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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 

ilgtermiľa Latvijas izglītības sistēmas attīstības plānošanā.  

Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” iekļautas šādas programmas: 

2. līmeľa 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 

Kvalifikācija - 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 
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- matemātikas skolotājs 

- informātikas skolotājs 

- fizikas skolotājs 

- ķīmijas skolotājs 

- fizikas un informātikas 

(pamatizglītībā) skolotājs 

- fizikas un dabaszinību 

(pamatizglītībā) skolotājs  

- bioloģijas un dabaszinību 

(pamatizglītībā) skolotājs 

- speciālās izglītības skolotājs 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma: 

„ Izglītības zinātľu maģistrs pedagoģijā” (kods 45 142) 

Doktora programma: 

„Pedagoģijas” (kods 51 142) 

 

1.1. Studiju virziena attīstības 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 novecošana
1
. 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 audzēkľus, spēj saistīt daţādas 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 „Izglītība, pedagoģija un sports” ir nodrošināta pilna cikla 

studijas ( bakalaura, maģistra un doktorantūras studijas), kas sniedz iespēju veidot un 

attīstīt un īstenot kvalitatīvu, pēctecīgu skolotāju un izglītības darbinieku 

sagatavošanas sistēmu, pētniecības un zinātnes attīstību. Tās realizāciju nodrošina 

konstruktīva sadarbība ar Izglītības zinātľu 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 

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

content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf  
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pieľēmusi 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 saskaľā ar 

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 metoţu un pedagoģijas teoriju tālāku attīstību, kas 

nodrošina pedagoģiskās prakses pilnveidošanu, augstskolas mācībspēku un kvalificētu 

zinātnisko darbinieku izglītošanu. 

LiepU atbalsta mūţiglītības 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 

kvalifikāciju
3
, un Ciklu noslēgumu prasību apraksti Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūrai
4
. 

Prasības Eiropas augstākās izglītības telpai, to mērķi un realizācijas līdzekļi
5
 kalpo par 

vadlīnijām studiju virziena attīstības stratēģijas noteikšanā kopsakarībā ar LiepU 

darbības un attīstības mērķa īstenošanu.  

 

                                                           
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 
3
MK noteikumi Nr.990 

4
Apstiprināts Rektoru padomē un Augstākās izglītības padomē 

5Definēti Eiropas augstākās izglītības ministru konferences komunikē Bergenā 2005.gada maijā. 

http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Vispaareeji%20Senaata%20leemumi/2013._2014.%20studiju%20gads/16.12.2013/&checksum=ca3e7fd74acd5465204030036197a8dbfd630161
http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=/Ieksheejie%20mormatiivie%20dokumenti/Vispaareeji%20Senaata%20leemumi/2013._2014.%20studiju%20gads/16.12.2013/&checksum=ca3e7fd74acd5465204030036197a8dbfd630161


7 

 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais 

novērtējums 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: 

 saskaľotību 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 iestādēs
6
. Līdz ar to  studiju 

virziens akcentē pirmsskolas izglītības skolotāju sagatavošanu, pamatizglītības 

skolotāju, vispārējās izglītības skolotāju sagatavošanu, paredzot arī dabas 

zinātľu 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 viľiem strādāt par 

skolotājiem. Skolotājiem ir zema motivācija, jo „pašreizējā skolotāju 

ranţēšana notiek nevis pēc principa kā viľi 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 

                                                           
6
Darba tirgus īstermiľa prognozes 2013.gada 2.pusgadam. Ieguldījums tavā nākotnē. Rīga 2013. 

http://www.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 
7
Darba tirgus īstermiľa prognozes 2013.gada 2.pusgadam. Ieguldījums tavā nākotnē. Rīga 2013. 

http://www.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 

http://www.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf
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apguvuši augstskolā. Īpaši tas aktuāls mazajās lauku skolās, kur skolotājiem ir 

mazas likmes
8
, tādējādi tiek atzīta vairāku kvalifikāciju ieguves efektivitāte 

tieši studējot augstskolā. 

 nodoms pieľemt 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. 

 

1.3. Studiju virziena attīstības plāns (2012-2016) 

 

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 

noteikto  uzdevumu 

kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais 

par izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

Rezultāts 

Studiju 

programmu 

pilnveide, 

papildinot 

iegūstamo 

kvalifikāciju 

spektru 

Dabas zinātľu jomas 

specializāciju 

paplašināšana 

(matemātika, fizika, 

informātika, ģeogrāfija, 

ķīmija u.c.) bakalaura 

studiju programmā 

„Skolotājs”. 

2014. Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiľas studiju 

virzienā  

studentu 

uzľemšana 

Papildināt profesionālās 

maģistra programmas 

„Karjeras konsultants” 

piedāvātās kvalifikācijas 

ar „karjeras konsultants 

skolotājs mentors” 

kvalifikācijām.  

2014. Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiľas studiju 

virzienā 

studentu 

uzľemšana 

Meklēt risinājuma 

iespējas 1–1,5 gadus 

ilga studiju virziena 

izveidei, lai pretendents 

varētu iegūt skolotāja 

kvalifikāciju konkrētā 

mācību priekšmeta 

didaktikā, atkārtoti 

neaizstāvot izglītības 

zinātľu maģistra grādu. 

2014-

2016 

Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiľas studiju 

virzienā vai jaunas 

studiju programmas 

izveide 

studentu 

uzľemšana 

                                                           
8 Turpat, 100.lpp 
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Papildināt profesionālo 

maģistra studiju  

programmu „Vispārējās 

izglītības skolotājs ”ar 

ģeogrāfijas skolotāja 

kvalifikāciju. 

2014. Studiju 

prodekāne, 

studiju 

programmas 

direktore 

Akceptētas būtiskās 

izmaiľas studiju 

virzienā 

studentu 

uzľemšana 

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.  

 

 

 

Kvalifikācijas 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 akadēmiskās 

vides pilnveidošana. 

2014-

2016 

Doktora 

studiju 

programmas 

direktore 

Izglītības zinātľu 

institūta zinātniskās 

konferences 

Referāti, 

publikācijas 

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-saziľa 

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 2014- Programmas E-studiju materiālu E-studiju 
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tehniskais un 

metodiskais 

nodrošinājums 

2016 direktori, 

jomu un 

apakšvirzienu 

vadītāji 

izstrāde un pilnveide 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 

monogrāfijās, 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 līmeľa 

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 

uzľemšana 

Materiāli 

tehniskās 

bāzes 

nodrošinājums 

Kreativitātes centra 

izveide, datoru iegāde, 

dušas telpas, mūzikas 

instrumenti u.c. 

2014-

2016 

Dekāne Iespēju robeţās 

modernizēt studiju 

kursu specifikai 

atbilstošu studiju 

telpu  izveidi 

Izveidots 

Kreativitātes 

centrs, 

izremontētas 

dušas telpas, 

papildināta 

materiāli 

tehniskā bāze 
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1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma 

rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu 

absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti 

 

Ziľojumu „Darba tirgus īstermiľa prognozes 2013. gada 2. pusgadam”
9
 noteikts, ka 

izglītībā plānots radīt jaunas  darba vietas, piemēram, izglītības jomas vecākos 

speciālistus (0,8%). Izglītības eksperti
10

 norāda uzšādu 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. 

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 iestādēs
11

, 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 laikā
12

,
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 devējiem
14

, kuri iesaistās 

Valsts pārbaudījumu komisijas darbā
15

 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. Daţi 

absolventi neturpina darbu iegūtajā profesijā Latvijā, jo atraduši citas kvalifikācijas 

darbu ārzemēs.  

 

                                                           
9ww.nva.gov.lv/docs/25_5257dfd4cffd21.89077799.pdf 
10 Latvijas Skolotāju savienība, Pirmsskolas skolotāju apvienība. 
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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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. 

 

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, iestāţu vadītājiem, kas ir 

būtisks pamats skolotāja darbā. 
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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. 

Ierobeţotas 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 budţeta vietu skaits un studiju 

maksa. 

IESPĒJAS DRAUDI 

Jaunu kvalifikāciju piedāvājums. 

Mūţizglītības 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 

Latvijas izglītības un zinātnes sistēmu 

kopumā negatīvi turpina ietekmēt 

nepamatoti politiski lēmumi, turpinot 

samazināt valsts budţeta apjomu 

skolotāju izglītības programmām, kas 

ilgtermiľā 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 

ziľā. 

Nepietiekamais finansējums zinātnei un 

mācībspēku lielais noslogojums daţādu 
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vieslektoru piesaiste. 

Materiālās bāzes pilnveidošana ar 

mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu 

un tehnoloģijām. 

 

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 izmaiľām 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 izmaiľu vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras 

reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiľu vadību, kā arī 

nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiľu 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.). 
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KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. Tās ir: 

 Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzľemšanas 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 

ziľojumā un studiju programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu 

ziľojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu kopsavilkums tiek 

aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziľojumā. 

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 ziľojumā un studiju programmu 

direktori studiju programmu pašnovērtējumu ziľojumos. 

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. 
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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 izmaiľas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt 

Ierosinājumu un problēmu ziľojumus, 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 aparatūrus, 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 toľa 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, audioaustiľas. 

PSDF attīstības līdzekļi ieguldīti interaktīvās tāfeles, datoru iegādei, multiprojektora 

iegādei, kas nodrošina studiju virziena realizācijas tehnisko un saturisko kvalitāti. 

Ir pieejamībaMoodle vide, kas rada iespēju studēt attālināti, daudzveidīgas IKT 

tehnoloģijas un saziľas 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 reţīmā, CD-ROM (UnescoKeydataonEducation, 

EncyclopediaBritannica)u.c. LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa 

(SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. Tiek 

izmantoti dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB. 
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Bibliotēkas fondi tiek papildināti ne tikai no LiepU budţeta, bet arī ar projektu 

līdzekļiem
16

. 

Finansiālo iespēju robeţās tiek veidota zinātniskās vides pieejamība akadēmiskajam 

personālam un studējošajiem. Papildus iespējām darboties LiepUpētniecības 

struktūrvienībās
17

, ir pieejami centri un pedagoģijas jomas mediotēka. Studiju procesa 

nodrošināšanai ir iegādātas datorprogrammasFinale un Omega-M, kā arī KarlaOrfa mūzikas 

instrumenti. 

 

1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 

ietvaros 

 

Studiju virziena ietvaros tiek piedāvātas iespējas studentu un akadēmiskā personāla 

apmaiľas 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 ţurnālos; 

 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. 

                                                           
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 zinātľu institūtā, Socioloģisko pētījumu centrā un Mākslas pētījumu laboratorijā 
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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). 

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 kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

 

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 zinātľu maģistra grāds pedagoģijā  

5. Karjeras 

konsultants 

47142 80 2 gadi pilna laika 

klātienes studijas,  

2 gadi un 6 mēneši 

Liepāja 2. līmeľa profesionālā augstākā 

skolotāja izglītība; izglītības zinātľu 

bakalaura grāds; sociālo zinātľu 

Profesionālā maģistra grāds izglītības zinātnē, 

karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists vai 

karjeras konsultants un sociālais pedagogs  



20 

 

nepilna laika 

neklātienes studijas 

bakalaura grāds psiholoģijā vai 

psihologa kvalifikācija; cita 

akadēmiskā vai 2. līmeľa profesionālā 

augstākā izglītība un 2 gadu darba 

pieredze konsultēšanā, ko apliecina 

izziľa 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. līmeľa 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. līmeľa 

profesionālā kvalifikācija un studiju 

programmā integrēti un/vai klausītāja 

statusā apgūti bakalaura vai 5. līmeľa 

profesionālās kvalifikācijas nozares 

studiju kursi 10 KRP apjomā 

 

 
bakalaura grāds vai 5. līmeľa 

profesionālā kvalifikācija un studiju 

programmā integrēti un/vai klausītāja 

statusā apgūti bakalaura vai 5. līmeľa 

profesionālās kvalifikācijas nozares 

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 
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studiju kursi 10 KRP apjomā 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 ģeogrāfijā; 

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 

klātienes studijas, 

4 gadi nepilna laika 

neklātienes studijas 

Liepāja izglītības zinātľu maģistra grāds 

pedagoģijā vai tam atbilstoša 

augstākā izglītība pedagoģijā 

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds 
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1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju 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 saskaľā ar 

Zinātniskās darbības stratēģijā 2010.–2016. gadamnoteiktajiem mērķiem un 

sasniedzamajiem rezultātiem. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki darbojas 

LiepUpētniecības struktūrvienībās, piemēram, Izglītības zinātľu institūtā. 

Zinātniski pētnieciskā (radošā) darbība norisinās saskaľā 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 viľas monogrāfijā 

„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 Gimenes 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 atziľas 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 
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kursā no pētījumos gūtajām un publikācijās atspoguļotajām  atziľām 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 

problēmasmūsdienu pedagoģiskajā procesā skolā un augstskolā saistībā ar profesionālo 

kvalifikāciju virzieniem, ko piedāvā studiju virziens, piemēram: 

 izglītības un audzināšanas problēmas mainīgajā sabiedrībā, 

 skolotāju izglītības problēmu kvalitatīvā analīze un attīstības perspektīvas 

ilgtspējīgas darbības kontekstā multikulturālā sabiedrībā, 

 studentu veselīga dzīvesveida izpratne un veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās, 

 pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoģiska un sociālpedagoģiska problēma, 

 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.Ozoliľa –Pese kopā ar asociēto profesori I.Miķelsoni ir veikusi 

pētījumu par subjektīvo karjeras veiksmes izjūtu
18

.  

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 daţādu 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 daţādus 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

„Ozoliľa-Pese, I. Subjektīvās karjeras veiksmes izjūtas ietekmējošie faktori. Liepāja, 2012 
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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, institūtu) 

uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un 

konkrēto studiju programmu īstenošanā 

 

N. 

p.k. 

Studiju virziena īstenošanā 

iesaistītās struktūrvienības 

Uzdevumi studiju virziena un konkrēto studiju programmu 

īstenošanā 

1. Logopēdijas centrs
19

:  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 

metoţu 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 metoţu 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 

                                                           
19

http://www.liepu.lv/lv/870/logopedijas-centrs 
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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 

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 daţāda stila mūziku, muzicēt ansambļos, apgūt 

mūzikas teorijas pamatus, mūzikas instrumentu –  

taustiľinstrumentu (klavieres, sintezators), sitamo 

instrumentu (arī perkusijas) un ģitāras spēli (klasisko, 

elektrisko), kā arī solo dziedāšanu. 

7. Fitnesa studija apgūst daţādus aerobikas veidus, austrumu dejas, 

flamenko un jogu. 
 

1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un 

konkrētu 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, 

izziľu 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 ziľojumus, 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, izmaiľas 

studiju plānos, apstiprina maģistra 

darbu tēmas, izskata nepieciešamās 

izmaiľas studiju plānos 
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  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  

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 
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integrētas pedagoģijas un priekšmetu 

metodiku studiju kursos.  

