolā; 
• personības pašrealizācijas būtība, tās veidi; 
• atstumto bērnu pašizjūtas pedagoģiski psiholoģiskie aspekti; 
•  u.c. 

 
Kopīgi studentu un docētāju veiktie pētījumi tiek atspoguļoti arī studentu ikgadējos zinātnisko 
rakstu krājumos. Tā piemēram, profesionālā maģistra studiju programmas „Karjeras 
konsultants” studente I.Ozoliņa –Pese kopā ar asociēto profesori I.Miķelsoni ir veikusi 
pētījumu par subjektīvo karjeras veiksmes izjūtu18. Savukārt 2012./2013. studiju gadā šis 
pētījums ir izmantots un turpināts studiju programmas „Karjeras konsultants” studentes 
Sandras Krinkeles pētījumā „Sieviešu dzīves lomas karjeras saglabāšanas posmā” 19 
 
Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji un studenti ir iesaistījušies 
ERAF, ESF projektos, NORD Plus, gan ERASMU projektos sadarbībā ar citu valstu 
augstskolām (skatīt 4. pielik.).  
 
Var secināt, ka docētāju aktivitāte atskaites periodā ir bijusi saistībā ar dažādu ESF 
projektu realizāciju, atbilstoši pārstāvētajai pētniecības jomai un docējamajiem 
kursiem – piemēram, ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, „Inovatīva un praksē 
balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, „Vispārējās 
izglītības pedagogu tālākizglītība”, „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 
atbalsta sistēmas izveide”, „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” Projektu rezultātā paredzēta pedagogu studiju programmu 
izveide, pilnveide un īstenošana, kā arī metodisko materiālu izstrāde izglītības procesa 
nodrošināšanai (D.Skudra, J.Grava, S.Lanka, A.Līdaka, A.Samuseviča, L.Pavītola, 
I.Miķelsone, A.Jankina, L.Latsone, D.Bethere u.c.) 
Līdztekus zinātniskās kvalifikācijas pilnveidei mācībspēki pilnveido arī savu metodisko 
kvalifikāciju, piedaloties un vadot dažādus kursusun seminārus (Dr.paed. 
A.Samuseviča, Mg.paed. D.Skudra, Dr.paed. I.Miķelsone, Dr.paed. A.Līdaka u.c.).  
 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pārskata periodā īstenotos 
pētniecības un attīstības projektus skatīt 4. pielikumā. 
 
 
 
 

                                                           
18 Ozoliņa-Pese, I. Subjektīvās karjeras veiksmes izjūtas ietekmējošie faktori. Liepāja, 2012 
19 Krinkele, S. Sieviešu dzīves lomas karjeras saglabāšanas posmā. Iesniegts publicēšanai studentu 
zinātnisko rakstu krājumā, Liepāja, 2013. 
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1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību 
literatūras saraksts pārskata periodā 

 
Skatīt 5. pielikumu. 
 

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību 
(piemēram, profesoru grupu, laboratoriju, instit ūtu) 
uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un 
konkr ēto studiju programmu īstenošanā 

 

N. 
p.k. 

Studiju virziena īstenošanā 
iesaistītās struktūrvienības 

Uzdevumi studiju virziena un konkrēto studiju programmu 
īstenošanā 

1. Logopēdijas centrs20: • Nodrošina studentu praktisko apmācību un sniedz 
konsultatīvo palīdzību personām ar runas un valodas 
traucējumiem. Kopš 2012. gada Logopēdijas centrs 
veic zinātniski pētniecisko darbību logopēdijas 
zinātnes jomā, nodrošina studiju programmas 
Logopēdija kvalitāti, ilgtspēju un tālāku attīstību 
profesionālā un akadēmiskā līmenī, sekmē inovatīvu 
metožu un pieeju popularizēšanu un ieviešanu 
praksē, 

• attīsta zinātnisko, profesionālo un starpdisciplināro 
sadarbību ar LiepU struktūrvienībām, Latvijas 
Logopēdu asociāciju, Liepājas reģionālo slimnīcu, 
Liepājas Izglītības pārvaldi un citām Latvijas un 
ārvalstu institūcijām, 

•  veic zinātniskās literatūras un metodisko materiālu 
uzkrāšanu un sistematizēšanu, inovatīvu metožu un 
pieeju popularizēšanu un ieviešanu praksē, organizē 
zinātniski metodiskos seminārus un izstādes, 

• sniedz logopēdisko palīdzību bērniem un 
pieaugušajiem ar runas un valodas traucējumiem, 
realizē konsultatīvo palīdzību logopēdiem, 
pedagogiem, vecākiem un personām ar runas un 
valodas traucējumiem logopēdijas jautājumos. 

 

Logopēdijas centra ietvaros un pārraudzībā darbojas 
studiju programmas Logopēdija mācību auditorija un 
Runas un balss izpētes laboratorija 

2. Runas un balss izpētes 
laboratorija 

Runas un balss izpētes laboratorijā studentiem tiek 
nodrošināta iespēja attīstīt un pilnveidot pētnieciskās un 
profesionālās prasmes praktisko nodarbību, 
logopēdiskās prakses, studiju un bakalauru darbu 
izstrādes ietvaros, izmantojot jaunākās izmeklēšanas un 

                                                           
20http://www.liepu.lv/lv/870/logopedijas-centrs 
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korekcijas metodes logopēdijā. 
3. Izglītības Zinātņu institūts Nodrošina doktora studiju programmas „Pedagoģija” 

realizāciju 
6. Mūzikas studija Studenti apgūst vokālās prasmes un  attīsta muzikālās 

spējās, darbojoties ar atšķirīgu muzikālo sagatavotību, 
apgūst dažāda stila mūziku, muzicēt ansambļos, apgūt 
mūzikas teorijas pamatus, mūzikas instrumentu –  
taustiņinstrumentu (klavieres, sintezators), sitamo 
instrumentu (arī perkusijas) un ģitāras spēli (klasisko, 
elektrisko), kā arī solo dziedāšanu. 