Nodrošinātas prakses vietas, prakses 

satura precizēšana 

 

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 pārvalţu 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), Ligita 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, koledţas Sadarbības saturs 

1. Daugavpils Universitāte Studiju programmas „Karjeras konsultants” 

realizācijā, vieslektoru apmaiľa, semināri 

konferences, studiju programma „Skolotājs” 

īstenošana 

2. RPIVA 

 

Studiju programma „Skolotājs” īstenošana 

3. LLU Studiju programmas „Karjeras konsultants” 

realizācijā, vieslektoru apmaiľa, 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 
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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 

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 koledţa 

(Beļģija) 

2. Agrita Kalniľa 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 
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Pielikumi 
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1. pielikums. Erasmus studentu mobilitātes izglītības tematiskās grupas sadarbības partneraugstkolas 
 

Augstskolas nosaukums, Erasmus kods Studiju programma 
ISCED kods, 

studentu skaits 

Sakarijas Universitāte (Turcija) TR SAKARYA01  http://www.sakarya.edu.tr Skolotājs (visi virzieni) 010-2 

Lillabaelt Universitātes koledţa (Dānija) DK Vejle 05  http://international.ucl.dk/ Skolotājs 010- 3 

Stavangeras Universitāte (Norvēģija) N STAVANGO01 

http://www.uis.no/international-relations/student-mobility/ 

Skolotājs (visi virzieni) 145- 3 

Frēbela Pamatizglītības un Pirmsskolas izglītības departaments (Īrijas Nacionālā 

Universitāte) (Īrija) IRLBLACKRO03 http://www.froebel.ie 

Skolotājs (pamatizglītības) 144- 2 

KodţaeliUniversity (Turcija) TR KOCAELI 02  http://www.kocaeli.edu.tr/int/ Skolotājs, 

Izglītības zinātľu maģistrs pedagoģijā 

Vispārējās izglītības skolotājs  

141- 3 

Klaipēdas Universitāte (Lietuva) LT KLAIPED01 http://www.ku.lt/en/ Skolotājs (sporta un deju, mūzikas) 141-2 

Matej Bel Universitāte BanskāBistricā  (Slovākija) SK BANSKA01 

http://www.erasmus.umb.sk/ 

Skolotājs (psiholoģijas, mūzikas), 

Vispārējās izglītības skolotājs, 

Izglītības zinātľu maģistrs pedagoģijā 

141-2 

JohannesGutenberga Universitāte Maincā(Vācija) D MAINZ01 

http://www.uni-mainz.de/eng/index.php 
Skolotājs (vēstures un sociālo zinību) 

224- 2 

Linnaeus Universitāte (Zviedrija) S VAXJO01 http://lnu.se/?l=en Skolotājs (visi virzieni) 010- 1 

Hildesheimas Universitāte (Vācija) D HILDESH01 http://www.uni-hildesheim.de Skolotājs  (visi virzieni) 144-2 

Fiziskās audzināšanas un Sporta Universitāte  Gdaľskā(Polija) PL GDANSK 06 

http://www.en.awf.gda.pl/ 
Skolotājs (sporta un deju) 

212-2 

 

Limburgas Katoļu Universitātes koledţa  (Beļģija) B-HASELT-20 http://www.khlim.be Skolotājs (visi virzieni) 010- 2 

Izglītības augstskola Fafē (Portugāle) P FAFE 04 http://www.iesfafe.pt/ Skolotājs (sporta un deju) 141-4 

Politehniskais Santarem institūts (Portugāle) E SANTAR 01  http://www.esdrm.pt Skolotājs (sporta un deju) 141-4 

Granādas Universitāte (Spānija) E GRANADA01 

http://www.ugr.es/en/pages/perfiles/estudiantes_internacionales 

Skolotājs (pirmsskolas, pamatizglītības, 

speciālās izglītības, mūzikas, sporta un deju 

skolotājs), Logopēdija 

141-2 

Epirus Tehnoloģiskās izglītības institūts (Grieķija) G ARTA 01 

http://erasmus.teiep.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=87 
Logopēdija 

141-2 

http://www.liepu.lv/lv/593/izglitibas-zinatnu-magistrs-pedagogija
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2. pielikums. Erasmus Docētāju/ Darbinieku izglītības tematiskās grupas mobilitātes sadarbības partneraugstkolas 
 

Augstskolas nosaukums, Erasmus kods Studiju programma 

 

ISCED kods, 

studentu 

skaits 

SakarijasUniversitāte(Turcija) TR SAKARYA01  http://www.sakarya.edu.tr Skolotājs (visi virzieni) 010 

Lillabaelt Universitātes koledţa (Dānija) DK Vejle 05 http://www.ucl.dk/international Skolotājs 010 

Stavangeras Universitāte (Norvēģija) N STAVANGO01 http://www.uis.no Skolotājs (visi virzieni) 145 

Frēbela Pamatizglītības un Pirmsskolas izglītības departaments (Īrijas Nacionālā 

Universitāte) (Īrija) IRLBLACKRO03 http://www.froebel.ie 

Pamatizglītības skolotājs 144 

Kodţaeli Universitāte  (Turcija) TR KOCAELI 02 

http://www.kocaeli.edu.tr/ 

Skolotājs, Izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijā, 

Vispārējās izglītības skolotājs, Pedagoģija 

141 

Klaipēdas Universitāte(Lietuva) LT KLAIPED01 http://www.ku.lt Skolotājs (sporta un deju, mūzikas) 141 

Matej Bel Universitāte BanskāBistricā  (Slovākija) SK BANSKA01 

http://www.umb.sk 

Skolotājs (psiholoģijas, mūzikas), 

Vispārējās izglītības skolotājs, 

Izglītības zinātľu maģistrs pedagoģijā 

141 

JohannesGutenberga Universitāte Maincā(Vācija) D MAINZ01 

http://www.uni-mainz.de 

Skolotājs (vēstures un sociālo zinību) 224 

LinnaeusUniversitāte(Zviedrija) S VAXJO01  http://lnu.se/ Skolotājs (visi virzieni) 010 

Hildesheimas Universitāte (Vācija) D HILDESH01 http://www.uni-hildesheim.de Skolotājs  (visi virzieni) 144 

Fiziskās audzināšanas un Sporta Universitāte  Gdaľskā(Polija) PL GDANSK 06 

http://www.awf.gda.pl/ 

Skolotājs (sporta un deju) 212 

Limburgas Katoļu Universitātes koledţa  (Beļģija) B-HASELT-20 http://www.khlim.be Skolotājs  (visi virzieni) 010 

Klaipēdas Valsts koledţa (Lietuva) LT KLAIPED 09 http://www.kvk.lt Skolotājs (pirmskolas, pamatizglītības) 010 

Izglītības augstskola Fafē (Portugāle) P FAFE 04 http://orienta.universia.pt Skolotājs (sporta un deju) 141 

Politehniskais Santarem institūts (Portugāle) E SANTAR 01 http://www.esdrm.pt Skolotājs (sporta un deju) 141 

Granādas Universitāte (Spānija) E GRANADA01 

http://www.ugr.es/en/pages/perfiles/estudiantes_internacionales 

Skolotājs (pirmsskolas, pamatizglītības, 

speciālās izglītības, mūzikas, sporta un deju 

skolotājs), Logopēdija 

141 

Epirus Tehnoloģiskās izglītības institūts (Grieķija) G ARTA 01 

http://erasmus.teiep.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=87 

Logopēdija 141 
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3. pielikums. Informācija par akadēmisko personālu, kas piedalās studiju virziena īstenošanā 
 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma SKOLOTĀJS 42141 

 

 
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Kvalifikācija Amats 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

kredītpunktu apjoms 

St. pr. 

daļa 

1.  Alksne Antra Mg.paed. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija. 

Fiziskās kultūras pasniedzējs. Ārstnieciskās 

fiziskās kultūras instruktora kvalifikācija 

1989. 

Lektore SpoZP160 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Sports un tā metodika I (2 KRP) (Pamatizgl.); 

SpoZ1016 Sporta teorija, pirmsskolas un skolas sporta didaktika I (2 KRP) 

(Sp.); 

SpoZP209 Modulis "Metodiku kursi individuālajos sporta veidos": 

Vieglatlētika I (2 KRP) (Sp.); 

SpoZP210 Modulis "Metodiku kursi individuālajos sporta veidos": 

Vieglatlētika II (2 KRP) (Sp.); 

SpoZ1019 Modulis "Metodiku kursi sporta spēlēs": Volejbols I (2 KRP) 

(Sp.); 

SpoZP002 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: sports (1 KRP) 

(Pamatizgl.-N); 

B 

2.  Balčus Elita Mg. philol. LU, filoloģijas maģistra grāds vācu 

filoloģijā, 1998.; 

LVU, filologa, pasniedzēja kvalifikācija, 

1982. 

Lektore Valo1006 Svešvaloda specialitātē I (2 KRP) (Mūz., Spec., Sp., Pirmssk.-N., 

Spec.-N.); 

Valo1007 Svešvaloda specialitātē II (2 KRP) (Mūz., Spec., Sp., Vēst., 

Pirmssk. – N., Spec.-N.); 

A 

3.  Barute Dina Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistrs informātikas didaktikā.  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

kvalifikācija - matemātikas, informātikas un 

tehniskās grafikas skolotāja,1999. 

Lektore, 

(ievēlēta) 

Peda2249 Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde": Informāciju 

tehnoloģijas un pedagoģiski pētniecisko datu apstrāde (2 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

 

A 

4.  Berloviene 

Dina 

Mg.paed. Tartu Universitāte, 1991.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistrs pedagoģijā, 2005. 

Asistente MediP158 Sporta fizioloģija (2 KRP) (Sp.); 

MediPP01 Sporta medicīna (1 KRP) (Sp.); 

A,B 

5.  Bethere Dina Dr.paed. Liepājas Universitāte, pedagoģijas doktora Asociētā PedaPF88 Modulis "Globālā izglītība" : Iekļaujošā izglītība (1 KRP) A,B 
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zinātniskais grāds., 2011. 

Ļeľingradas Pedagoģiskā Universitāte, 

defektoloģijas fakultāte-vājdzirdīgu un 

nedzirdīgu bērnu krievu valodas un 

literatūras skolotājas un pirmsskolas iestāţu 

surdopedagoģes kvalifikācija,1991 

profesore, 

(ievēlēta) 

(Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

PedaP382 „Integratīvā pedagoģija” (2 KRP) (Pirmssk., Spec.); 

PedaP431 Modulis "Bērnu sagatavošana skolai" : Izglītības pārejas posma 

vadība (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP992 Modulis "Pārejas posmu vadība": Izglītības pārejas posmu 

pedagoģiskā koncepcija (1) (Pamatizgl.); 

PedaPZ89 Iekļaujošā izglītība (1 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

CitiP398 Ievads studijās (1 KRP) (Spec.); 

PedaPB24 Modulis "Speciālā pedagoģija un psiholoģija" : Ievads speciālajā 

pedagoģijā (2 KRP) (Spec.); 

PedaP948 Modulis "Speciālā pedagoģija un psiholoģija" : Speciālā 

pedagoģija bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (2 KRP) (Spec.); 

PedaP949 Modulis "Speciālā pedagoģija un psiholoģija" : Speciālās 

pedagoģijas vēsture (1 KRP) (Spec.) 

PedaPD42 Modulis "Speciālā izglītība pirmsskolā": Speciālā pirmsskolas 

pedagoģija (1 KRP) (Spec.); 

PedaPD66 Speciālā pedagoģija un tās vēsture II (2 KRP) (Spec.-N.); 

CitiPB38 Studiju darbs I (1 KRP) (Spec.); 

Citi1004 Metodiskais praktikums speciālajā pirmsskolas iestādē (2 KRP) 

(Spec.); 

PedaP504 Prakse speciālajā pirmsskolas iestādē (2 KRP) (Spec); 

CitiP866 Prakse speciālās skolas 1.- 4. klasēs (5 KRP) (Spec.); 

CitiP867 Prakse speciālās skolas 5. - 9. klasēs (5 KRP) (Spec.); 

PedaPC59 Pirmsdiploma prakse (6 KRP) (Spec.); 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) (Spec.); 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) (Spec.); 

6.  Blauzde Olga Mg.paed., 

Mg.mus., 

Mg.sc.sal. 

Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, 

kvalifikācija – kora diriģents, mūzikas 

priekšmetu pedagogs, 1981. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, mūzikas 

terapijas speciālists, 2003. 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 

Docente, 

(ievēlēta) 

MākZP474 Solo dziedāšana (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl.);  

MediP185 Mūzikas terapijas metodes pedagoģijā (1 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP398 Ievads studijās (1 KRP) (Mūz.); 

CitiPB38 Studiju darbs I (1 KRP) (Mūz.); 

CitiP403 Studiju darbs II (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP208 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana I (1 KRP) 

A,B,

C 
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psiholoģijas fakultāte, maģistrantūra.1996. (Mūz.); 

MākZP209 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana II (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP442 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana III (1 KRP) 

(Mūz.); 

CitiP338 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana VII (2 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP447 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Solo dziedāšana un 

vokālā darba metodika I (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP448 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Solo dziedāšana un 

vokālā darba metodika II (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP495 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Solo dziedāšana un 

vokālā darba metodika III (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP751 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika I (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP496 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika II (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP445 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika III (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP499 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika VI (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP699 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika VII (2 KRP) (Mūz.); 

MākZPZ74 Koris (2 KRP) (Mūz.); 

MākZPZ75 Koris (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP092 Ansamblis (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP098 Modulis "Pasaules mūzika": Populārā mūzika (2 KRP) (Mūz.); 

PedaPH22 Modulis "Mūzikas metodika": Mūzikas terapijas metodes 

pedagoģijā (1 KRP) (Mūz.); 

PedaPZ90 Modulis "Mūzikas metodika": Mūzikas metodika profesionālās 

ievirzes skolā (1 KRP) (Mūz.); 

CitiPA64 Pedagoģiskā prakse profesionālās ievirzes skolā (2 KRP) (Mūz.); 
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PedaPE62 Kvalifikācijas prakse (2 KRP) (Mūz.); 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) (Mūz.); 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) (Mūz.); 

7.  Blūma 

Agnese 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vēstures un 

sociālo zinību skolotājs, 2004. 

Asistente VēstP074 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Arhīvzinības (1 KRP) 

(Vēst.) 

B 

8.  Bumbiere 

Dace 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vēstures un 

sociālo zinību skolotājs, 2004.; Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistrs pedagoģijā, 2006. 

Asistente VēstP069 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Muzeja darba pamati un 

muzejpedagoģija (2 KRP) (Vēst.) 

B 

9.  Caune Evija Mg.paed. LLU Pedagoģijas katedra, Maģistra grāds 

pedagoģijā, 1997 

LU Humanitāro zinātľu fakultāte, 

Humanitāro zinātľu maģistra grāds Kultūras 

un sociālajā antropoloģijā, 2012 

Lektore FilzP052 Filozofija un profesionālā ētika (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., 

Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

A 

10.  Celma-Zīda 

Daina 

Dr.oec. Liepājas Valsts Pedagoģiskais 

institūts,vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skolotājs, 1974. 

Asociētā 

profesore, 

(ievēlēta) 

VadZPA08 Izglītības vadības pamati (2 KRP) (Vēst.-N.); B 

11.  Čabovska 

Daiga 

 Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

pamatskolas skolotājs, 1990. 

Asistente SpoZ1014 Modulis "Metodiku kursi dejās": Sporta deja I (2 KRP) (Sp.); B 

12.  Enģele Līga Mg.sc.educ. 

Mg.sc.sal. 

Liepājas Universitāte,  profesionālais 

maģistra grāds veselības aprūpē, 2009. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, 2007. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  mūzikas 

terapijas speciālista kvalifikācija, 2006. 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, iegūtā 

kvalifikācija - sākumskolas skolotājs, 1.- 4. 

kl. mūzikas skolotājs, 

1994. 

Lektore, 

(ievēlēta) 

PedaP972 Modulis "Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā": Svētku 

organizēšana pirmsskolā (2 KRP) (Pirmssk.); 

MākZPB13 Modulis "Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā": Mūzikas 

instrumentu spēle pirmsskolā I (1 KRP) (Pirmssk.); 

MediP185 Mūzikas terapijas metodes pedagoģijā (1 KRP) (Pirmssk.); 

MākZP204 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Klavierspēle I (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP256 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Klavierspēle II (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP438 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Klavierspēle III (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZPZ73 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Instrumenta spēle 

(sintezators, ģitāra) I (1 KRP) (Mūz.); 

B,C 
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PedaPH22 Modulis "Mūzikas metodika": Mūzikas terapijas metodes 

pedagoģijā (1 KRP) (Mūz.); 

PedaP377 Modulis "Mūzikas metodika" : Mūzikas metodika pirmsskolā 

(1 KRP) (Mūz.); 

Citi1010 Pedagoģiskā prakse pirmsskolā (2 KRP) (Mūz.); 

13.  Gailīte Zane Dr.art. Latvijas Valsts konservatorijas 

muzikoloģijas nodaļa, 1980. 

Maskavas Valsts konservatorijas aspirantūra, 

mākslas zinātľu doktora darbs, 1983. 

Profesore, 

(ievēlēta) 

PsihP072 Mūzikas psiholoģija (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP387 Modulis "Mūzikas teorija": Harmonija (2 KRP) (Mūz.); 

 

A,B 

14.  Genese-

Plaude Inta 

 LU, filologs, latviešu valodas un literatūras 

pasniedzēja kvalifikācija, 1986. 

Lektore LitZP130 Literatūras vēsture (3 KRP) (Vēst.); B 

15.  Gineite 

Meldra 

Mg.sc.tqm. Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra grāds 

(Visaptverošā kvalitātes vadība) 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  augstākā 

profesionālā izglītība (iestādes un 

uzľēmumu vadība), 2005. 

Lektore VadZP208 Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un vadība": 

Uzľēmējdarbība (2) (Spec); 

VadZ4096 Uzľēmējdarbība (2 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

 

A 

16.  Gintere Ērika Mg.sc. soc., 

Mg.sc. 

paed. 

Daugavpils Universitāte, maģistra grāds 

psiholoģijas zinātnēs, 2005. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības 

zinātľu maģistra grāds, 2005. 

RPIVA pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes akadēmiskā studiju programma 

psiholoģijā  bakalaura  grāds psiholoģijā, 

kvalifikācija –skolas un ģimenes psihologs, 

2001. 

Lektore 

(ievēlēta) 

PsihP964 Sociālā psiholoģija (2 KRP) (Vēst.); 

 

 

B 

17.  Glikasa Olga Dr.paed. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

pedagoģijas doktora grāds, 1996.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 

bioloģijas un ķīmijas skolotājs, 1966. 

Docente 

(ievēlēta) 

VidZP426 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Dabas zinības un to metodika I (2 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaPG89 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Dabas zinības un to metodika III (1 KRP) (Pamatizgl.); 

B 

18.  Grants Juris Dr.paed. Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts  

Sporta skolotājs, slēpošanas treneris 

1984 

Profesors SpoZPA59 Modulis "Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā": Kustību 

rotaļas pirmsskolā (1 KRP) (Pirmssk.); 

SpoZP102 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

B 
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Sporta pamatu apguve pirmsskolas vecuma bērniem I (2 KRP) (Pirmssk.-

N.); 

PedaPC53 Praktikums sporta pamatu apguvē pirmsskolas vecuma bērniem 

(1 KRP) (Pirmssk.-N.); 

19.  Graumanis 

Zaigonis 

Dr.phil. Latvijas Zinātľu akadēmija, filozofijas 

doktors, 1993. 

Docents  

(ievēlēts) 

FilzP325 Loģika (2 KRP) (Vēst.); 

SociP054 Socioloģija (2 KRP) (Vēst.); 

FilzP011 Vēstures filozofija (2 KRP) (Vēst.); 

A,B 

20.  Grava Jana Mg.sc. 

educ. 

Liepājas pedagoģiskā augstskola, izglītības 

zinātľu maģistra grāds izglītības darba 

vadībā, 2001. 

Liepājas pedagoģiskā augstskola 

sākumskolas un pamatskolas vizuālās 

mākslas skolotājs, 1996. 

lektore CitiP398 Ievads studijās (1 KRP) (Pirmssk.);  

PedaP808 Modulis "Pirmsskolas izglītības nozares teorētiskie kursi" : 

Sasniegumu motivācija, Bērnu emocionālā audzināšana (4 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPD39 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

Mākslas izglītība, tās apguves metodika I (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPC83 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

Mākslas izglītība, tās apguves metodika II (1 KRP) (Pirmssk.); 

CitiPB38 Studiju darbs I (1 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP403 Studiju darbs II (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPE02 Praktikums mākslas izglītībā, tās apguves metodikā (1 KRP) 

(Pirmssk.); 

CitiP563 Pirmsskolas skolotāja prakse (7 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP697 Vērošanas prakse pirmsskolas izglītības iestādē (2 KRP) 

(Pirmssk.); 

PedaP882 Praktikums pirmsskolas vecuma bērnu darbības organizēšanā 

(1 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP296 Mazbērnu prakse(4 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP563 Pirmsskolas skolotāja prakse (7 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPG87 Rokdarbi pirmsskolā (2 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) (Pirmssk.); 

A,B,

C 

21.  Grāvelsiľa 

Rita 

Mg. paed. LU, pedagoģijas zinātľu maģistra grāds, 

1993.; 

LVU, filologs, angļu valodas skolotāja 

kvalifikācija, 1963. 

Lektore Valo1006 Svešvaloda specialitātē I (2 KRP) (Vēst.); A 
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22.  Grospiľa Ilze Mg.paed. 1975. – 1984.Latvijas Universitāte, 

ģeogrāfijas specialitāte –  ģeogrāfs, 

ģeogrāfijas pasniedzējs 

Lektore PedaPG69 Modulis "Pamatizglītības (5.-9.kl.) mācību priekšmets ": 

Ģeogrāfija: Ģeogrāfijas mācīšanas metodika (2 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

PedaPC96 Pirmsdiploma prakse pamatskolā (5.-9.kl.): ģeogrāfija (4 KRP) 

(Pamatizgl.); 

CitiP606 Kvalifikācijas eksāmens ģeogrāfijā (2 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

B 

23.  Hmieļevska 

Ināra 

Mg.paed. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts, specialitāte –  pamatskolas 

pedagoģija  un metodika ; 

kvalifikācija – pamatskolas skolotāja 

1979 

Asistente PedaP429 Klases audzinātāja darbs (2 KRP) (Pamatizgl.); B 

24.  Jankina 

Agrita 

Mg.paed. Latvijas Universitāte,  

Pedagoģijas maģistrs mācību metodikā, 

1993.; 

V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais 

institūts 

pamatskolas skolotājs, 1972. 

Lektore 

(ievēlēta) 

FilzP104 Lietišķā etiķete (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl.); 

CitiP403 Studiju darbs II (1 KRP) ((Pamatizgl.-N.) 

CitiP540 Studiju darbs III (1 KRP) (Pamatizgl.-N.) 

PedaP799 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Mājturība un tehnoloģijas un tās metodika I (2 KRP) 

(Pamatizgl.-N.) 

PedaP572 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: mājturība un tehnoloģijas 

(1 KRP) (Pamatizgl.-N.) 

CitiP653 Pedagoģiskā prakse sākumskolā (1.-4. kl.) (6 KRP) (Pamatizgl.-N.) 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) (Pamatizgl.-N.) 

CitiP228 Pirmsdiploma prakse sākumskolā (1.-4.kl.) (5 KRP) (Pamatizgl.-

N.) 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) (Pamatizgl.-N.) 

A,B,

C 

25.  Kadiķe Vita Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības 

zinātľu maģistra grāds pedagoģijas teorijā 

un vēsturē, 2003 

Rīgas Medicīnas institūts pediatrijas 

fakultāte, ārsta pediatra kvalifikācija, 1985 

Asistente PedaP183 Modulis "Bērna bioloģiskie resursi": Anatomija, attīstības 

fizioloģija; Higiēnas pamati un pirmās palīdzības sniegšana (3 KRP) 

(Pirmssk.); 

MediP022 Modulis "Bērna bioloģiskie resursi": Ģenētikas pamati (1 KRP) 

(Spec.); 

Medi5253 Modulis "Bērna bioloģiskie resursi": Ievads psihopatoloģijā 

(1 KRP) (Spec.); 

Medi2852 Modulis "Bērna bioloģiskie resursi": Anatomija, attīstības 

fizioloģija (1 KRP) (Spec.); 

B 
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MediP591 Modulis "Bērna bioloģiskie resursi": Neirofizioloģija, 

neiropatoloģija (2 KRP) (Spec); 

26.  Kārkliľa 

Vaira 

Dr.paed. Liepājas Valsts pedagoģiskais  institūts, 

matemātikas skolotājs, 1975.; 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 

1993. 

Docente 

(ievēlēta) 

MateP034 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Matemātika un tās metodika I (3 KRP) (Pamatizgl.); 

MateP069 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Matemātika un tās metodika II (1 KRP) (Pamatizgl.); 

B 

27.  Karule 

Ludmila 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora 

grāds, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs, 1961 

Asociētā 

profesore 

(ievēlēta) 

PedaPC68 Praktikums bērnu izpratnes par dabu attīstībā, tās mācību 

metodikā (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPC81 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": Bērna 

izpratnes par dabu attīstība, tās mācību metodika I (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPC69 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": Bērna 

izpratnes par dabu attīstība, tās mācību metodika II (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP871 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Dabas zinības un to metodika II (2 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaPG89 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Dabas zinības un to metodika III (1 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaPG69 Modulis "Pamatizglītības (5.-9.kl.) mācību priekšmets ": 

Ģeogrāfija: Ģeogrāfijas mācīšanas metodika (2 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

VidZP460 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: dabaszinības  (1 KRP) 

(Pamatizgl.); 

B 

28.  Klāsone Inta Dr.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 

1995.; 

Ļeľingradas Valsts pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas rasēšanas, vizuālās mākslas, 

darbmācības skolotājs, 1983. 

Profesore 

(ievēlēta) 

CitiP360 Modulis "Kreativitāte izglītībā" : Māksla izglītībā (1 KRP), 

(Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

MākZPB09 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: vizuālā māksla (1 KRP) 

(Pamatizgl.); 

MākZP398 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Vizuālā māksla un tās metodika I (2 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaPG94 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Vizuālā māksla un tās metodika II (1 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaPG95 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Vizuālā māksla un tās metodika III (1 KRP) (Pamatizgl.); 

A,B 

29.  Kolosova 

Ārija 

Dr.hist. 

 

LU Vēstures – filozofijas fakultātē iegūta 

kvalifikācija “Vēsturnieks, vēstures un 

Docente PedaPV08 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: sociālās zinības (1 KRP) 

(Pamatizgl.); 

A,B 
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tiesību pamatu pasniedzējs” 

1981 

PedaP798 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Sociālās zinības un to metodika I (2 KRP) (Pamatizgl.); 

SociP073 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Sociālās zinības un to metodika II (2 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaPF37 Pirmsdiploma prakse pamatskolā (5.-9.kl.): sociālās zinības 

(4 KRP) (Pamatizgl.) 

CitiP900 Kvalifikācijas eksāmens sociālajās zinībās (2 KRP) (Pamatizgl.N.); 

CitiP398 Ievads studijās (1 KRP) (Vēst.); 

CitiP402 Studiju darbs I (1 KRP) (Vēst.); 

VēstP039 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Ievads vēstures zinātnē 

un avotmācībā (2 KRP) (Vēst.); 

VēstP908 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Vispārējā seno laiku 

vēsture (2 KRP) (Vēst); 

VēstPA02 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Vispārējā viduslaiku 

vēsture (2 KRP) (Vēst.); 

VēstPA03 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Vispārējā jauno laiku 

(modernā) vēsture (3 KRP) (Vēst.); 

VēstPA06 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Vispārējā jaunāko laiku 

(mūsdienu) vēsture (3 KRP) (Vēst.); 

VēstPA05 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Latvijas vēsture I 

(2 KRP) (Vēst); 

VēstPA04 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Vēstures mācīšanas 

metodika (3 KRP) (Vēst.); 

CitiPA94 Prakse arhīvā, muzejā (2 KRP) (Vēst.); 

PedaPG12 Pedagoģiskā prakse pamatskolā vēsturē (8 KRP) (Vēst.); 

PedaPF38 Pedagoģiskā prakse vidusskolā: vēsture (4 KRP) (Vēst.);  

PedaPF41 Pedagoģiskā prakse vidusskolā: kulturoloģija, politika un tiesības, 

filozofija, ekonomika (4) (Vēst.); 

PedaPk01 Integrēts kvalifikācijas eksāmens pedagoģijā, psiholoģijā, 

specializācijā (2 KRP) (Vēst.); 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) (Vēst.) 

30.  Kukuka Aija Mg.paed. Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, Lektore, Peda2249 Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde": Informāciju B 
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matemātikas skolotājs,  1972.; 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistrs, 

1993. 

(ievēlēta) tehnoloģijas un pedagoģiski pētniecisko datu apstrāde (2 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā (5.-9.kl.): informātika (4 KRP) (Pamatizgl.); 

31.  Kulmane 

Vineta 

Mg.paed. Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra 

grāds, 1996.;Latvijas Universitāte, bioloģijas 

bakalaura grāds, 1994. 

Lektore MediP029 Cilvēka anatomija un fizioloģija (3 KRP) (Sp.); B 

32.  Laiveniece 

Diāna 

Dr. paed. LU, pedagoģijas doktora grāds, 2004.; 

LPA, pedagoģijas maģistra grāds 1999.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija, 1987. 

Asociētā 

profesore 

(ievēlēta) 

ValoP710 Modulis "Valoda" : Latviešu valodas kultūra (2 KRP) (Pirmssk.); 

 

A 

33.  Laiveniece 

Vineta 

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistra grāds, 2006. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 

Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas 

fakultātes Izglītības zinātľu bakalaurs 

pedagoģijā, 2001. 

Asistente SpoZP032 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

Sporta pamatu apguve pirmsskolas vecuma bērniem II (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPC53 Praktikums sporta pamatu apguvē pirmsskolas vecuma bērniem 

(1 KRP) (Pirmssk.); 

SpoZP019 Koriģējošā vingrošana (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP854 Koriģējošā vingrošana (1 KRP) (Pamatizgl.); 

Peda4859 Modulis "Speciālā izglītība pirmsskolā" : Koriģējošā vingrošana 

(1 KRP) (Spec); 

SpoZP212 Sporta teorija, pirmskolas un skolas sporta didaktika II (2 KRP) 

(Sp.); 

B 

34.  Lanka 

Svetlana 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izglītības 

zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, 2006. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija – sociālā 

pedagoģe, 

2002. 

Lektore, 

Izglītības 

zinātľu 

institūta 

zinātniskā 

asistente, 

ievēlēta 

CitiP319 Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un vadība": 

Likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību aizsardzība (1 KRP) 

(Pirmssk. Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp.. Vēst.);  

PedaPF88 Modulis "Globālā izglītība" : Ilgtspējīgas izglītības filozofija 

(1 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

PedaP183 Modulis "Bērna bioloģiskie resursi": Higiēnas pamati un pirmās 

palīdzības sniegšana (2 KRP) (Pirmssk.); 

A,B 

35.  Latsone 

Lāsma 

Ph.D. Fordham universitāte filozofijas doktora 

zinātniskais grāds, 2004., Fordham 

universitāte, maģistra zinātniskais grāds, 

2002., 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, 

Docente 

(ievēlēta) 

PedaPF88 Modulis "Globālā izglītība" : Starpkultūru izglītība (1 KRP) 

(Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

A 
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Pedagoģijas fakultāte, 2001. 

36.  Laugale 

Velga 

Dr.philol. LiepU, filoloģijas doktora grāds, 2009.; 

LPA, filoloģijas maģistra grāds latviešu 

valodniecībā, 1999.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija, 1984. 

Docente 

(ievēlēta) 

ValoP710 Modulis "Valoda" : Latviešu valodas kultūra (2) (Pirmssk., Sp., 

Vēst., Pamatizgl.-N., Spec.-N.); ValoP652 Latviešu valodas kultūra (1 KRP) 

(Pamatizgl.); 

ValoPK08 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Latviešu valoda un tās metodika IV (2 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

PedaP481 Psiholingvistika (2 KRP) (Spec.); 

 

A,B 

37.  Lauze Linda Dr. philol. LPA, filoloģijas doktora grāds, 2002.; 

LPA, maģistra grāds filoloģijā, 2000.; 

LU, Latviešu val. un literatūras pasniedzēja 

kvalifikācija, 1991. 

Asociētā 

profesore 

(ievēlēta) 

ValoP710 Modulis "Valoda" : Latviešu valodas kultūra (2) (Pamatizgl., 

Mūz., Spec., Sp., Vēst., Pirmssk.-N.); 

ValoP904 Valodas kultūra (1 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

ValoPK08 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Latviešu valoda un tās metodika IV (2 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

A,B 

38.  Letinskis 

Jānis 

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

pedagoģijas maģistra grāds informātikas 

didaktikā, 2005. 

lektors DatZP154 Modulis "Pamatizglītības (5.-9.kl.) mācību priekšmets ": 

Informātika: Datorgrafika (2 KRP) (Pamatizgl.); 

B 

39.  Līdaka Anita Dr.paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, 

1998.,  

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts – pamatskolas skolotāja, 

1985. 