7. Fitnesa studija apgūst dažādus aerobikas veidus, austrumu dejas, 
flamenko un jogu. 

 

1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 
raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un 
konkr ētu studiju programmu īstenošanā 

 
Mācību palīgpersonāla raksturojums 

N.p.k 
Mācību 
palīgpersonāls 

Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

1.  Studiju daļa Studiju lietvede Veic studiju programmā studējošo 
lietvedību, sekmju uzskaitījumu, 
izziņu sagatavošanu. 

  Plānotāja  Izstrādā un nepieciešamības gadījumā 
veic korekcijas lekciju plānojumā 

 

2.  Studiju 
programmas 
direktore 

Programmas direktore Atbilstoši tipveida plānam izstrādā 
ikgadējos studiju plānus, izstrādā 
ikgadējos programmas 
pašnovērtējuma ziņojumus, nodrošina 
studentus ar informāciju par studiju 
procesu un tam nepieciešamajiem 
materiāliem (studiju kursu 
programmas, informācija par 
konferencēm u.c.) 
 

3.  PSDF  Prakses metodiķe Slēdz līgumus ar prakses vietām 
studējošo prakses īstenošanai 

 

  Fakultātes dome Apstiprina studiju plānus, izmaiņas 
studiju plānos, apstiprina maģistra 
darbu tēmas, izskata nepieciešamās 
izmaiņas studiju plānos 

  Fakultātes dome, 
programmas direktori 

Nodrošina studiju kursu pārraudzību 
un to atbilstību profesijas standartam.  

4. Izglītības 
zinātņu 
institūts 

IZI sekretāre Veic komunikāciju starp doktorantiem 
un programmā strādājošiem 
mācībspēkiem  
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1.15. Informācija par ārējiem sakariem: 

1.15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

N.p.k. Profesionālo organizāciju sadarbības partneri Sadarbības virzieni 

1. Pirmsskolas izglītības asociācija Studiju satura bagātināšana, konferenču 
organizēšana 

2. Latvijas Sociālo pedagogu federācija Studiju satura bagātināšana, konferenču 
organizēšana 

3. Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības 
asociācija (LAPSA) 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 
organizēšana, docētāju profesionālā 
pilnveide 

4. Starptautiskā izglītības Humanizācijas 
akadēmija 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 
organizēšana 

5. Latvijas logopēdu asociācija  

6. Eiropas logopēdu asociācija (CPLOL)  

7. Bērnu mentālās veselības asociācijas 
Latvijas nodaļa 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 
organizēšana 

8. Pasaules bērnu mentālās veselības 
asociācija (WAIMH) 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 
organizēšana 

9. Valsts Izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) 

Studiju satura bagātināšana, konferenču 
organizēšana 

 
 

N.p.k. Sadarbība ar darba devējiem Sadarbības virzieni 

1. Nodarbinātības Valsts aģentūra Prakses vietu nodrošināšana 

2. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Prakses vietu nodrošināšana, darbība 
Pedagogu aizvietošanas un studentu 
brīvprātīgā darba dienesta darba 
(pamatojoties uz LiepU un LIPkopīgi 
izstrādāto nolikumu „Pedagogu 
aizvietošanas un studentu brīvprātīgā 
darba dienests” un sadarbības līgumu). 

3. Vispārizglītojošo skolu administrācija noteiktas aktuālās pētniecības tēmas 
skolotāju izglītībā. Piemēram, darbs 
apvienotajās klasēs, darbs ar lielu 
skolēnu skaitu klasē, bērnu sagatavošana 
skolai. Šīs tēmas pakāpeniski tiek 
integrētas pedagoģijas un priekšmetu 
metodiku studiju kursos.  

Nodrošinātas prakses vietas, prakses 
satura precizēšana 

 



26 
 

Lietišķa sadarbība ir izveidojusies ar Liepājas pilsētas un rajona Izglītības pārvaldēm 
un Liepājas sporta pārvaldi, kas ir potenciālie darba devēji mūsu absolventiem. 
Skolotāji un Izglītības pārvalžu speciālisti iesaistās arī Valsts pārbaudījumu komisijās 
(A.Ķestere, K.Niedre- Lathere, I.Hmieļevska, D.Bergholce u.c.).  
Veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādēm, to pārstāvjiem piedaloties Valsts gala pārbaudījumos. Piemēram, V.Pole 
(Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe), G.Kadiķe (Liepājas 
pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāja), L.Kleinšmite (Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja) ir KE un Bakalaura darbu 
aizstāvēšanas komisijas locekļi.  
 

1.15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, 
kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

N.p.k. Sadarbības augstskolas, koledžas Sadarbības saturs 

1. Daugavpils Universitāte Studiju programmas „Karjeras konsultants” 
realizācijā, vieslektoru apmaiņa, semināri 
konferences, studiju programma „Skolotājs” 
īstenošana 

2. RPIVA 
 

Studiju programma „Skolotājs” īstenošana 

3. LLU Studiju programmas „Karjeras konsultants” 
realizācijā, vieslektoru apmaiņa, semināri 
konferences 

4. Tartu Universitāte (Igaunija) 
 

Logopēdijas programma satura īstenošana 

5. J.Gudrā vārdā nosauktā 
Novgorodas Valsts universitāte 

Konferences, publikācijas 

6. LSPA  Konferences, studiju programma „Skolotājs” 
īstenošana 

1.15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas 
programmu ietvaros, norādot apmaiņas programmu un valsti 

 
Erasmus studenti (izejošie) 2012/2013 rudens 

N.p.k. Vārds Uzvārds Kurss Programma Augstskola, valsts 

1. Aiga Andersone 2. Skolotājs 
(Sporta un deju skolotājs) 

Izglītības augstskola Fafē 
(Portugāle) 

2. Ieva Cipriķe 2. Skolotājs 
(Sporta un deju skolotājs) 

Izglītības augstskola Fafē 
(Portugāle) 