Profesore, 

(ievēlēta) 

PedaPD76 Drāma kā pedagoģijas metode (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP131 Audzināšanas teorija un metodika (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., 

Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

 

A,B 

40.  Līduma Diāna Mg.oec. RTU, inţenierzinātľu bakalaura grāds 

ekonomikā, transporta ekonomikas un 

organizācijas specializācijā, 1998 

 RTU Liepājas MZTK, uzľēmējdarbības 

vadīšanas un organizācijas specialitāte, 

uzľēmējdarbības organizatora kvalifikācija,  

1995 

Lektore VadZP208 Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un vadība": 

Uzľēmējdarbība (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Sp.); 

 

A 

41.  Lieģeniece 

Daina 

Dr.habil.paed

. 

Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoģijas 

doktora grāds, 1993., 

Studijas P.Stučkas Latvijas Valsts 

Profesore, 

(ievēlēta) 

PedaP808 Modulis "Pirmsskolas izglītības nozares teorētiskie kursi" : 

Kopveseluma pieeja pirmsskolā (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPV47 Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi": Pirmsskolas 

A,B 
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universitāte, Vēstures un filoloģijas 

fakultāte, angļu valodas skolotāja, filologa 

kvalifikācija, 1964. 

pedagoģija (2 KRP) (Pirmssk.); 

42.  Medveckis 

Arturs 

Mg.paed. Latvijas Valsts konservatorija, 

kultūrizglītības darba organizators, 

metodiķis, 1984.; Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija, izglītības zinātľu maģistrs, 2004. 

Lektors 

(ievēlēts) 

MākZPZ88 Kulturoloģija (3 KRP) (Vēst.); B 

43.  Mihejeva 

Jeļena 

Dr.psych. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 

doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, 

1994., 

A.J.Hercena Ļeľingradas pedagoģiskais 

institūts, Pedagoģijas fakultāte – pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja. 

A.Hercena Sankt-Pēterburgas Pedagoģiskā 

Universitāte, 

1975 

Docente 

(ievēlēta) 

Psih6005 Modulis "Psiholoģija" : Saskarsmes psiholoģija un konfliktu 

risināšana (1 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

 

A 

44.  Miķelsone 

Ilze 

Dr.paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, 

doktora zinātniskais grāds pedagoģijā, 

1996., 

 Liepājas Pedagoģiskais institūts – 

Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 

pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas 

metodiķe,1987. 

Asociētā 

profesore, 

(ievēlēta) 

PedaP807 Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati": 

Didaktika un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā (3 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

PedaP761 Pieaugušo izglītība (2 KRP) (Pirmssk., Mūz., Spec.); 

PedaP954 Kooperatīvā mācīšanās (2 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP360 Modulis "Kreativitāte izglītībā" : Kreativitātes pedagoģiskie 

pamati (1 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

A,B 

45.  Misus 

Armands 

 Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, 

fiziskās kultūras pasniedzējs, 1990. 

Asistents SpoZP213 Modulis "Metodiku kursi sporta spēlēs": Basketbols I (2 KRP) 

(Sp.); 

SpoZP233 Modulis "Metodiku kursi sporta spēlēs": Basketbols II (2 KRP) 

(Sp.); 

B 

46.  Neimane Ilma Dr.paed. LU, doktora zinātniskais grāds pedagoģijā, 

1993., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts – 

Matemātikas skolotājs, 

1984 

Docente, 

(ievēlēta) 

PedaPF87 Modulis "Pedagoģija": Pedagoģiskās domas attīstība pasaulē un 

Latvijā (1 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

PedaP807 Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati": 

Didaktika un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā (3 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

A 
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47.  Novickis 

Uldis 

Mg. sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistra grāds, 2005., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā   sociālā 

pedagoga specialitāte, 2002. 

Asistents SpoZ1012 Pašaizsardzība (1 KRP) (Sp.); 

 

C 

48.  Okuľeva 

Sandra 

Mg.philol. LPA, filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija, 1983. 

Lektore 

(ievēlēta) 

LitZP202 Bērnu literatūra (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl.); 

MākZP068 Retorika (2 KRP) (Vēst.); 

 

A,B 

49.  Oļukalne 

Diāna 

Mg.psych. DU, Sociālo zinātľu fakultāte, maģistra  

grāds sociālajā psiholoģijā,  2009., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija – 

Sākumskolas skolotājs un konsultants 

psiholoģijā, 2000., 

Psiholoģijas augstskola, Sociālais psihologs, 

2007. 

Lektore 

(ievēlēta) 

Psih6005 Modulis "Psiholoģija" : Vispārīgā psiholoģija un attīstības 

psiholoģijas teorijas (1,5 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., 

Vēst.); 

SpoZ1015 Sporta psiholoģija (1 KRP) (Sp.); 

 

A,B 

50.  Orlovska 

Inese 

Mg. paed. Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

pedagoģijas maģistra grāds, 1998.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

pamatskolas skolotājs, 1988. 

Lektore MākZP909 Papīra plastika (2 KRP) (Pamatizgl.-N.) C 

51.  Orlovskis 

Ārijs 

Mg.paed. LVU Vēstures un filozofijas fakultāte / 

vēsturnieka, vēstures un sabiedrisko zinātľu 

pasniedzēja kvalifikācija, diploms KB nr. 

220753. 

1985 

Lektors PedaPG45 Modulis "Pamatizglītības (5.-9.kl.) mācību priekšmets": Sociālās 

zinības: Civilzinības (2 KRP) (Pamatizgl.); 

VēstPA01 Modulis "Vēsture: teorija un metodika": Vispārējā aizvēsture 

(2 KRP) (Vēst); 

 

B 

52.  Ozola Rita Mg.paed. Liepājas pedagoģijas akadēmija, maģistra 

grāds pedagoģijā, 1998., Liepājas 

Pedagoģiskais institūts , pamatskolas 

skolotāja,1963. 

Lektore PedaPG50 Modulis "Pedagoģija": Vispārīgā pedagoģija (2 KRP) (Mūz., 

Spec., Vēst.); 

PedaPG50 Modulis "Pedagoģija": Vispārīgā pedagoģija (2 KRP) (Pirmssk.-

N.); 

 

A 

53.  Paipare 

Mirdza 

Mg.mus., 

Mg.sc.sal. 

Liepājas Universitāte, maģistra grāds  

veselības aprūpē, 2009., 

JV Latvijas Valsts Konservatorija  

kordiriģentu nodaļā, 1979., 

Docente, 

(ievēlēta) 

MediPA10 Mūzikas terapija izglītībā (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP208 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana I (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP209 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana II  (1 KRP) 

A,B 
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Liepājas pedagoģijas akadēmija mūzikas 

terapeita kvalifikācija, 2006. 

Mūz.); 

MākZP442 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana III (1 KRP) 

(Mūz.); 

CitiP338 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana VII (2 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP447 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Solo dziedāšana un 

vokālā darba metodika I (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP448 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Solo dziedāšana un 

vokālā darba metodika II (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP495 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Solo dziedāšana un 

vokālā darba metodika III (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP751 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika I (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP496 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika II (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP445 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika III (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP499 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika VI (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP699 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika VII (2 KRP) (Mūz.); 

PedaP302 Vērošanas prakse skolā (2 KRP) (Mūz.); 

PedaPZ91 Mākslinieciski radošā prakse (6 KRP) (Mūz.); 

54.  Papirte Inga  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola, izglītības zinātľu bakalaurs 

pedagoģijā, deju un ritmikas skolotājs, 2001. 

Asistente Citi1007 Modulis "Metodiku kursi dejās": Latviešu deja I (2 KRP) (Sp.); 

Citi1011 Modulis "Metodiku kursi dejās": Latviešu deja II (2 KRP) (Sp.); 

Peda1005 Modulis "Metodiku kursi dejās": Dejas mācīšanas teorija un 

metodika (3 KRP) (Sp.); 

SpoZ1006 Praktikums deju nodarbību organizēšanā (2 KRP) (Sp.); 

B 

55. 1

. 

Pavītola 

Linda  

 

Dr.paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 

doktora zinātniskais grāds pedagoģijā, 

1999.,  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

Asociētā 

profesore, 

(ievēlēta) 

PedaPI41 Kultūras mantojums mūsdienu izglītībā (1 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

CitiP360 Modulis "Kreativitāte izglītībā" : Mūzika izglītībā (1 KRP) 

(Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

A,B 
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Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas 

fakultāte; kvalifikācija – pirmsskolas 

skolotājs, pirmsskolas mūzikas skolotājs, 

angļu valodas skolotājs; specialitāte – 

pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija, 

angļu valoda, 1994. 

MākZP204 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Klavierspēle I (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP256 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Klavierspēle II (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP438 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Klavierspēle III (1 KRP) 

(Mūz.); 

PedaP441 Mūzikas pedagoģija (2 KRP) (Mūz.); 

 

56.  Pavītols Juris Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, izglītības zinātľu 

maģistrs pedagoģijā, 2009., 

Latvijas Valsts Konservatorija  estrādes 

orķestru vadītājs, kultūras darbinieks, 

1987. 

Lektors MākZPB13 Modulis "Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā": Mūzikas 

instrumentu spēle pirmsskolā I (1 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP147 Ģitārspēle (2 KRP) (Pamatizgl., Sp., Vēst.); 

MākZPZ73 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Instrumenta spēle 

(sintezators, ģitāra) I (1 KRP) (Mūz.); 

Peda4844 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Instrumenta spēle 

(sintezators, ģitāra) II (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP092 Ansamblis (2 KRP) (Mūz.); 

B,C 

57.  Petrauska 

Ľina 

Mg.paed. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā 

institūts, iegūtā kvalifikācija – vidusskolas 

matemātikas skolotāja, 1972., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistrs pedagoģijā, 1995. 

Lektore MateP038 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: matemātika (1 KRP) 

(Pamatizgl.); 

MateP951 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Matemātika un tās metodika (2 KRP) (Pamatizgl.); 

MateP954 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Matemātika un tās metodika (2 KRP) (Pamatizgl.); 

Mate5210 Modulis "Matemātikas mācīšana speciālajā izglītībā": 

Matemātikas pamati (1 KRP) (Spec.); 

MatePA01 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Matemātika un tās metodika III (2 KRP) (Pamatizgl.-N.) 

B 

58.  Plostniece 

Anna 

 Liepājas pedagoģiskajā institūtā, 

defektoloģijas specialitātē,  palīgskolas 

skolotājas un logopēdes kvalifikācija, 1964 

Asistente PedaPG90 Modulis "Matemātikas mācīšana speciālajā izglītībā": 

Matemātikas speciālā metodika (2 KRP) (Spec.); 

PedaPG91 Modulis "Dzimtās valodas mācīšana speciālajā izglītībā": 

Latviešu valodas speciālā metodika (2 KRP) (Spec.); 

PedaPG92 Modulis "Dzimtās valodas mācīšana speciālajā izglītībā": 

Metodiskās izstrādes latviešu valodas mācīšanā (1 KRP) (Spec.); 

B 
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59.  Pole Vineta Mg.paed. Liepājas Universitāte, Izglītības zinātľu 

maģistrs pedagoģijā, 2008. 

Asistente PedaP237 Pirmsskolas izglītības iestāţu metodiķa prakse (6 KRP) 

(Pirmssk.); 

PedaPV56 Modulis "Pedagoģiskais process pirmsskolā ": Pedagoģiskā 

procesa un pirmsskolas izglītības iestāţu organizācija un vadība (2 KRP) 

(Pirmssk.); 

PedaP106 Modulis "Pedagoģiskais process pirmsskolā ": Pedagoģiskā 

procesa un pirmsskolas izglītības iestāţu organizācija un vadība (1 KRP) 

(Pirmssk.); 

PedaP107 Modulis "Pedagoģiskais process pirmsskolā ": Studiju darbs 

pirmsskolas izglītības organizācijā un vadībā (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP237 Pirmsskolas izglītības iestāţu metodiķa prakse (6 KRP) 

(Pirmssk.); 

B 

60.  Ponomarjova 

Janina 

Mg.paed. Šauļu pedagoģiskais institūts, defektoloģijas 

fakultāte, 

defektologa un logopēda kvalifikācija, 1976. 

Asistente PedaPD52 Modulis "Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskā 

diagnosticēšana un korekcija": Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskās 

diagnosticēšanas metodes (2 KRP) (Spec.); 

PedaPK42 Metodiskais praktikums speciālās skolas "C" apmācības līmeľa 

klasēs(2 KRP) (Spec.); 

PedaPV02 Modulis "Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskā 

diagnosticēšana un korekcija": Smagu un vidēji smagu garīgās attīstības 

traucējumu pedagoģiskā korekcija (2 KRP) (Spec.); 

B 

61.  Reinfelde 

Gunta 

Mg.paed. Latvijas Universitāte, maģistra grāds 

pedagoģijā, 1993., 

P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 

Filoloģe, angļu valodas skolotāja, 1965. 

Lektore Valo1006 Svešvaloda specialitātē I (2 KRP) (Mūz., Spec., Sp., Vēst., 

Pirmssk. – N., Spec.-N.); 

Valo1007 Svešvaloda specialitātē II (2 KRP) (Mūz., Spec., Sp., Vēst., 

Pirmssk. – N., Spec.-N.); 

A 

62.  Samuseviča 

Alīda 

Dr.paed. LU, pedagoģijas zinātľu doktora grāds, 

1993., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

Pamatskolas pedagoģijas fakultāte, 

pamatskolas skolotājas kvalifikācija, 1980. 

Profesore, 

(ievēlēta) 

Psih6005 Modulis "Psiholoģija" : Saskarsmes psiholoģija un konfliktu 

risināšana (1 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.);  

Peda2249 Modulis "Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde": Pedagoģisko 

pētījumu metodoloģija (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., 

Vēst.); 

PedaP198 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā 

(2 KRP) (Sp.); 

PsihP120 Konfliktoloģija (1 KRP) (Vēst.); 

A,B 
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63.  Skudra Daiga  Mg. paed. 1984. – 1988. studijas V.Lāča Liepājas 

Valsts pedagoģiskajā institūtā, Pamatskolas 

pedagoģijas un metodiku specialitāte, iegūta 

pamatskolas skolotāja kvalifikācija 

Lektore, 

(ievēlēta) 

PedaP546 Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un vadība": Projektu 

vadība izglītībā (1 KRP) (Pirmssk. Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

PedaP811 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": Bērnu 

valodas un runas attīstība, tās mācību metodika I (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP968 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": Bērnu 

valodas un runas attīstība, tās mācību metodika II (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPB42 Praktikums bērnu valodas un runas attīstībā, tās mācību metodikā 

(1 KRP) (Pirmssk.); 

ValoP993 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Latviešu valoda un tās metodika I (3 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaP878 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: latviešu valoda (1 KRP) 

(Pamatizgl.); 

PedaP860 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Latviešu valoda un tās metodika II (1 KRP) (Pamatizgl.); 

ValoP049 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Latviešu valoda un tās metodika III (2 KRP) (Pamatizgl.); 

ValoPK08 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Latviešu valoda un tās metodika IV (2 KRP) (Pamatizgl.); 

PsihP162 Drāma (2 KRP) (Pamatizgl.); 

A,B,

C 

64.  Straupeniece 

Daiga 

Dr.philol. Liepājas Universitāte, filoloģijas doktors, 

2012. 

Kurzemes 

Humanitār

ā institūta 

pētniece 

(ievēlēta), 

docente 

ValoPA57 Modulis "Dzimtās valodas mācīšana speciālajā izglītībā": 

Ievads valodniecībā (2 KRP) (Spec.); 

B 

65.  Strazdiľa 

Irina 

Dr.psych. LU psiholoģijas zinātľu doktora grāds, 

1994., 

 V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais 

institūts pirmsskolas pedagoģijas un 

psiholoģijas pasniedzējs, pirmsskolas 

audzināšanas metodiķis, 1985. 

Docente 

(ievēlēta) 

Psih6005 Modulis "Psiholoģija" : Vispārīgā psiholoģija un attīstības 

psiholoģijas teorijas (1,5 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., 

Vēst.); 

Psih1846 Attīstības psiholoģija (2 KRP) (Sp.); 

 

A,B 
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66.  Šēna Ausma Mg.paed. Latvijas Valsts universitāte, filologs, angļu 

valodas skolotājs; Latvijas Universitāte, 

pedagoģijas maģistrs, 1994. 