3. Terēze 
Litauniece 

3. Skolotājs 
(Pamatizglītības skolotājs) 

Linneaus Universitāte 
(Zviedrija) 

4. Laine Junkurēna 2. Skolotājs 
(Pamatizglītības skolotājs) 

Hildesheimas 
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Universitāte (Vācija) 

 
 
Erasmus studenti (izejošie) 2012/2013 pavasaris 

N.p.k. Vārds Uzvārds Kurss Programma Augstskola, valsts 

1. Aija Jēkabsone 2. Skolotājs 
(Pamatizglītības skolotājs) 

Limburgas Katoļu 
Universitātes koledža 

(Beļģija) 

2. Agrita Kalniņa 2. Skolotājs 
(Pirmsskolas izglītības skolotājs) 

Sakarijas Universitāte 
(Turcija) 

3. Aiga Andersone 2. Skolotājs 
(Sporta un deju skolotājs) 

Izglītības augstskola Fafē 
(Portugāle) 

4. Ieva Cipriķe 2. Skolotājs 
(Sporta un deju skolotājs) 

Izglītības augstskola Fafē 
(Portugāle) 

 
 
 

1.15.4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī 
sadalījumā pa studiju programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

Nav  
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2. Studiju virziena pašnovērtējums 2013-2014 
 

Studiju virziena att īstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība 
ar augstskolas kopējo stratēģiju 

 

LiepU attīstības stratēģija ir saistīta ar docētāju profesionālo pilnveidi, kas veido 
pamatu rīcības plāna izstrādei un finansējuma piesaistei 2014./2015.studiju gadā.  

 
Studiju virzienā „Izgl ītība, pedagoģija, sports”  esošajās programmās docētāju īpatsvars 

Studiju 
programma 

Doktoru īpatsvars Pieaicināto 
doktoru īpatsvars 

Pamatdarbā 
strādājošie doktori 
un maģistri 

Jaunu doktoru 
piesaiste 

PBSP „Skolotājs” 34% no kopējā 
skaita, no tiem 
LiepU 
pamatdarbā – 
93% 

24% no kopējā 
skaita, no tiem 
doktori – 11% 

41% doktori, 59% 
- maģistri. 

3 studē 
doktorantūrā 

PBSP „Logopēds”  38,6% ( no tiem 
88% pamatdarbā 
strādājošie) 

22, 72%, no tiem  
20%  ar doktora 
grādu 

34% doktori, 38, 
63% maģistri 

1 studē 
doktorantūrā, 1 – 
doktorantūra 
pabeigta 

PMSP „Karjeras 
konsultants”  

56,255 no tiem 
89% pamatdarbā 
strādājošie 

12,5% , no tiem 
50% ir ar doktora 
grādu 

56, 25% doktori, 
31, 25% maģistri 

 

PMSP 
„Vispārējās 
izglītības 
skolotājs” 
(Pedagoģijas 
joma) 

36% no kopējā 
skaita, no tiem 
LiepU 
pamatdarbā 93% 
doktori 

23% no kopējā 
skaita, no tiem 
doktori – 11% 

33% doktori, 
57% maģistri 

 

AMSP 
„Izgl ītības 
zinātņu maģistrs 
pedagoģijā” 

84%, visi 
pamatdarbā 
strādājoši 

nav  84% doktori, 
16% maģistri 

5 studē 
doktorantūrā 

 

 

Studiju virziena realizācijai tiek pieaicināti profesionāļi savā specialitātē, galvenokārt 
tajos stadiju kursos, kas saitīti ar mācību priekšmetu metodikām, praksēm, 
specifiskiem nozares kursiem. Īpaši tas attiecināms uz PBSP „Skolotājs”  un PMSP 
„Vispārējās izglītības skolotājs”, tādējādi šo docētāju maiņa par labu pamatdarbā 
strādājošajiem nav iespējama. Vidējo studiju virzienā ir 50% pamatdarbā strādājošie 
doktori. 
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Studiju virziena att īstības plāns (2012-2016) 
 

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības noteikto  
uzdevumu kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbild īgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums  

Rezultāts Izpildes 
apliecinājumu un 

rezultātus par 
2013.-2014.studiju 

gadu skatīt A. 
pielikuma 

Studiju programmu 
pilnveide, 
papildinot 
iegūstamo 
kvalifikāciju 
spektru 

Dabas zinātņu jomas 
specializāciju paplašināšana 
(matemātika, fizika, 
informātika, ģeogrāfija, ķīmija 
u.c.) bakalaura studiju 
programmā „Skolotājs”. 

2014. Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā  

Studentu 
uzņemšana 
. 

 

Papildināt profesionālās 
maģistra programmas „Karjeras 
konsultants” piedāvātās 
kvalifikācijas ar „karjeras 
konsultants skolotājs mentors” 
kvalifikācijām.  

2014. Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā 

studentu 
uzņemšana 

Meklēt risinājuma iespējas 1–
1,5 gadus ilga studiju virziena 
izveidei, lai pretendents varētu 
iegūt skolotāja kvalifikāciju 
konkrētā mācību priekšmeta 
didaktikā, atkārtoti neaizstāvot 
izglītības zinātņu maģistra 
grādu. 

2014-2016 Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā vai jaunas 
studiju programmas 
izveide 

studentu 
uzņemšana 

Papildināt profesionālo maģistra 
studiju  programmu „Vispārējās 
izglītības skolotājs ”ar 
ģeogrāfijas skolotāja 
kvalifikāciju. 

2014. Studiju 
prodekāne, 
studiju 
programmas 
direktore 

Akceptētas būtiskās 
izmaiņas studiju 
virzienā 

studentu 
uzņemšana 

Studiju procesa 
kvalitātes pilnveide  

Pētniecisko darbu (bakalaura un 
maģistra darbu) izstrādes tēmas 
izvēle un izstrādes uzsākšana 
pirmajā studiju gadā. 
 