Lektore Valo1006 Svešvaloda specialitātē I (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl.); 

Valo1007 Svešvaloda specialitātē II (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl.); 

A 

67.  Šulce Dzintra Dr.philol. V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts Latviešu valodas un literatūras un 

matemātikas fakultāte kvalifikācija – 

latviešu valodas un literatūras skolotāja, 

1980 

Docente ValoP710 Modulis "Valoda" : Latviešu valodas kultūra (2 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Spec.-N.); 

ValoPK08 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Latviešu valoda un tās metodika IV (2 KRP) (Pamatizgl.-N.); 

A,B 

68.  Tālbergs 

Aivis 

Mg.sc. 

Educ. 

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija.  

Bakalaura grāds sporta pedagoģijā.Sporta 

pedagoga specialitāte ar sporta skolotāja un 

futbola trenera kvalifikāciju. 

Papildkvalifikācija – sporta menedţeris, 

1996 

Asistents, 

(ievēlēts) 

SpoZP012 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Sports un tā metodika II (2 KRP) (Pamatizgl.); 

SpoZP239 Sporta vēsture (1 KRP) (Sp.); 

SpoZP060 Volejbols (2 KRP) (Pamatizgl., Sp., Vēst.); 

SpoZP212 Sporta teorija, pirmskolas un skolas sporta didaktika II (2 KRP) 

(Sp.); 

PedaP997 Sporta spēles (2 KRP) (Sp.); 

SpoZ1005 Ziemas sporta veidi (1 KRP) (Sp.); 

SpoZP002 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: sports (1 KRP) 

(Pamatizgl.); 

B,C 

69.  Tomele 

Gundega 

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības 

zinātľu maģistra grāds, 2009., 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā 

institūts, Defektoloģijas specialitātē 

palīgskolas skolotājs, 1989, 

Lektore PedaP188 Montesori pedagoģijas pamati (2 KRP) (Pirmssk., Mūz., Spec., 

Pamatizgl.-N.); 

 

C 

70.  Trinīta Baiba Dr, med. 

Mg.sc.sal. 

Rīgas Stradiľa Universitāte, Medicīnas 

zinātľu doktors, 2013., 

RSU, Veselības zinātľu maģistra grāds 

veselības aprūpē, 2003.,  

KrievijasVvalsts pedagoģijas universitāte 

(St.Pēterburga), Logopēdijas nodaļa, 

kvalifikācija- logopēde, skolotāja bērniem ar 

smagiem runas traucējumiem, pirmsskolas 

iestāţu skolotāja logopēde,  1992 

Lektore, 

(ievēlēta) 

Valo6814 Modulis "Valoda" : Logopēdijas pamati (1 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

 

A 
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71.  Tumaščika 

Iveta  

Mg. iur. 

 

1995.-2000. Latvijas Policijas akadēmija, 

bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 5.līmeľa 

profesionālā kvalifikācija - jurists; 

1984.-1988. Liepājas Pedagoģiskais 

institūts, matemātikas specialitāte, 

kvalifikācija - matemātikas skolotāja. 

Lektore CitiP319 Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un vadība": 

Likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību aizsardzība (1 KRP) 

(Pirmssk, Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

TiesP010 Tiesību pamati (1 KRP) (Vēst.); 

 

A 

72.  Ukstiľa Rita Dr.paed. Liepājas V. Lāča Valsts pedagoģiskais 

institūts, vidusskolas matemātikas skolotāja 

kvalifikācija 1969 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 

augstskola „Attīstība”, kv. Sociālais  

pedagogs, 2002 

Asociētā 

profesore, 

(ievēlēta) 

PedaPV77 Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi": Agrās bērnības 

pedagoģija (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPC08 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

Elementāri matemātisko priekšstatu veidošanas teorija un metodika I 

(2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPD40 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

Elementāri matemātisko priekšstatu veidošanas teorija un metodika II 

(1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP431 Modulis "Bērnu sagatavošana skolai" : Bērna intelektuālā attīstība 

un viľu sagatavošana skolai (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP232 Modulis "Pirmsskolas didaktika": Rotaļu teorija un metodika 

(2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPE16 Praktikums elementāri matemātisko priekšstatu veidošanas teorijā 

un metodikā (1 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP641 Modulis "Pārejas posmu vadība": Bērna sagatavošana skolai 

(2 KRP) (Pamatizgl); 

Peda2241 Modulis "Speciālā izglītība pirmsskolā": Pirmsskolas pedagoģija 

(2 KRP) (Spec); 

PedaPG88 Modulis "Socializācijas process pirmsskolā": Sociālās 

pedagoģijas pamati (1 KRP) (Pirmssk.-N.); 

A,B 

73.  Valce Ilze Mg. mus. JV LMA  

mūzikas maģistre,1995., 

J.Vītola Latvijas Valsts Konservatorija  ar 

izcilību (prof. D.Gaiļa klase) - kordiriģente, 

mūzikas priekšmetu pasniedzēja, 1987 

Profesore, 

(ievēlēta) 

MākZP476 Latviešu mūzika kultūrvēsturiskā aspektā (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP208 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana I (1 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP209 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana II  (1 KRP) 

Mūz.); 

MākZP442 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana III (1 KRP) 

A,B 

https://luis.lu.lv/pls/lu/prog_plans.frame_kursi?l=1&pkods=L0186&pnosauk=&dala_kods=A&ista_dala_kods=A&nodala=B40101&sem_kods=C50034&ists_sem_kods=C50034&macg=FO0035&grupa=&p_iesk=DC0001&kursa_kods=LCITP470&dkods=71494012&dkods_vecs=71494012&visi=1&grup=visi&p_reg=visiem&stud_sk=&min_sk=0&lapas_nr=L0186444&krediti_dala=&p_dala=&p_sem=&p_pdkods=555939
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(Mūz.); 

CitiP338 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Diriģēšana VII (2 KRP) 

(Mūz.); 

MākZP751 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika I (1 KRP) (Mūz.); 

MākZP496 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika II (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP445 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika III (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP499 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika VI (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP699 Modulis "Muzicēšana un pašpieredze": Koris un kora darba 

metodika VII (2 KRP) (Mūz.); 

Peda4037 Modulis "Mūzikas teorija": Solfedţo I (2 KRP) (Mūz.); 

CitiP429 Modulis "Mūzikas teorija": Solfedţo II (2 KRP) (Mūz.); 

MākZP092 Ansamblis (2 KRP) (Mūz.); 

PedaPZ91 Mākslinieciski radošā prakse (6 KRP) (Mūz.); 

74.  Valdmane 

Irēna 

Mg.paed. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts pamatskolas skolotāja, 1979 

 

Lektore, 

(ievēlēta) 

PedaPG50 Modulis "Pedagoģija": Vispārīgā pedagoģija (2 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Sp.); 

PedaP807 Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati": 

Didaktika un pedagoģiskās tehnoloģijas izglītībā (3 KRP) (Pirmssk., 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

PedaPF87 Modulis "Pedagoģija": Pedagoģiskās domas attīstība pasaulē un 

Latvijā (1 KRP) (Vēst.); 

PedaP809 Modulis "Pirmsskolas didaktika": Mācību metodes un mācīšanās 

stili pirmsskolas vecuma bērniem. Vērtēšanas tehnikas pirmsskolā (2 KRP) 

(Pirmssk.); 

PedaPG93 Modulis "Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi”: Alternatīvās 

pedagoģijas teorijas pirmsskolas izglītībā (2 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP398 Ievads studijās (1 KRP) (Pamatizgl.); 

CitiPB38 Studiju darbs I (1 KRP) (Pamatizgl.); 

CitiP403 Studiju darbs II (1 KRP) (Pamatizgl.); 

A,B 
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CitiP540 Studiju darbs III (1 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaP668 Mācīšanās stili sākumskolā (2 KRP) (Pamatizgl.); 

CitiP228 Pirmsdiploma prakse sākumskolā (1.-4.kl.) (5 KRP) (Pamatizgl.); 

Peda6072 Alternatīvās izglītības teorijas (2 KRP) (Pamatizgl.); 

PedaPE05 Alternatīvās pedagoģijas teorijas pirmsskolas izglītībā (2 KRP) 

(Pirmssk.-N.); 

PedaP302 Vērošanas prakse skolā (2 KRP) (Pamatizgl.); 

CitiP072 Prakse skolēnu vasaras nometnēs (2 KRP) (Pamatizgl.); 

CitiP653 Pedagoģiskā prakse sākumskolā (1.-4. kl.) (6 KRP) (Pamatizgl.); 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) (Pamatizgl.); 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) (Pamatizgl.); 

75.  Valka Zita Mg.paed. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas 

Pedagoģijas fakultāte.Kvalifikācija-Fiziskās 

kultūras pasniedzējs, papildkvalifikācija- 

ārstnieciskās fizkultūras instruktors, 1989 

Lektore SpoZP015 Modulis "Metodiku kursi dejās": Klasiskā deja (2 KRP) (Sp.); 

SpoZPA42 Modulis "Metodiku kursi dejās": Mūsdienu dejas improvizācija 

(2 KRP) (Sp.); 

SpoZP215 Fitness II (2 KRP) (Sp.); 

B 

76.  Vecenāne 

Helēna 

Mg. sc.educ Liepājas Pedagoģijas  akadēmija, Izglītības 

zinātľu maģistrs pedagoģijā, 2008., 

V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts. Pirmsskolas pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte. Pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, 

audzinātāja. 1991., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 

Pamatizglītības skolotājs (sports)., 2006. 

Lektore, 

(ievēlēta) 

SpoZP016 Sports pedagoģijā (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., 

Sp., Vēst.); 

SpoZPA59 Modulis "Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā": Kustību 

rotaļas pirmsskolā (1 KRP) (Pirmssk.); 

SpoZP101 Fitness (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Vēst.); 

SpoZP196 Fitness I (2 KRP) (Sp.); 

CitiP398 Ievads studijās (1 KRP) (Sp.); 

SpoZ1018 Vispusīgā fiziskā sagatavotība I (2 KRP) (Sp.); 

PedaP500 Sporta izglītības aktualitātes Latvijā un pasaulē (1 KRP) (Sp.); 

CitiPB38 Studiju darbs I (1 KRP) (Sp.); 

CitiP403 Studiju darbs II (1 KRP) (Sp.); 

CitiP540 Studiju darbs III (1 KRP) (Sp.); 

SpoZ1013 Modulis "Metodiku kursi individuālajos sporta veidos": 

Peldēšana I (2 KRP) (Sp.); 

SpoZ1020 Modulis "Metodiku kursi individuālajos sporta veidos": 

Peldēšana II (2 KRP) (Sp.); 

SpoZP205 Modulis "Metodiku kursi individuālajos sporta veidos": Aerobika 

A,B,

C 
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I (2 KRP) (Sp.); 

SpoZP206 Modulis "Metodiku kursi individuālajos sporta veidos": Aerobika 

II (2 KRP) (Sp.); 

CitiPK85 Praktikums sporta plānošanā (1 KRP) (Sp.); 

SpoZ1009 Praktikums sporta vai deju nodarbību plānošanā (2 KRP) (Sp.); 

PedaP302 Vērošanas prakse skolā (2 KRP) (Sp.); 

Citi1010 Pedagoģiskā prakse pirmsskolā (2 KRP) (Sp.); 

CitiPC07 Vasaras prakse nometnēs (2 KRP) (Sp.); 

CitiP039 Pedagoģiskā prakse sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā un bērnu 

- jauniešu deju kolektīvā(7) (Sp); 

CitiP476 Kvalifikācijas prakse(6 KRP) (Sp.); 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) (Sp.); 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) (Sp.); 

77.  Veita Lauma Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

pedagoģijas maģistrs,1998.; 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais 

institūts, pamatskolas skolotājs, 1986. 

Lektore 

(ievēlēta) 

PedaP799 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Mājturība un tehnoloģijas un tās metodika I (2 KRP) 

(Pamatizgl.); 

PedaP354 Modulis "Pamatizglītības (1.-4.kl.) priekšmetu teorija un 

metodika": Mājturība un tehnoloģijas un tās metodika II (2 KRP) 

(Pamatizgl.); 

PedaP572 Prakse 1.- 4. kl. priekšmetu metodikā: mājturība un tehnoloģijas 

(1 KRP) (Pamatizgl.); 

B 

78.  Vikmane 

Blāzma 

Dr.paed. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātľu 

doktors (mūzikas pedagoģija) , 1995. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības 

zinātľu maģistrs pedagoģijā (sociālā 

pedagoģija) 2007., 

1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 

konservatorija, Izpildītāju fakultāte, 

kvalifikācija -  kordiriģents, 1969. 

Asociētā 

profesore, 

(ievēlēta) 

PedaP586 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

Muzikālās audzināšanas pamatu apguve pirmsskolas vecuma bērniem, 

mācību metodika I (2 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP177 Modulis "Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā": 

Muzikālās audzināšanas pamatu apguve pirmsskolas vecuma bērniem, 

mācību metodika II (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaP431 Modulis "Bērnu sagatavošana skolai" : Bērna intelektuālā attīstība 

un viľu sagatavošana skolai (1 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPG88 Modulis "Socializācijas process pirmsskolā": Bērnu socializācija, 

Ģimenes pedagoģija un sadarbība ar vecākiem (3 KRP) (Pirmssk.); 

PedaPI41 Kultūras mantojums mūsdienu izglītībā (1 KRP) (Pirmssk., 

A,B 



54 

 

Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., Vēst.); 

PedaPE03 Praktikums muzikālās audzināšanas pamatu apguvē pirmsskolas 

vecuma bērniem, mācību metodikā (1 KRP) (Pirmssk.); 

CitiP641 Modulis "Pārejas posmu vadība": Bērna sagatavošana skolai 

(2 KRP) (Pamatizgl); 

PedaP432 Modulis "Speciālā izglītība pirmsskolā" : Lingvoritmika (1 KRP) 

(Spec.) 

79.  Zēlerte Vija Mg.psych. Latvijas Universitāte,  maģistra grāds 

psiholoģijā, 1997., 

Ļeľingradas universitāte, praktiskā skolu 

psihologa kvalifikācija, 1987 

Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā, 

iegūta pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 

1989 

Lektore, 

(ievēlēta)  

PedaP807 Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati": 

Pedagoģiskā psiholoģija (2 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., 

Vēst.); 

PsihP136 Modulis "Speciālā pedagoģija un psiholoģija" : Speciālā 

psiholoģija I  (2 KRP) (Spec.); 

PsihP153 Modulis "Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti": 

Pedagoģiskā psiholoģija (2 KRP) (Vēst.); 

A,B 

80.  Ţīmante 

Kaiva 

Mg.paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 

maģistrantūrā, 1995 

Liepājas pedagoģiskais institūts, 

defektoloģijas specialitāte, palīgskolas 

skolotājas kvalifikācija, 1989. 

Asistente VadZP141 Modulis "Izglītības iestādes darba plānošana un vadība": 

Izglītības iestādes vadība (1 KRP) (Pirmssk., Pamatizgl., Mūz., Spec., Sp., 

Vēst.); 

CitiP598 Modulis "Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskā 

diagnosticēšana un korekcija": Arodterapija speciālajā izglītībā (2 KRP) 

(Spec.); 

A,B 

* Tabulā izmantoti saīsinātie apzīmējumi: 

KRP – kredītpunkti 

Pirmssk. – Pirmsskolas izglītības skolotājs, Pamatizgl. – Pamatizglītības skolotāj, Mūz. – Mūzikas skolotāj, Spec. – Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

Sp. – Sporta un deju skolotājs, Vēst. – Vēstures un sociālo zinību skolotājs 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma LOGOPĒDIJA 42141 

 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Kvalifikācija Amats 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

kredītpunktu apjoms 

St. pr. 

daļa 

1.  Dina Barute  Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistrs informātikas didaktikā.  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, kvalifikācija - 

Lektore 

(ievēlēta) 

MateP375 Statistikas metodes pētījumos (1 KRP) A 
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matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas 

skolotāja,1999. 