2014. Programmas 
direktori, 
jomu un 
apakšvirzienu 
vadītāji 

Bakalaura studiju 
programmās studiju 
kursā „Ievads 
studijās” iekļauta 
pētniecisko interešu 
izzināšana un 
atbilstošas 
bibliogrāfijas 
izpēte. 
Profesionālā 
maģistra 
programmā 
maģistra darbu 
tēmas izvēle un 
noteikšana pēc 
studiju uzsākšanas 
1.kursā 

Pētniecisko darba 
tematu 
noteikšana un 
sadarbības 
uzsākšana ar 
zinātniskā darba 
vadītāju 1.kursā.  
 
 
 

Kvalifik ācijas eksāmenu formas 
un satura pilnveide. 

2014-2016 Programmas 
direktori, 
apakšvirzienu 
vadītāji  

Aktualizēt KE 
organizācijas un 
satura aspektus 
atbilstoši 
aktuālajām 
tendencēm  izglītībā 

Aktualizēti KE 
jautājumi un 
optimizēta to 
norise 

Reģiona, Latvijas un 
starptautiskā mērogā nozīmīgas 

2014-2016 Doktora studiju 
programmas 

Izglītības zinātņu 
institūta zinātniskās 

Referāti, 
publikācijas 
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akadēmiskās vides 
pilnveidošana. 

direktore konferences 

Iekšējās komunikācijas un 
informācijas aprites sistēmas 
pilnveide, nodrošinot gan tiešu, 
gan netiešu komunikāciju ar 
studiju programmas 
doktorantiem, mācībspēkiem un 
personālu. 

2014-2016 Doktora studiju 
programmas 
direktore 

Komunikācijas 
pilnveide 

Portfolio, 
pārskati, 
e-saziņa 

Studiju programmas doktorantu 
un docētāju iesaistīšanās 
mobilitātes programmās un 
starptautiskajos projektos. 

2014-2016 Doktora studiju 
programmas 
direktore 

Veikti pētījumi 
projektu ietvaros. 
ERASMUS vizītes 

Projekti, 
lekcijas 

Studiju procesa tehniskais un 
metodiskais nodrošinājums 

2014-2016 Programmas 
direktori, 
jomu un 
apakšvirzienu 
vadītāji  

E-studiju materiālu 
izstrāde un 
pilnveide 

E-studiju 
materiāli  

Studentu zinātniskā 
darba sasaiste ar 
mācībspēku 
zinātnisko darbību 

Inovatīvu tēmu un praktiski 
izmantojamu rezultātu 
aktualizēšana saistībā ar 
mācībspēku zinātnisko darbību, 
to atspoguļojums bakalaura un 
maģistra darbos 

2014-2016 Programmas 
direktori, jomu 
un 
apakšvirzienu 
vadītāji  

Apzināta aktuālo un 
inovatīvo 
problemātika un tās 
sasaiste ar 
mācībspēku 
zinātniski 
pētniecisko darbību 

Izstrādāti 
maģistra darbi 
atbilstoši 
aktuālajām 
tendencēm; 
referāti un 
publikācijas 

Studiju virzienā 
iesaistīto docētāju 
zinātniski 
pētnieciskās 
darbības 
aktivizēšana, 
zinātniskās darbības 
atpazīstamības 
veicināšana. 

Līdzdalība konferencēs, 
publikāciju izstāde, zinātniski 
pētnieciskās darbības attīstība 
studiju procesa un studiju 
procesā iesaistīto docētāju 
kvalifikācijas pilnveidei  

2014-2016 Dekāne, 
zinātniski 
pētniecisko 
jomu vadītāji, 
doktora studiju 
programmas 
direktore 

Dalība konferencēs, 
publicēšanās 
iespēju izzināšana, 
sadarbība kopīgu 
publikāciju izstrādē  
Pētniecisko 
rezultātu 
publiskošana 
starptautiskos 
izdevumos un 
monogrāfij ās, 
dalība nozaru un 
starpnozaru valsts 
un starptautiskas 
nozīmes 
zinātniskajās 
konferencēs. 

Publikācijas, 
referāti 

Studiju virziena 
popularizēšana un 
mērķtiecīga 
reflektantu piesaiste 

Iesaistīt potenciālos reflektantus 
studentu zinātniskajos lasījumos 
pedagoģijas bakalaura un 
maģistra līmeņa studijās, 
popularizējot studentu veikto 
pētījumu rezultātus un motivējot 
turpmākajām studijām 

2014-2016 Programmas 
direktori, jomu 
un 
apakšvirzienu 
vadītāji  

Studentu zinātnisko 
pētījumu 
popularizēšana, 
organizējot 
zinātnisko darbu 
lasījumus un 
pieaicinot topošos 
reflektantus 

studentu 
uzņemšana 
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Materiāli tehniskās 
bāzes 
nodrošinājums 

Kreativitātes centra izveide, 
datoru iegāde, dušas telpas, 
mūzikas instrumenti u.c. 

2014-2016 Dekāne Iespēju robežās 
modernizēt studiju 
kursu specifikai 
atbilstošu studiju 
telpu  izveidi 

Izveidots 
Kreativitātes 
centrs, 
izremontētas 
dušas telpas, 
papildināta 
materiāli tehniskā 
bāze 
 

 
 

A. pielikums 
Att īstības plāna izpildes apliecinājums 2013.-2014.studiju gadā 

 
1. Īstenojot studiju programmu pilnveidi, papildinot iegūstamo kvalifikāciju 

spektru, 2013.-2014.studiju gadā Dabas un inženierzinātnes fakultātē 
sadarbībā ar PSDF ir uzsākta dabas zinātņu jomas specializāciju īstenošana 
(programma ir licencēta). 

2. Ir apzināts studiju kursu saturs, lai papildinātu profesionālās maģistra 
programmas „Karjeras konsultants” piedāvātās kvalifikācijas ar „karjeras 
konsultants skolotājs mentors” kvalifikāciju. Taču nepieciešams veikt 
atkārtotu darba tirgus situācijas apzināšanu (vismaz Kurzemes reģionā). 