2.  Dina 

Bethere  

Dr.paed. Liepājas Universitāte, doktora zinātniskais grāds 

pedagoģijā., 2011., 

Ļeľingradas Pedagoģiskā Universitāte, defektoloģijas 

fakultāte-vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu krievu valodas 

un literatūras skolotājas un pirmsskolas iestāţu 

surdopedagoģes kvalifikācija, 1991. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

PedaPH23 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas pamati 

(2 KRP) 

 

 

  

C 

3.  Jurijs 

Dehtjars  

Dr.hab.phys. Latvijas Universitāte, habilitētā doktora grāds fizikā, 

1992., 

Rīgas Politehniskā institūta aspirantūra, 1976., 

Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija - Inţenieris, 

1971. 

Docents MediP160 Runas un dzirdes fizikālie pamati (1 KRP) 

 

A 

4.  Meldra 

Gineite  

Mg.sc.tqm. Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra grāds 

(Visaptverošā kvalitātes vadība) 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  augstākā profesionālā 

izglītība (iestādes un uzľēmumu vadība), 2005. 

Lektore VadZP945 Uzľēmējdarbības saimnieciskie procesi (1 

KRP) 

A 

5.  Zaigonis 

Graumanis  

Dr.phil. Latvijas Zinātľu akadēmija, filozofijas doktors, 1993. Docents  (ievēlēts) FilzP986 Loģika (1 KRP)  A 

6.  Vita Kadiķe  Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības zinātľu 

maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2003 

Rīgas Medicīnas institūts pediatrijas fakultāte, ārsta 

pediatra kvalifikācija, 1985 

Asistente Medi2884 Psihiatrija (1 KRP) 

MediP067 Ģenētika (1 KRP) 

MediP166 Bērnu neiroloģija(2 KRP) 

MediP167 Neirofizioloģija (1 KRP) 

MediP477 Neiroloģija (1 KRP) 

A, B 

7.  Ivars 

Krastiľš  

 Rīgas Medicīnas institūts, ārsta kvalifikācija, 1979. Asistents MediP063 Cilvēka anatomija un fizioloģija (2 KRP) 

FilzP080 Profesionālā ētika (1 KRP) 

A 

8.  Diāna 

Laiveniece  

Dr. paed. LU, pedagoģijas doktora grāds, 2004.; 

LPA, pedagoģijas maģistra grāds 1999.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1987. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

KomZPA01 Komunikācijas teorija un prakse (2 KRP) A 

9.  Svetlana 

Lanka  

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izglītības zinātľu 

maģistra grāds pedagoģijā, 2006. Liepājas Pedagoģijas 

Lektore, Izglītības 

zinātľu institūta 

TiesP002 Bērna tiesību aizsardzība (1 KRP) A 
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akadēmija – sociālā pedagoģe, 

2002. 

zinātniskā asistente 

(ievēlēta) 

10.  Velga 

Laugale  

Dr.philol. LiepU, filoloģijas doktora grāds, 2009.; 

LPA, filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā, 

1999.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1984. 

Docente 

(ievēlēta) 

Valo2836 Valodas struktūra un semantika (2 KRP) A 

11.  Inese 

Leitāne  

Mg.oec. Baltijas Krievu institūts, profesionālā maģistra grāds 

uzľēmējdarbības vadīšanā un administrēšanā, 2005. 

Lektore 

(ievēlēta) 

VadZP945 Uzľēmējdarbības saimnieciskie procesi 

(1 KRP) 

A 

12.  Diāna 

Līduma  

Mg.oec. RTU, inţenierzinātľu bakalaura grāds ekonomikā, 

transporta ekonomikas un organizācijas specializācijā, 

1998 

 RTU Liepājas MZTK, uzľēmējdarbības vadīšanas un 

organizācijas specialitāte, uzľēmējdarbības organizatora 

kvalifikācija,  1995 

Lektore VadZP945 Uzľēmējdarbības saimnieciskie procesi 

(1 KRP) 

A 

13.  Daina 

Lieģeniece  

Dr.habil.paed

. 

Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoģijas doktora grāds, 

1993., 

Studijas P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, Vēstures 

un filoloģijas fakultāte, angļu valodas skolotāja, filologa 

kvalifikācija, 1964. 

Profesore 

(ievēlēta) 

CitiP865 Gerontoloģija (1 KRP) B 

14.  Ilze 

Miķelsone  

Dr.paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, doktora 

zinātniskais grāds pedagoģijā, 1996., 

 Liepājas Pedagoģiskais institūts – Pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas 

audzināšanas metodiķe,1987. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

Peda6015 Androgoģija (1 KRP) A 

15.  Marina 

Novika  

Dr. paed. LU Pedagoģijas zinātľu akadēmija, Zinātniskās 

pētniecības institūts, krievu valodas un literatūras 

mācīšana nacionālā skolā, aspirantūra, 1988.; 

V.Lāča LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 1980. 

Docente 

(ievēlēta)  

 

ValoP338 Svešvaloda I (2 KRP) 

ValoP339 Svešvaloda II (2 KRP) 

 

 

A 

16.  Sandra 

Okuľeva  

Mg.philol. LPA, filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1983. 

Lektore 

(ievēlēta) 

LitZP131 Bērnu literatūra (1 KRP) A 
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17.  Diāna 

Oļukalne  

Mg.psych. DU, Sociālo zinātľu fakultāte, maģistra  grāds sociālajā 

psiholoģijā,  2009., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija – Sākumskolas skolotājs 

un konsultants psiholoģijā, 2000., 

Psiholoģijas augstskola, Sociālais psihologs, 2007. 

Lektore 

(ievēlēta) 

PsihP601 Vispārīgā psiholoģija (2 KRP) A 

18.  Rita Ozola  Mg.paed. Liepājas pedagoģijas akadēmija, maģistra grāds 

pedagoģijā, 1998., Liepājas Pedagoģiskais institūts , 

pamatskolas skolotāja,1963. 

Lektore PedaPD27 Vispārīgā pedagoģija (2 KRP) A 

19.  Inga 

Petermane  

Mg.paed. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2005.,  

Rīgas Medicīnas institūts, kvalifikācija –  ārsts - pediatrs, 

1986. 

Lektore MediP168 Pediatrija (2 KRP) A 

20.  Gunta 

Reinfelde  

Mg.paed. Latvijas Universitāte, maģistra grāds pedagoģijā, 1993., 

P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 

Filoloģe, angļu valodas skolotāja, 1965. 

Lektore ValoP338 Svešvaloda I (2 KRP) 

ValoP339 Svešvaloda II (2 KRP) 

 

A 

21.  Alīda 

Samuseviča  

Dr.paed. LU, pedagoģijas zinātľu doktora grāds, 1993., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, Pamatskolas 

pedagoģijas fakultāte, pamatskolas skolotājas 

kvalifikācija, 1980. 

Profesore 

(ievēlēta) 

PedaP136 Pētījumu metodoloģija (2 KRP) A 

22.  Astra 

Straume  

Mg. Latvijas Universitāte, ekonomists, 2000.; Rīgas Tehniskā 

universitāte, prof. maģistrs muitas un nodokļu 

administrēšanā, 2007. 

Lektore VadZP945 Uzľēmējdarbības saimnieciskie procesi 

(1 KRP) 

 

A 

23.  Irina 

Strazdiľa  

Dr.psych. LU psiholoģijas zinātľu doktora grāds, 1994., 

 V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts 

pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, 

pirmsskolas audzināšanas metodiķis, 1985. 

Docente 

(ievēlēta) 

Psih1846 Attīstības psiholoģija (2 KRP) A 

24.  Ādolfs 

Svolaks  

 Rīgas Medicīnas institūts, ārsts-stomatologs, 1983. Asistents MediP169 Runas un dzirdes orgānu anatomija, 

fizioloģija, patoloģija (2 KRP) 

MediP170 Ortodontija (1 KRP) 

MediP175 Onkoloģija (1 KRP) 

MediP704 Audioloģija (1 KRP) 

A, B 

25.  Dzintra Dr.philol. V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts Latviešu Docente ValoP672 Ortoepija un ortogrāfija (2 KRP) A 
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Šulce  valodas un literatūras un matemātikas fakultāte 

kvalifikācija – latviešu valodas un literatūras skolotāja, 

1980 

Citi2999 Artikulārā un akustiskā fonētika (2 KRP) 

 

26.  Gundega 

Tomele  

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistra grāds, 2009., 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūts, 

Defektoloģijas specialitātē palīgskolas skolotājs, 1989. 

Lektore PedaPA68 Bērnu valodas attīstība (1 KRP) 

CitiP057 Montesori pedagoģija logopēdijā (1 KRP) 

MediP120 Valodas traucējumi bērniem (3 KRP) 

Peda2853 Skaľu izrunas traucējumi (3 KRP) 

MediP171 Šķeltľu runa (2 KRP) 

PedaPA11 Runas tempa un ritma traucējumi (2 KRP) 

PedaPG65 Studiju darbs logopēdijā I (bērnu 

logopēdija) (2 KRP) 

CitiPC68 Logopēdiskā prakse I (logopēdiskā darba 

organizācija) (2 KRP) 

CitiPD25 Logopēdiskā prakse II (bērnu logopēdija) 

(4 KRP) 

CitiPD35 Logopēdiskā prakse III (audioloģija) 

(2 KRP) 

CitiP188 Logopēdiskā prakse VII (noslēguma prakse 

logopēdijā) (6 KRP) 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) 

CitiP242 Bakalaura darbs (10 KRP) 

B 

27.  Vineta 

Tomsone 

 

Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātľu bakalaurs 

datorzinātnēs, 2001.; 

informātikas skolotājs, 2002,; izglītības zinātľu maģistra 

grāds pedagoģijā, 2006.; 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra grāds 

informācijas tehnoloģijā, 2009. 

Lektore InfTP009 Informācijas tehnoloģijas (1 KRP) 

InfTP253 Informātikas tehnoloģijas logopēdijā (1 

KRP) 

A, B 

28.  Baiba 

Trinīte  

Mg.sc.sal. 

Dr.med. 

Rīgas Stradiľa Universitāte, Medicīnas zinātľu doktors, 

2013., 

RSU, Veselības zinātľu maģistra grāds veselības aprūpē, 

2003.,  

KrievijasVvalsts pedagoģijas universitāte 

Lektore 

(ievēlēta) 

CitiPC31 Ievads profesionālajās studijās (1 KRP) 

ValoP387 Ievads logopēdijā (3 KRP) 

CitiP419 Iegūtie valodas traucējumi (3 KRP) 

MediP176 Iegūtie neiromotorie traucējumi (1 KRP) 

CitiPC69 Logopēdijas vēsture (1 KRP) 

B 
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(St.Pēterburga), Logopēdijas nodaļa, kvalifikācija- 

logopēde, skolotāja bērniem ar smagiem runas 

traucējumiem, pirmsskolas iestāţu skolotāja logopēde,  

1992 

Peda4318 Balss traucējumi (3 KRP) 

CitiP506 Logopēdiskā prakse VI (pieaugušo 

logopēdija) (4 KRP) 

 

29.  Sarmīte 

Tūbele  

Dr.paed. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātľu doktors 

(speciālā pedagoģija), 2006., 

LU, Izglītības zinātľu maģistra grāds, 2001., Liepājas 

V.Lāča Valsts pedagoģiskais institūts, Defektoloģijas 

fakultāte, kvalifikācija – palīgskolas skolotājs, 1984. 

Docente PedaPG40 Runas un valodas novērtēšanas metodes 

(2 KRP) 

B 

30.  Zane 

Tumševica  

Mg. paed. RPIVA, Maģistra grāds skolvadībā, 2002., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, kvalifikācija – agrīnās 

attīstības logopēds, 2002., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, kvalifikācija – speciālo 

pirmsskolas iestāţu un skolu pedagogs, logopēds. 

Asistente MediP121 Agrīnās attīstības logopēdija (2 KRP) B 

31.  Rita Ukstiľa  Dr.paed. Liepājas V. Lāča Valsts pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija 1969 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 

„Attīstība”,  

Kvalifikācija -  sociālais  pedagogs, 2002 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

CitiP269 Pirmsskolas darba metodika (2 KRP) A 

32.  Blāzma 

Vikmane  

Dr.paed. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātľu doktors 

(mūzikas pedagoģija) , 1995. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātľu 

maģistrs pedagoģijā (sociālā pedagoģija) 2007., 

1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 

konservatorija, Izpildītāju fakultāte, kvalifikācija -  

kordiriģents, 1969. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

CitiP557 Logopēdiskā ritmika (2 KRP) B 

33.  Sarmīte 

Voitkāne  

Mg.psych. Latvijas Valsts Universitāte, maģistra grāds psiholoģijā, 

1992., 

Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģija, 1973. 

Asistente PsihP197 Neiropsiholoģija (2 KRP) B 

34.  Maruta 

Zvirbule  

 Rēzeknes augstskola, kvalifikācija –surdopedagogs, 

2012., Liepājas Pedagoģijas akadēmija, kvalifikācija 

logopēds, pamatskolas skolotājs, 2004. 

Asistente MediP704 Audioloģija (1 KRP) B 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU MAĢISTRS PEDAGOĢIJĀ 45142 

 

 
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Kvalifikācija Amats 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

kredītpunktu apjoms 

St. pr. 

daļa 

1.  Dina Bethere  Dr.paed. 

 

Krievijas Valsts ped. univ., surdopedagoga 

kvalifikācija(1991); Mag.paed.(TartuUniv. 

2002); no 2005.-2008. studijas LiepU Pedagoģijas 

doktorantūrā 

Asociētā profesore, 

ievēlēta 

Inovācijas speciālajā izglītībā (1 KRP) 

 

C 

2.  Daina Celma-

Zīda 

Dr.oec. LVPI, vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotāja kvalifikācija (1974); LU Vadībzinātľu 

doktorantūra (1999-2004), Dr.oec. (2004) 

Asociētā profesore, 

ievēlēta 

Izglītības vadības teorija un prakse (2 KRP) 

 

A 

3.  Kārlis Dobelis Dr.math. LPI, vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja 

kvalifikācija (1960); Baltkrievijas Valsts univ., fizikas un 

matemātikas zin. kand.(1978); Dr.mat. (1992) – 

nostrifikācija LU 

Docents, 

ievēlēts 

Izglītības pētījumu datu apstrāde (2 KRP) A 

4.  Olga Glikasa Dr.paed. DPI, bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu 

speciālista kvalifikācija (1966); LU maģistrantūra (1992- 

1993); Dr.paed. (DPI 1996) 

Docente, 

ievēlēta 

Veselības pedagoģija (2 KRP) 

 

B 

5.  Ārija 

Kolosova 

Dr.hist. LU, vēsturnieka, vēstures un tiesību pamatu pasniedzēja 

kvalifikācija (1981); LU aspirantūra (1981 –1984); LU 

vēstures zinātľu kandidāts (1989); Dr.hist.( 1993) - 

nostrifikācija LU   

Docente, 

ievēlēta 

Skolu vēsture (2 KRP) 

 

A 

6.  Inta Klāsone Dr.paed. A. I .Hercena Ļeľingradas Valsts Pedagoģiskais institūts, 

rasēšanas, darbmācības, tēlotājmākslas skolotāja 

kvalifikācija (1983); 

Pedagoģijas zinātľu kandidāte, Krievijas Zinātľu 

Akadēmijas Personības attīstības institūts Estētiskās 

audzināšanas pētījumu centrs Maskavā (1995); 

Dr.paed. (1995) - nostrifikācija Latvijas Universitāte 

Profesore, 

ievēlēta 

Mākslas pedagoģija (1 KRP) 

 

C 

7.  Diāna 

Laiveniece 

Dr.paed. LVPI, vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotājas kvalifikācija (1987); Mag.paed. (LPA,1999); 

Dr.paed. (LU PPI, 2004) 

Asociētā profesore, 

ievēlēta 

Zinātnes valoda (2 KRP) A 
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8.  Daina 

Lieģeniece 

Dr.paed. LVU, filologa, angļu valodas skolotāja kvalifikācija 

(1964); ped. zin. kand. (LVU, 1976); Dr.paed. (1993) – 

nostrifikācija LU; Dr.hab.paed. (LU, 1997) 

Profesore, 

ievēlēta 

Izglītības filozofija (2 KRP) 

Izglītības sistemoloģija (2 KRP) 

 

A 

9.  Anita Līdaka Dr.paed. 

 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1985); 

Mag.paed. (LU, 1993); Dr.paed. (LU PPI, 1999) 

Profesore, 

ievēlēta 

Vērtībizglītība (2 KRP) 

 

A 

10.  Lāsma 

Latsone 

 

Ph.D. 