3. Risinot plānoto uzdevumu par iespējām 1–1,5 gadus ilga studiju virziena 
izveidei, lai pretendents varētu iegūt skolotāja kvalifikāciju konkrētā 
mācību priekšmeta didaktikā, atkārtoti neaizstāvot izglītības zinātņu 
maģistra grādu, ir izzināts, ka to nevar nodrošināt kādā no esošajām 
programmām veicot būtiskas izmaiņas. Ir jāveido jauna studiju 
programma. Tā kā skolotāju izglītība LiepU nav prioritāte, kā arī nav 
aktualizēts Skolotāja standarts, un resursu nepietiekamības dēļ, jaunu 
studiju programmas izveidi nav iespējams realizēt viena studiju gada laikā. 

4.  Risinot attīstības plānā izvirzīto uzdevumu - papildināt profesionālo 
maģistra studiju programmu „Vispārējās izglītības skolotājs ”ar 
ģeogrāfijas skolotāja kvalifikāciju, konstatēts, ka nepietekamo resursu dēļ 
to nav iespējams izdarīt. Tādējādi izvērtējot esošos resursus un atbilstoši 
izvirzot prioritātes, ir uzsākts darbs pie e-studiju programmas 
Pamatizglītības skolotājs izveides sadarbībā ar RPIVA. 

5. Ir uzsākts darbs pie studiju darbu satura pēctecības un izstrādes kritēriju 
pilnveides visos studiju programmas apakšvirzienos, kas saistās ar plānoto 
attīstības uzdevumu par pētniecisko darbu (bakalaura un maģistra darbu) 
izstrādes tēmas izvēles un izstrādes uzsākšana pirmajā studiju gadā. 2014.-
2015. studiju gadā plānots aktualizēt studiju kursā „Ievads studijās” iekļaut 
pētniecisko interešu izzināšanu un atbilstošas bibliogrāfijas izpēti. 

6. Pārstrukturējot un pilnveidojot prakses saturu un organizāciju, ir rasts 
optimāls risinājums profesionālā maģistra programmā „Vispārējās 
izglītības skolotājs” maģistra darbu tēmas izvēlei un noteikšanai pēc 
studiju uzsākšanas 1.kursā. Pirmajā studiju gadā akcentēt audzināšanas 
darba un specializācijas priekšmeta metodiku, bet 2.studiju gadā 
mērķtiecīgi pētnieciskās prakses laikā strādāt pie maģistra darba. 

7. Izstrādes procesā ir jautājums par kvalifikācijas eksāmenu formas un satura 
pilnveidi atbilstoši aktuālajām tendencēm izglītībā. Pirmos rezultātus 
plānots iekļaut 2014./2015. studiju gada KE. 



32 
 

8.  Pakāpeniski tiek īstenota studentu zinātniskā darba sasaiste ar mācībspēku 
zinātnisko darbību. Bakalaura un maģistra darbu izstrādē atspoguļojas 
inovatīvu tēmu un praktiski izmantojamu rezultātu aktualizēšana saistībā 
ar mācībspēku zinātnisko darbību. Piemēram, studiju programmā „ 
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā” izstrādāti šādi maģistra darbi 
„Skolas un ģimenes pedagoģiskās sadarbības veidošana” (E.Medne, vad. 
A.Samusēviča), „ Vērtībizglītības realizācija sociālajās zinībās 7.klasē” 
(E.Krūma, vad.A.Līdaka)., kas sasaucas ar mācībspēku zinātniski 
pētniecisko tēmu. 

9. Studiju virzienā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskās darbības 
aktivizēšana, zinātniskās darbības atpazīstamības veicināšana notiek  
piedaloties konferencēs, izstrādājot publikācijas,  nostiprinot zinātniski 
pētnieciskās darbības attīstību studiju procesā un nodrošinot studiju 
procesā iesaistīto docētāju kvalifikācijas pilnveidi.  

10. Studiju virziena popularizēšanai un mērķtiecīgai reflektantu piesaistei 
attīstības plānā tika paredzēts iesaistīt potenciālos reflektantus studentu 
zinātniskajos lasījumos pedagoģijas bakalaura un maģistra līmeņa studijās, 
popularizējot studentu veikto pētījumu rezultātus un motivējot 
turpmākajām studijām. Studenti arī piedalījās dažādās aktivitātēs izglītības 
iestādēs. Tā studiju programmas „Skolotājs” apakšvirziena 
„pamatizglītības skolotājs” 3. kursa studenti piedalījās projektā „Galvas 
rēķinu metodes” sadarbībā ar studiju programmas „Matemātika” 
studentiem. Projekts tika realizēts kā vairāku pasākumu cikls 2014. gada 
aprīlī un maijā profesora J. Menča simtgadei veltītā gadā Liepājas pilsētas 
un novada skolēniem. 24.02.2014. studentiem tika dota iespēja piedalīties 
2013.gada „Sporta skolotāja” balvas ieguvējas 8.vsk. sporta skolotājas 
E.Auniņas atklātajā sporta stundā un sporta skolotāju diskusijā par skolēnu 
vērtēšanas kritērijiem sporta stundās. Liepājas Centra sākumskolas 
skolēniem, skolēnu radošuma nedēļas ietvaros 11.03.2014., studenti LiepU 
aktu zālē organizēja sporta aktivitātes 1. un 2.klases skolēniem. Liepājas 
Veselības mēneša ietvaros, pēc PII „Sauleszaķis” vadītājas Taigas Rītiņas 
ierosinājuma, studenti vadīja visām bērnu vecuma grupām rīta rosmes 
(12.05., 19.05., 26.05.). 

11. Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums. Iespēju robežās ir sniegts atbalsts 
studiju programmas „Logopēdija” materiāli tehniskās bāzes pilnveidei, 
iegādājoties: (1) 2 mulāžas (Balsenes modelis, Deguna un deguna dobumu 
modelis); (2) 4 plakātus (Runas orgāni, Cilvēka auss, Larynx, Cilvēka 
smadzenes); (3) datorprogramma "SymWriter2" (Widgit) aktīvās runas un 
lasītprasmes apguvei un atbalstam kognitīvo traucējumu gadījumos; (4) 2 
testa materiālu komplektus pirmsskolas vecuma bērnu skaņu izrunas un 
valodas sapratnes pārbaudei. 

12.  LiepU atbilstoši savām iespējām turpina remontēt dušas telpas, kas īpaši 
nepieciešamas studiju programmas „Skolotājs” apakšvirziena „sporta un 
deju skolotājs” kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai. 
2014./2015.studiju gadā nepieciešams atrisināt jautājumu par koriģējošās 
vingrošanas zāles iekārtošanu. Nav atbilstoši apstākļi studiju darbam arī 
088.telpā, kur nepieciešams remonts, lai nodrošinātu studiju procesu 
studiju programmā Skolotājs/ Mūzikas skolotājs/ Pirmsskolas izglītības 
skolotājs, kā arī C daļu, kuru izvēlējušies dažādu LiepU studiju 
programmu studenti.  
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13. Nav realizēta prakses trīspusēja nodrošināšana – nav atrisināti praksēs 
iesaistīto pedagogu darba samaksas jautājumi, kā rezultātā  studiju virziens 
zaudē talantīgus sadarbības partnerus, zūd studiju procesa kvalitāte. 
Studējošā prakses realizācijā izglītības iestādē būtu jāiesaistās arī 
augstskolas pārstāvim, ko šobrīd nenodrošina slodžu plānošanas 
mehānisms. 

 

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

Regulārs darbs studiju procesa kvalitātes 
uzlabošanā, veicinot pedagogu un 
studējošo sadarbību un nodrošinot 
demokrātisku atmosfēru studiju procesā. 

Docētāju kvalifikācijas izaugsme, 
darbojoties projektos, piedaloties 
zinātniskās konferencēs. 

Veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošām skolām pedagoģisko 
prakšu realizēšanā. 

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

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

Nepietiekami aktīva studentu 
iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajās 
aktivitātēs. 

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

Prakses trīspusēja nodrošināšana – nav 
atrisināti praksēs iesaistīto pedagogu 
darba samaksas jautājumi, kā rezultātā  
studiju virziens zaudē talantīgus 
sadarbības partnerus, zūd studiju procesa 
kvalitāte. Studējošā prakses realizācijā 
izglītības iestādē ir jāiesaistās arī 
augstskolas pārstāvim. 

Neapmierinošs materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums – tehniskais aprīkojums 
un darbnīcas. 

Nelielais budžeta vietu skaits un studiju 
maksa. 

IESPĒJAS DRAUDI 
Jaunu kvalifikāciju piedāvājums. 

Mūžizglītības un tālākizglītības kursu 
izstrāde un pilnveide. 

Vietējās pašvaldības atbalsts studentu 
prakses vietu nodrošināšanai. 

Studentiem tiek nodrošinātas iespējas 
papildināt zināšanas ERASMUS 
programmas ietvaros ārzemju 

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

Metodiskās literatūras fonda 
papildināšana, izmantojot ESF projektā 
izstrādātos materiālus. 

LiepU atbalsts studiju kursu izstrādei 
Moodle vidē. 

Docētāju zinātniskā un metodiskā 
potenciāla paaugstināšana, kvalificētu 
vieslektoru piesaiste. 

Materiālās bāzes pilnveidošana ar 
mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu 
un tehnoloģijām. 

 

institūcijas nepieciešamība (īpaši 
iekļaujošās izglītības nostādnes 
kontekstā)). 

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

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

LiepU politika studentu prakšu 
finansēšanai apdraud minēto prakšu 
nodrošinājuma iespējas.  

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

 

Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 
materiāltehniskais nodrošinājums (2013-2014) 
 

Studiju programmai „Logopēdija” iegādāti jauni mācību metodiskie materiāli (skat. 
attīstības plāna izpildes apliecinājuma 11.punktu) 
 

Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 
(2013-2014) 
 
2014. gada 15.maijā noslēgts sadarbības līgums starp LiepU, Jozefa Pilsudska 
Varšavas Fiziskās izglītības akadēmiju un LSPA par savstarpēju sadarbību un atbalstu 
zinātnes stiprināšanā un attīstīšanā, zinātniskā personāla izaugsmē, kas palīdzētu radīt, 
plānot, aprobēt un ieviest praksē Pušu rīcībā esošos intelektuālo potenciālu un citus 
resursus, tajā skaitā koordinēt zinātnisko sadarbību, veicot kopīgu zinātnisko 
pētniecību par aktuālām problēmām šādos virzienos: 

- ģimenes sports;  
- holistiskā pieeja bērna audzināšanā ģimenes sporta īstenošanai 

pirmsskolas izglītībā Latvijā un ārvalstīs; 
- fiziskās aktivitātes līmeņa novērtēšana pirmsskolas vecuma 

bērniem; 
- fiziskās sagatavotības novērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem; 
- fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu 

programmu izstrāde pirmsskolas vecuma bērniem; 
- kopīgu ģimenes pasākumu organizēšana un vadīšana u.c. 
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Vieslektori 2013./2014.studiju gadā 
 
N.p.k. Vieslektors Universitāte Tēma 
1. Mogens Larsen 

Senderup  
University College of 
Northern Denmark 

The Understanding of 
human development and 
how to support individual 
and group learning 
capacities (Izpratne par 
cilvēka attīstību un 
mācīšanās kapacitātes 
atbalstīšanu individuāli un 
grupā) 2KRP apjomā 
(3ECTS) 