 

LPA mūzikas skolotājs, 2001; (Dr.phil.). Fordhama 

Universitāte (Ľujorka, ASV), Akadēmiskās izglītība 

scentra  (AIC)  pielīdzinājums veikts 2004.gadā. 

Docente,  

ievēlēta 

Starpkultūru izglītība (1 KRP) 

 

C 

11.  Linda Pavītola Dr.paed. LPA, pirmsskolas skolotāja, pirmsskolas mūzikas 

skolotāja, angļu valodas skolotāja kvalifikācija (1994); 

LU PPI doktorantūra mūzikas pedagoģijā, Dr.paed. 

(1999) 

Asociētā profesore, 

ievēlēta 

Darbs ar talantīgiem un apdāvinātiem skolēniem 

(1 KRP) 

Mūzikas pedagoģija un psiholoģija (1 KRP) 

 

C 

12.  Ilze Miķelsone Dr.paed. LVPI,  pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 

pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodiķa 

kvalifikācija (1987); 

LU doktorantūra, Dr.paed.(1996) 

Asociētā profesore, 

ievēlēta 

Karjeras izglītība (2 KRP) 

 

B 

13.  Ilma Neimane  Dr.paed. LVPI,   matemātikas skolotāja kvalifikācija (1984); LU 

dokotrantūra, Dr.paed. (1993) 

Docente, 

ievēlēta 

Izglītības teorijas (2 KRP) 

Aktualitātes didaktikā (2 KRP) 

 

A, B 

14.  Rita Rupeika Mg.paed. RPI inţeniera kvalifikācija (1982); 

LPA maģistra grāds pedagoģijā (1998); 

DU Pedagoģijas doktorantūra (2008) 

Lektore, 

ievēlēta 

Problēmbalstītā izglītība (2 KRP) B 

15.  Alīda 

Samuseviča 

Dr.paed. LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1980); ped. 

zin. kand. (LU, 1987); Dr.paed. (1993) – nostrifikācija 

LU 

Profesore, 

ievēlēta 

Izglītības pētījumu metodoloģija (2 KRP) 

Salīdzinošā pedagoģija (2 KRP) 

Pedagoģiskā saskarsme (2 KRP) 

Referāts (2) 

Metodoloģiskie semināri I, II (2 KRP) 

Metodoloģiskie semināri II, IV (2 KRP) 

Zinātniskās konsultācijas I, II (2 KRP) 

Zinātniskās konsultācijas III, IV (2 KRP) (atbild.) 

Pētnieciskā prakse (4 KRP) 

Maģistra eksāmens (priekšaizstāvēšana)  (1 KRP) 

A, B 
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Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana (20 KRP) 

16.  Irina Strazdiľa Dr.psych. LVPI, pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 

pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodiķa 

kvalifikācija (1985); LU doktorantūra, Dr.psych. (1994) 

Docente, 

ievēlēta 

Personības  teorijas (2KRP) 

 

B 

17.  Vineta 

Tomsone 

Mg.sc.educ., 

Mg.ing. 

LPA, datorzinātľu bakalaurs, informātikas skolotājs 

(2002) 

Lektore, ievēlēta IKT izglītībā (2 KRP) A 

18.  Rita Ukstiľa Dr.paed. LVPI,  vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija 

(1969); SDSPA Attīstība 

sociālā pedagoga kvalifikācija (2002); LU PPI Izglītības 

zinātľu maģistrs (sociālā pedagoģija) (2004); LU 

Dr.paed., (1995) 

Asociētā profesore, 

ievēlēta  

Sociālā pedagoģija (2 KRP) 

 

B 

19.   Irēna 

Valdmane 

Mg.paed. LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1979); 

Mag.paed. (LU, 1995); LU Pedagoģijas doktorantūra 

(1995 – 1998) 

Lektore, 

ievēlēta 

Alternatīvā pedagoģija (2 KRP) B 

20.  Blāzma 

Vikmane 

Dr.paed. LVK, kordiriģenta kvalifikācija (1969);LPA Izglītības 

zinātľu maģistrs pedagoģijā (2007); LU Dr.paed. (1995) 

Asociētā profesore, 

ievēlēta 

Pirmsskolas pedagoģija (2 KRP) 

Socializācija ģimenē (1 KRP) 

B, C 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma KARJERAS KONSULTANTS 47142 

 

 
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Kvalifikācija Amats 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

kredītpunktu apjoms 

St. pr. 

daļa 

1.  Inga Auziľa   Latvijas Mākslas akadēmija, Tēlotājmākslas un 

rasēšanas skolotājs, 1990. 

Asistente 

(pieľemta darbā) 

PedaPZ98 5.modulis. Jaunatnes darba organizācija II: Brīvā 

laika organizācija un vadība (2 KRP) 

B 

2.  Dina Barute  Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistrs informātikas didaktikā.  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, kvalifikācija:  

matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas 

skolotāja,1999. 

Lektore, 

(ievēlēta) 

VadZP182, VadZP183 Pētnieciskā darba metodoloģija I, II 

(1 KRP) 

 

A 

3.  Inga Belousa  Ph.D Fordhamas universitāte (ASV), filozofijas 

doktore, 2005.; 

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte- latviešu 

Asociētā profesore 

(pieľemta darbā) 

VadZP182, VadZP183 Pētnieciskā darba metodoloģija I, II 

(2 KRP) 

 

A 
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valodas un literatūras un angļu valodas skolotāja 

kvalifikācija, 1995. 

4.  Dina Bethere  Dr.paed. Liepājas Universitāte, doktora zinātniskais grāds 

pedagoģijā., 2011., 

Ļeľingradas Pedagoģiskā Universitāte, 

defektoloģijas fakultāte-vājdzirdīgu un nedzirdīgu 

bērnu krievu valodas un literatūras skolotājas un 

pirmsskolas iestāţu surdopedagoģes kvalifikācija, 

1991. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

VadZP181 1.modulis. Vadība, kultūra un integrācija II: 

Kultūras aspekti atbalsta sistēmās (1 KRP) 

 

A 

5.  Daina Celma-

Zīda  

Dr.oec. Liepājas Valsts Pedagoģiskais 

institūts,vidusskolas latviešu valodas un literatūras 

skolotājs , 1974. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

VadZP180 1.modulis. Vadība, kultūra un integrācija I: 

Modernās menedţmenta teorijas (1 KRP) 

A 

6.  Aira Klampe  Mg.sc.educ. Liepājas Universitāte, karjeras konsultants, 2009 Asistente 

(pieľemta darbā) 

PsihP288 Karjeras attīstības un komunikācijas teorijas 

konsultēšanā un atbalsta sniegšanā I (2 KRP) 

PsihP289 Karjeras attīstības un komunikācijas teorijas 

konsultēšanā un atbalsta sniegšanā II (2 KRP) 

EkonP193 3.modulis Darba meklēšanas process: 

Nodarbinātība un darba meklēšanas process (2 KRP) 

PedaPZ95 Vērošanas prakse karjeras atbalsta un jaunatnes 

lietu sistēmā (1 KRP) 

PedaPZ96 Vērošanas prakse karjeras atbalsta un sociālā 

pedagoga darbā (1 KRP) 

CitiP441 Karjeras konsultanta darba prakse (6 KRP) 

PedaPA01 Karjeras konsultēšanas prakse (6 KRP) 

CitiP503 Konsultēšanas pētnieciskā prakse (4 KRP) 

A, B 

 

7.  Aija Kukuka  Mg.paed. Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

matemātikas skolotājs,  1972.; 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistrs, 1993. 

Lektore, 

(ievēlēta) 

PsihP290, PedaP156 Konsultēšanas teorija un metodika I, II 

(1 KRP) 

 

B 

8.  Svetlana 

Lanka  

Mg.sc.educ. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izglītības zinātľu 

maģistra grāds pedagoģijā, 2006. Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija – sociālā pedagoģe, 

2002. 

Lektore, Izglītības 

zinātľu institūta 

zinātniskā asistente 

(ievēlēta) 

PedaPZ93 Aktualitātes likumdošanā  karjeras un sociālās 

drošības sistēmā, 2 KRP 

EkonP193 3.modulis Darba meklēšanas process: Sociālās 

atstumtības riska grupas (1 KRP) 

A, B 
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PedaPH21 5.modulis. Sociālpedagoģiskās darbības principi 

un metodes: Sociālās pedagoģijas teorijas un didaktiskie 

principi (1 KRP) 

PedaPH20 4.modulis. Sociālpedagoģiskās pieejas bērnu un 

jauniešu socializācijas un resocializācijas procesā: Uz 

mērķa grupu orientēts sociālpedagoģiskais darbs (2 KRP)  

PedaPZ96 Vērošanas prakse karjeras atbalsta un sociālā 

pedagoga darbā (1 KRP) 

PedaPG85 Sociālā pedagoga prakse (8 KRP) 

9.  Lāsma 

Latsone  

Ph.D. Fordham universitāte filozofijas doktora 

zinātniskais grāds, 2004., Fordham universitāte, 

maģistra zinātniskais grāds, 2002., 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Pedagoģijas 

fakultāte, 2001. 

Docente 

(ievēlēta) 

PedaPZ97 2.modulis. Profesionālās identitātes pilnveide: 

Profesionālā ētika (1 KRP) 

 

A 

10.  Daina 

Lieģeniece  

Dr.habil.paed. Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoģijas doktora 

grāds, 1993., 

Studijas P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 

Vēstures un filoloģijas fakultāte, angļu valodas 

skolotāja, filologa kvalifikācija, 1964. 

Profesore 

(ievēlēta) 

PedaPH21 5.modulis. Sociālpedagoģiskās darbības principi 

un metodes: Uzvedības pašregulācijas teorētiskie pamati, 

sociālā audzināšana (1 KRP) 

B 

11.  Ilze Miķelsone 

 

Dr.paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, doktora 

zinātniskais grāds pedagoģijā, 1996., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts – Pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, 

pirmsskolas audzināšanas metodiķe,1987. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

PedaPZ97 2.modulis. Profesionālās identitātes pilnveide: 

Cilvēka dzīves cikli (2 KRP) 

CitiPC13 Maģistra darbs (20) 

 

A, B 

 

 

12.  Linda Pavītola  Dr.paed. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktora 

zinātniskais grāds pedagoģijā, 1999.,  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Pirmsskolas un 

pamatskolas pedagoģijas fakultāte; kvalifikācija – 

pirmsskolas skolotājs, pirmsskolas mūzikas 

skolotājs, angļu valodas skolotājs; specialitāte – 

pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija, angļu 

valoda, 1994. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

VadZP180 1.modulis. Vadība, kultūra un integrācija I: 

Kultūras aspekti atbalsta sistēmās (2 KRP) 

A 
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13.  Alīda 

Samuseviča  

Dr.paed. LU, pedagoģijas zinātľu doktora grāds, 1993., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, Pamatskolas 

pedagoģijas fakultāte, pamatskolas skolotājas 

kvalifikācija, 1980. 

Profesore 

(ievēlēta) 

VadZP182, VadZP183 Pētnieciskā darba metodoloģija I, II 

(1 KRP) 

A 

14.  Rita Ukstiľa  Dr.paed. Liepājas V. Lāča Valsts pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija 

1969 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 

„Attīstība”,  kv.  Sociālais  pedagogs, 2002 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

PsihP291 4.modulis. Jaunatnes politikas stratēģijas: Valsts 

un pašvaldību politika jaunatnes darbā, Jaunatnes 

starptautiskā sadarbība (3 KRP) 

PsihP293 5.modulis. Jaunatnes darba organizācija I: 

Jaunatnes darba vadība (1 KRP) 

PedaPH21 5.modulis. Sociālpedagoģiskās darbības principi 

un metodes: Uzvedības pašregulācijas teorētiskie pamati, 

sociālā audzināšana (1 KRP); Sociālās pedagoģijas teorijas 

un didaktiskie principi (1 KRP) 

PedaPH20 4.modulis. Sociālpedagoģiskās pieejas bērnu un 

jauniešu socializācijas un resocializācijas procesā: 

Novērtēšana sociālpedagoģiskajā darbā (2 KRP) 

PedaPZ95 Vērošanas prakse karjeras atbalsta un jaunatnes 

lietu sistēmā (1 KRP) 

PedaPL01 Jaunatnes lietu speciālista prakse (8 KRP) 

PedaPH14 Kvalifikācijas eksāmens (jaunatnes lietu 

speciālists) (2 KRP) 

PedaPH16 Kvalifikācijas eksāmens (sociālais pedagogs) 

(2 KRP) 

B 

15.  Blāzma 

Vikmane  

Dr.paed. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātľu doktors 

(mūzikas pedagoģija) , 1995. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātľu 

maģistrs pedagoģijā (sociālā pedagoģija) 2007., 

1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 

konservatorija, Izpildītāju fakultāte, kvalifikācija -  

kordiriģents, 1969. 

Asociētā profesore 

(ievēlēta) 

PedaPZ98 5.modulis. Jaunatnes darba organizācija II: 

Jaunatnes neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs (2 KRP) 

 

B 

16.  Vija Zēlerte  Mg.psych. Latvijas Universitāte,  maģistra grāds psiholoģijā, 

1997., 

Lektore 

(ievēlēta) 

PsihP290, PedaP156 Konsultēšanas teorija un metodika I, II 

(3 KRP) 

B 
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Ļeľingradas universitāte, praktiskā skolu 

psihologa kvalifikācija, 1987 

Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā, iegūta 

pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 1989 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS  47141 

Visiem apakšvirzieniem kopīgā A un B daļa 

 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

kredītpunktu apjoms 

1.  Inga Belousa  Ph.D Asociētā 

profesore, 

pieľemta darbā 

Fordhamas universitāte (ASV), filozofijas doktore, 2005.; 

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte- latviešu valodas un 

literatūras un angļu valodas skolotāja kvalifikācija, 1995. 

Modulis „Aktualitātes izglītībā un to pētniecība” 

Pētnieciskā darba metodoloģija, 2 KRP 

2.  Dina Bethere  Dr.paed. Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

Liepājas Universitāte, doktora zinātniskais grāds pedagoģijā., 

2011., 

Ļeľingradas Pedagoģiskā Universitāte, defektoloģijas 

fakultāte-vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu krievu valodas un 

literatūras skolotājas un pirmsskolas iestāţu surdopedagoģes 

kvalifikācija, 1991. 

Modulis "Pedagoģija" 

Socializācijas procesa pedagoģiskie aspekti, 1KRP 

3.  Lāsma 

Latsone  

Dr.phil. Docente, 

ievēlēta 

Fordhamas universitāte (ASV), filozofijas doktora zinātniskais 

grāds, 2004., Fordham universitāte, maģistra zinātniskais 

grāds, 2002., 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Pedagoģijas fakultāte, 2001. 

Modulis „Izglītības darba vadības ilgtspējīga attīstība” 

Organizāciju komunikācija, 1KRP 

 

4.  Anita Līdaka  Dr.paed. Profesore, 

ievēlēta 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pedagoģijas doktora 

zinātniskais grāds, 1998.,  

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts – pamatskolas 

skolotāja, 

1985. 

Modulis "Pedagoģija" 

Audzināšanas teorija un metodika, 2 KRP 

 

5.  Inese Lūsēna-

Ezera  

Dr.sc. 

administr. 

Docente, 

ievēlēta 

Latvijas Universitāte, doktora grāds vadībzinātnē 2011.; 

Latvijas Universitāte, izglītības zinātľu bakalaura grāds 

pedagoģijā, 2003., 

Modulis „Izglītības darba vadības ilgtspējīga attīstība” 

Izglītības darba vadība, 1KRP 
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6.  Ilze Miķelsone  Dr.paed. Asoc. profesore, 

ievēlēta 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, doktora zinātniskais 

grāds pedagoģijā, 1996., 

 Liepājas Pedagoģiskais institūts – 

Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, 

pirmsskolas audzināšanas metodiķe,1987. 