2. Inga Šimkute Šauļu Universitāte 
(Lietuva) 

Special needs in preschool 
age. 
Children development 
disorders (somatic, 
locomotor and others) in 
preschool age. 
Movement correction 
conception in preschool 
age. 
Methods of movement 
correction in preschool age. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 
darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības 
projektos, kā arī dalība starptautiskos projektos, Latvijas Zinātnes 
padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā (2013-
2014) 
 
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darba darbība ir cieši saistīta ar studējošo 
bakalaura darbu tematiku. Piemēram, studiju programma „Logopēdija” studentu 
bakalaura darbu tēmas „ Disleksija un tās ietekme uz bērna personību” (M.Kokina, 
vad.B.Trinīte), „Fonoloģisko traucējumu ietekme uz rakstītprasmi” (G.Ramane, 
vad.G.Tomele) , „ Valodas morfoloģiski sintaktiskās sistēmas attīstība bērniem vidējā 
pirmsskolas vecumā” (K.Žerba, vad.G.Tomele) ir saistītas ar docētāju pētniecību. 
Saistība atklājas ar studentu zinātniskajās konferencēs, referātu prezentācijās, prakšu 
noslēguma konferencēs. 
LiepU Zinātnes un radošuma nedēļas ietvaros notika zinātniski- praktiskā konference 
„Logopēdiskā prakse  - studentu profesionālo kompetenču veidošanās pamats”,  kurā 
piedalījās arī Liepājas Logopēdu metodiskās apvienības vadītājas J.Jansone (skolas 
logopēdija), M.Domicēviča (pirmsskolas logopēdija). Seminārā tika prezentēti ne 
tikai studentu un docētāju pētījumi, tika runāts arī par teorijas un praktiskās pieredzes 
integrāciju, studentu profesionālo kompetenču pilnveidi praksē. Šī semināra ietvaros 
tika izveidota arī studentu izstrādātā runas un valodas traucējumu korekcijas materiālu 
izstrāde. Studenti sadarbībā ar prakses vadītājiem ir izveidojuši logopēdiskās spēles 
un korekcijas materiālus pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kā arī pieaugušajiem 
ar runas un valodas traucējumiem – vingrinājumus skaņu izrunas korekcijai un 
precizēšanai, fonemātiskās uztveres attīstīšanai, vārdu krājuma paplašināšanai, 
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valodas gramatikas struktūras pilnveidei, rakstu valodas attīstīšanai un traucējumu 
korekcijai u.c. 
Studiju programmas „Logopēdija” docētāji un studenti organizēja pieredzes apmaiņas 
semināru logopēdiem (2014.27.03.), kurā piedalījās Lielvārdes, Ogres un Liepājas 
Logopēdisko metodisko apvienību logopēdi. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar 
LiepU PSDF Logopēdijas centru, LiepU PSDF Logopēdijas centra Runas un balss 
izpētes laboratoriju reģionālajā slimnīcā. 
 
 
N.p.k. Projekts Dalībnieki 
1. ERASMUS Intensive Programme „Intercultural 

Education for Sustainability – wise education for 
a decent life” (IES) (30.09.2013.-11.10.2013.) 
Politechnic og  Guarda, Guarda, Portugal. 
Dalībvalstis – Beļgija, Dānija, Latvija, Lietuva, 
Nīderlande, Portugāle, Spānija, Turcija 

Docētāji: Svetlana Lanka, Anita 
Līdaka 
Studenti: Sanita Greiere, Karīna 
Kononova (PBSP „Sociālais 
darbinieks” 4.kurss),  
Gunita Zablovska (PMSP 
„Sociālais darbs, 1.kurss), 
Normunds Karpičs (PBSP 
„Skolotājs” / mūzikas skolotājs) 
Jeļena Dzērvēna (PBSP 
„Skolotājs”/ pirmsskolas 
izglītības skolotājs, 4.kurss) 

2. ERASMUS Intensive Programme „Using 
schools for developing European Citizenship” ( 
USDEC3), laika posms: 2014.gada 17.-30. 
augusts, Sakarijas 
Universitāte (Turcija). Dalībvalstis – Lietuva, 
Čehija, Dānija, Latvija, griķija, Vācija, 
Rumānija, Turcija 
 

Grēta Parfjonova (PBSP 
„Skolotājs” / pamatizglītības 
skolotājs, 3. kurss), 
Līga Kalniņa (PBSP 
„Logopēds”, 2.kurss) 
Dairis Šinkevičs (PBSP 
„Skolotājs” / sporta un deju 
skolotājs, 1.kurss), 
Reinis Rudzītis (PBSP „Vides 
pārvalde”, 1.kurss) 
Juris Rullis (PBSP „Vides 
pārvalde”, 1.kurss) 
Raivis Mumgaudis (PBSP 
„Eiropas valodu studijas”, 
2.kurss) 

 
 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 
publik āciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

 
Lieģeniece, D. Holistic approach to undersatnding behaviour of 5-12 year olds in a 
social environment. Society, Integration, Education, 2013, Vol II. Pieejams: 
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/journallist.aspx 
Lieģeniece, D.Viewpoint  on Approaches and Strategies for Early Intervention and 
Behaviour Management: Reasearch Data Obtained in Western Countries.  Society, 
Integration, Education, 2013, Vol II. Pieejams: 
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/journallist.aspx 
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Mikelsone, I.,Odina, I., I.Belousa, L.Grigule. Implementation steppingstones within 
sustainability oriented master study program for teachers. 1 st Eurasin 
Multidisciplinary Forum, EMF, 2013. Vol.1.European Scientific Institute, Tbilisi, pp. 
- 430. - 443. ISBN 978-608-4642-10-7. 
Mikelsone, I. Change of Paradigms in Higher Education – Transition to Achievable  
and Measurable Learning Outcomes. Scientific Proceedings of Brest State University, 
2013. Issue 9, Part 1. – pp. 194.- 202. ISBN 978–985– 555–139–4. 
Pavitola, L. & Jautakyte, R. Creativity and arts in preschool education. In: Creativity in 
Preschool Education. A.Gariboldi&N.Catellani (Eds.). Printed in Italy: SERN, 2013. pp. 
46-58, ISBN-13: 978-8890487842 
Bethere D., Pavitola L. & Ulmane-Ozolina L. Importance of positive pedagogical 
relationships in the context of nowadays teacher education. European Scientific 
Journal, February 2014, Special edition vol.1, pp. 528-536, ISSN: 1857-7881 (Print) e 
– ISSN: 1857-7431   
Bethere D., Pavitola L. & Ulmane-Ozolina L. Importance of positive pedagogical 
relationships in the context of nowadays teacher education. Proceedings:  
International Scientific Forum, ISF 2013, Vitrina University, 12-14 December, 
Tirana, Albania, 2014. Vol.1, pp. 528-536, ISBN: 978-608-4642-17-6  
 

Inform ācija par ārējiem sakariem (2013-2014) 
 

Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 
apmaiņas programmu un valsti 

Erasmus studenti (izejošie) 2013/2014 rudens 
 

N.p.k. Vārds Uzvārds Kurss Programma Augstskola, valsts 

1. Sanita 
Mumgaude 

3. Skolotājs Lillabaelt Universitāte- 
koledža, Dānija 

2. Konstantīns 
Šišļaņikovs 

2. Sociālais darbinieks Klaipēdas Universitāte, 
Lietuva 

3. Lauma Urbāne 2. Sociālais darbinieks Bergenas Universitāte, 
Norvēģija 

4. Valentīna 
Sidorova 

2 Sociālais darbinieks Bergenas Universitāte, 
Norvēģija 

5. Vents Tiltiņš 2. Sociālais darbinieks Utenas Universitāte, 
Lietuva 

 
 

Erasmus studenti (izejošie) 2013/2014 pavasaris 
 

N.p.k. Vārds Uzvārds Kurss Programma Augstskola, valsts 

1. Agate Kāle 3. Skolotājs/ speciālās izglītības 
skolotājs 

Granādas Universitāte, 
Spānija 

2. Eva Krastiņa 3. Skolotājs/ mūzikas skolotājs Granādas Universitāte, 
Spānija 

3. Normunds 3. Skolotājs/ mūzikas skolotājs Granādas Universitāte, 



38 
 

Karpičs Spānija 
4. Ieva Rancāne 2. Sociālais darbinieks Bergenas Universitāte –

koledža, Norvēģija 
5. Annija Saulīte 3 Logopēdija Granādas Universitāte, 

Spānija 
6. Anita Strazdiņa 3. Logopēdija Granādas Universitāte, 

Spānija 
7. Vents Tiltiņš 3. Sociālais darbinieks Utenas Lietišķo zinātņu 

Universitāte, Lietuva 
8 Lauma Urbāne 2. Sociālais darbinieks Bergenas Univrsitāte –

koledža, Norvēģija 
 
 
Studiju virzienā strādājošo docētaju mobilit āte un vieslekcijas ārpus LiepU  
 

N.p.k
. 

Vārds, uzvārds  Agstskola, valsts Mobilitāte 

1. Juris Pavītols, Granādas 
Universitāte, Seuta 
(Spānija), Izglītības un 
humanitāro zinātņu 
fakultāte 
18.-24.05.2014. 

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma 

2. Linda Pavītola Granādas 
Universitāte, Seuta 
(Spānija), Izglītības un 
humanitāro zinātņu 
fakultāte 
18.-24.05.2014. 

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma 

3. Linda Pavītola Beja Politehniskais 
institūts (Portugāle). 
26.-30.05.2014. 

Prezentācijas un dalība Kastalia 
(the Teacher network in Europe) 
ikgadējā 
seminārā4. 

4. Madara 
Priedoliņa 

Granādas Universitāte 
(Granada University), 
(Spānijā), 6.-
12.04.2014. 

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma. Lekciju 
tēmas: 
1)The Project Method for the 
Development of the Result-oriented 
Activity; 2) Attention to Diversity 
(Expierence of Latvia), 3) The Forming 
of The Attitudes in the Higher 
Education's  Study Process: 
Theory and Practice. 
Dalība doktorantu zinātniskajā 
seminārā  kopā ar 
Granādas Universitātes doktorantūras 
studentiem, pētījuma prezentēšana, 
diskusijas. 
 

5. Santa Striguna Granādas Universitāte 
(Granada University), 
(Spānijā), 6.-

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma. Lekciju 
tēmas: 
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12.04.2014. 1)The Project Method for the Development 
of the Result-oriented Activity; 2) Attention 
to Diversity (Expierence of Latvia), 3) The 
Forming of The Attitudes in the Higher 
Education's  Study Process: 
Theory and Practice. 
Dalība doktorantu zinātniskajā seminārā  
kopā ar 
Granādas Universitātes doktorantūras 
studentiem, pētījuma prezentēšana, 
diskusijas. 

 
6. Anita Līdaka Svētā Kirila un Svētā 

Metodija Universitāte 
Veļiko Tarnovo 
(Bulgārija) 
 

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma 

7. Svetlana Lanka Svētā Kirila un Svētā 
Metodija Universitāte 
Veļiko Tarnovo 
(Bulgārija) 

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma 

8. Ilze Miķelsone Kordobas Universitāte, 
Izglītības fakultāte, 
Spānija. (University of 
Cordoba, Faculty of 
Education, Spain). 
 (09.03.2014 - 15. 
03.2014.) 

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma. Lekciju 
tēmas: “Education system in 
Latvia”, “The Transition to 
Achievable and Measurable 
Learning Outcomes in Higher 
Education” , “In –Service 
Courses as a Means for 
Regenerating Teacher’s and 
Social Worker’s Community”. 

9. Jana Grava Kordobas Universitāte, 
Izglītības fakultāte, 
Spānija. (University of 
Cordoba, Faculty of 
Education, Spain). 
 (09.03.2014 -  15. 
03.2014.) 

LLP/ERASMUS pasniedzēju 
apmaiņas programma. 

 
 
 