Modulis „Aktualitātes izglītībā un to pētniecība” Izglītības 

pieejas 21.gadsimtā, 1KRP 

Modulis „Izglītības darba vadības ilgtspējīga attīstība” Mentoru 

darbība un karjeras izglītība, 1KRP 

 

7.  Diāna 

Oļukalne  

Mg.psych. Lektore, 

ievēlēta 

DU, Sociālo zinātľu fakultāte, maģistra  grāds sociālajā 

psiholoģijā,  2009., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija – 

Sākumskolas skolotājs un konsultants psiholoģijā, 2000., 

Psiholoģijas augstskola, Sociālais psihologs, 2007. 

Modulis "Psiholoģija" 

Vispārīgā psiholoģija un attīstības psiholoģijas teorijas, 

1,5 KRP 

 

8.  Rita Ozola Mg.paed Lektore, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, maģistra grāds pedagoģijā, 

1998., Liepājas Pedagoģiskais institūts , pamatskolas 

skolotāja, 1963. 

Modulis "Pedagoģija" 

Vispārīgā pedagoģija, 2 KRP 

9.  Linda Pavītola  Dr.paed. Asoc. profesore, 

ievēlēta 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktora zinātniskais 

grāds pedagoģijā, 1999.,  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Pirmsskolas un pamatskolas 

pedagoģijas fakultāte; kvalifikācija – pirmsskolas skolotājs, 

pirmsskolas mūzikas skolotājs, angļu valodas skolotājs; 

specialitāte – pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija, angļu 

valoda, 1994. 

Modulis „Izglītības darba vadības ilgtspējīga attīstība” Mentoru 

darbība un karjeras izglītība, 1KRP 

Pētnieciskā prakse I, 4 KRP 

Pētnieciskā prakse II, 4 KRP 

 

10.  Alīda 

Samuseviča  

Dr.paed. Profesore, 

ievēlēta 

LU, pedagoģijas zinātľu doktora grāds, 1993., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, Pamatskolas pedagoģijas 

fakultāte, pamatskolas skolotājas kvalifikācija, 1980. 

Modulis „Aktualitātes izglītībā un to pētniecība” 

Pētnieciskā darba metodoloģija, 1KRP 

 

11.  Irina Strazdiľa  Dr.psych. Docente, 

ievēlēta 

LU psiholoģijas zinātľu doktora grāds, 1994., 

 V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, pirmsskolas 

audzināšanas metodiķis, 1985. 

Modulis "Psiholoģija" 

Vispārīgā psiholoģija un attīstības psiholoģijas teorijas, 

1,5 KRP 

 

12.  Lāsma 

Ulmane - 

Ozoliľa  

Mg.sc.educ. Asistente, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijas vēsturē un teorijā, 2002., 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmija sociālā pedagoga 

kvalifikācija, 1999. 

Modulis „Aktualitātes izglītībā un to pētniecība” 

E-mācību materiālu izstrāde, 1KRP 

13.  Blāzma Dr.paed. Asoc. profesore, LU, Pedagoģijas zinātľu doktors (mūzikas pedagoģija), 1995., Modulis "Pedagoģija" 
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Vikmane  ievēlēta Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijā (sociālā pedagoģija) 2007., 

1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 

Izpildītāju fakultāte, kvalifikācija -  kordiriģents, 1969. 

Socializācijas procesa pedagoģiskie aspekti, 1KRP 

14.  Vija Zēlerte  Mg. psych. Lektore, 

ievēlēta 

LU maģistra grāds psiholoģijā 1997.g; 

Ļeľingradas universitāte, praktiskā skolu psihologa 

kvalifikācija, 1987.,  

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts iegūta pamatskolas 

skolotāja kvalifikācija, 1989. 

Modulis "Psiholoģija" 

Pedagoģiskā psiholoģija, 1KRP 

 

 

Pedagoģijas un sociālo zinātņu joma 

 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI (B daļa), 

kredītpunktu apjoms 

15.  Lilita Ābele  Mg.sc.env. lektore, 

pieľemta 

Latvijas Universitāte, Vides zinātľu maģistra grāds, 2003. Modulis „Pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānošana” 

Izglītības ekonomika, 1KRP 

16.  Dina Bethere  

 

Dr.paed. asociētā 

profesore 

ievēlēta 

Liepājas Universitāte, doktora zinātniskais grāds pedagoģijā, 

2011., 

Ļeľingradas Pedagoģiskā Universitāte, defektoloģijas 

fakultāte-vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu krievu valodas un 

literatūras skolotājas un pirmsskolas iestāţu surdopedagoģes 

kvalifikācija, 1991. 

Modulis „Sociālā vide pirmsskolā” 

Iekļaujoša atbalsta sistēma pirmsskolas izglītībā, 3 KRP  

Modulis "Specializācija" Speciālā pedagoģija un inovatīvie 

pētījumi, 3 KRP 

Pedagoģiskā prakse speciālās izglītības iestādēs, 10 KRP 

Modulis „Pedagoģija” 

Socializācijas procesa pedagoģiskie aspekti, 2 KRP 

17.  Olga Blauzde  Mg. paed. docente, 

ievēlēta 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, maģistrantūra, 

1996., 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmija, mūzikas terapijas 

speciālists, 2003., 

Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, kvalifikācija – kora 

diriģents, mūzikas priekšmetu pedagogs, 1981. 

 

Diriģēšana un darbs ar koris I,II, III, 4 KRP 

Solo dziedāšana I,II, (2 ) 

Modulis "Mācību priekšmeta didaktika" 

Mūzikas metodika vispārizglītojošā skolā, 4 KRP; 

Mūzikas metodika profesionālās ievirzes skolā, 1KRP; 

Mūzikas terapijas metodes pedagoģijā 2, KRP 

Pedagoģiskā prakse vispārējās izglītības iestādēs, 10 KRP 

18.  Lotars Dţeriľš  Mg. mus. asistents, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija, kvalifikācija – ērģeļspēle,  Modulis „Instrumenta spēle” Ērģeļspēle, 2 KRP 
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pieľemts 

darbā uz laiku 

maģistra grāds, 1996. 

19.  Līga Enģele  Mg.sc.educ lektore, 

ievēlēta 

Liepājas Universitāte,  profesionālais maģistra grāds 

veselības aprūpē, 2009. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra 

grāds pedagoģijā, 2007. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  mūzikas terapijas 

speciālista kvalifikācija, 2006. Liepājas Pedagoģiskā 

augstskola, iegūtā kvalifikācija - sākumskolas skolotājs, 1.- 

4. kl. mūzikas skolotājs, 1994. 

Modulis „Instrumenta spēle” Klavierspēle, 2 KRP 

Sintezatora spēle, 2 KRP 

Modulis "Mācību priekšmeta didaktika" 

Mūzikas metodika pirmsskolā, 1KRP; Mūzikas terapijas metodes 

pedagoģijā, 2 KRP 

 

 

20.  Zane Gailīte  Dr.art. profesore, 

ievēlēta 

Latvijas Valsts konservatorijas muzikoloģijas nodaļa, 1980. 

Maskavas Valsts konservatorijas aspirantūra, mākslas 

zinātľu doktora darbs, 1983. 

Modulis "Mūzikas teorija" Mūzikas forma un stili, 2 KRP 

Mūzikas psiholoģija, 2 KRP 

21.  Ērika Gintere  Mg.sc. soc., 

Mg.sc.educ. 

lektore, 

ievēlēta 

Daugavpils Universitāte, maģistra grāds psiholoģijas 

zinātnēs, 2005. 

2005.. Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības zinātľu 

maģistra grāds, 2005. 

RPIVA pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes akadēmiskā 

studiju programma psiholoģijā  bakalaura  grāds psiholoģijā, 

kvalifikācija – skolas un ģimenes psihologs, 2001. 

Modulis "Mācību priekšmeta didaktika”  Psiholoģijas mācīšanas 

metodika, 4 KRP 

Modulis "Specializācija" 

Komunikācijas kultūra, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā, 10 KRP 

 

22.  Jana Grava  Mg.sc.educ. asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas pedagoģiskā augstskola, izglītības zinātľu maģistra 

grāds izglītības darba vadībā, 2001. 

Liepājas pedagoģiskā augstskola sākumskolas un 

pamatskolas vizuālās mākslas skolotājs, 1996. 

Modulis „Sociālā vide pirmsskolā” Mācīšanās vide pirmsskolā, 

1KRP 

Metodiskā darba prakse, 10 KRP 

23.  Guna Kadiķe  Mg.paed. asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas pedagoģijas akadēmija, pedagoģijas zinātľu  

maģistratūra, 1999. 

Liepājas Valsts pedagoģiskais  institūts, pamatskolas  

pedagoģija un metodiku specialitāte, 1985. 

 

Modulis „Pirmsskolas izglītības procesa organizācija un vadība” 

Pirmsskolas izglītības iestādes administratīvā darba plānošana , 

1KRP 

Pirmsskolas izglītības saturs un tā īstenošana, 1KRP 

Metodiskā darba prakse, 10 KRP 

24.  Vita Kadiķe  Mg.paed. asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības zinātľu maģistra 

grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2003 

Rīgas Medicīnas institūts pediatrijas fakultāte, ārsta pediatra 

Modulis "Specializācija" 

Neirofizioloģija, neiropatoloģija, 2 KRP 

Ievads psihopatoloģijā, 1KRP 
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kvalifikācija,1985 Garīgās attīstības traucējumu klīnika, 1KRP 

25.  Ligita 

Kleinšmite  

Mg.paed asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra 

grāds, 2004., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, pirmsskolas pedagoģijas un 

psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas 

metodiķa kvalifikācija, 1989. 

Modulis „Aktualitātes pirmsskolas pedagoģiskajā darbā ” 

Pirmsskolas rotaļnodarbību veidu metodikas, 3 KRP 

26.  Vineta 

Laiveniece  

Mg.paed. asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra 

grāds, 2006. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Pirmsskolas un 

pamatskolas pedagoģijas fakultātes Izglītības zinātľu 

bakalaurs pedagoģijā, 2001. 

Modulis „Sociālā vide pirmsskolā” Iekļaujoša atbalsta sistēma 

pirmsskolas izglītībā, 3 KRP 

27.  Svetlana 

Lanka  

Mg.sc.educ. lektore, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

Izglītības 

zinātľu 

institūta 

zinātniskā 

asistente, 

ievēlēta 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izglītības zinātľu maģistra 

grāds pedagoģijā, 2006. Liepājas Pedagoģijas akadēmija – 

sociālā pedagoģe, 

2002. 

Modulis „Sociālā vide pirmsskolā” Veselības izglītība 

pirmsskolā, 1KRP 

28.  Lāsma 

Latsone  

Dr.phil. docente, 

ievēlēta 

Fordhamas  universitāte (ASV), filozofijas doktora 

zinātniskais grāds, 2004.,  

 Fordham universitāte, maģistra zinātniskais grāds, 2002., 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Pedagoģijas fakultāte, 

2001. 

Modulis „Sociālā vide pirmsskolā” Multikulturālisms 

pirmsskolas izglītībā, 1KRP 

29.  Daina 

Lieģeniece  

Dr.habil.paed. profesore, 

ievēlēta 

Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoģijas doktora grāds, 

1993., 

Studijas P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, angļu 

valodas skolotāja filologa kvalifikācija 

Modulis „Izglītības paradigmas pārmaiľu kontekstā”  

Kultūras un sociālā integrācija 1KRP 

30.  Jeļena 

Mihejeva  

Dr.psych. docente, 

ievēlēta 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra doktora zinātniskais 

grāds psiholoģijā, 1994., 

A.J.Hercena Ļeľingradas pedagoģiskais institūts, 

Modulis "Specializācija" 

Saskarsme pedagoģiskajā procesā, 2 KRP 

Profesionālās pilnveides psiholoģija, 2 KRP 
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Pedagoģijas fakultāte – pirmsskolas pedagoģijas un 

psiholoģijas pasniedzēja. 

A.Hercena Sankt-Pēterburgas Pedagoģiskā Universitāte, 

1975. 

 

 

31.  Ilze Miķelsone  Dr.paed. asoc. 

profesore, 

ievēlēta 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, doktora 

zinātniskais grāds pedagoģijā, 1996., 

 Liepājas Pedagoģiskais institūts – 

Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, 

pirmsskolas audzināšanas metodiķe,1987. 

Modulis „Aktualitātes pirmsskolas pedagoģiskajā darbā ” 

Pirmsskolas pedagoģija un psiholoģija,  1KRP 

Pirmsskolas vecuma bērna attīstības un darbības izpētes 

metodika, 1KRP 

Modulis „Pirmsskolas izglītības attīstības pilnveide ilgtspējas 

kontekstā” 

Holistiskās pieejas realizācija pirmsskolas izglītībā, 1KRP 

Sadarbības formas pirmsskolas izglītības iestādē, 1KRP 

Modulis „Izglītības paradigmas pārmaiľu kontekstā” Kreativitāte 

izglītībā, 1KRP 

Modulis "Mācību priekšmeta  didaktika" 

Pedagoģisko tehnoloģiju didaktiskie principi, 1KRP 

32.  Ilma Neimane  Dr.paed. docente, 

ievēlēta 

LU, doktora zinātniskais grāds pedagoģijā, 1993., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts – Matemātikas skolotājs, 

1984. 

Modulis "Mācību priekšmeta  didaktika" 

Pedagoģisko tehnoloģiju didaktiskie principi, 1KRP 

 

33.  Uldis 

Novickis  

Mg. sc.educ. asistents, 

pieľemts 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra 

grāds, 2005., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā   sociālā pedagoga 

specialitāte, 2002. 

Drošības un pašaizsardzības pamatprincipi, 2 KRP 

34.  Diāna 

Oļukalne  

Mg.psych. lektore, 

ievēlēta 

DU, Sociālo zinātľu fakultāte, maģistra  grāds sociālajā 

psiholoģijā,  2009., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija – 

Sākumskolas skolotājs un konsultants psiholoģijā, 2000., 

Psiholoģijas augstskola, Sociālais psihologs, 2007. 

Modulis "Specializācija" 

Darba psiholoģija, 2 KRP 

Profesionālais stress un izdegšana, 2 KRP 

Veselības psiholoģija, 2 KRP 

Vispārīgā psiholoģijas un attīstības psiholoģijas aktualitātes, 2 

KRP 

35.  Mirdza 

Paipare  

Mg. mus., 

Mg.sal. 

docente, 

ievēlēta 

Liepājas Universitāte, maģistra grāds  

veselības aprūpē, 2009., 

JV Latvijas Valsts Konservatorija  kordiriģentu nodaļā, 

Diriģēšana un darbs ar koris I,II, III, 4 KRP 

Solo dziedāšana I,II, 2 KRP 

Modulis "Mācību priekšmeta didaktika" 
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1979., 

Liepājas pedagoģijas akadēmija mūzikas terapeita 

kvalifikācija, 2006. 

Mūzikas metodika vispārizglītojošā skolā, 4 KRP; 

Pedagoģiskā prakse vispārējās izglītības iestādēs, 10 KRP 

36.  Linda Pavītola  Dr.paed. asoc. 

profesore, 

ievēlēta 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktora 

zinātniskais grāds pedagoģijā, 1999.,  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Pirmsskolas un 

pamatskolas pedagoģijas fakultāte; kvalifikācija – 

pirmsskolas skolotājs, pirmsskolas mūzikas skolotājs, angļu 

valodas skolotājs; specialitāte – pirmsskolas pedagoģija un 

psiholoģija, angļu valoda, 1994. 

Pētnieciskā prakse, 4 KRP 

Mūzikas pedagoģija, 2 KRP 

Modulis „Instrumenta spēle” Klavierspēle, 2 KRP 

Modulis „Izglītības paradigmas pārmaiľu kontekstā” 

Darbs ar talantīgiem un apdāvinātiem skolēniem, 1KRP 

Maģistra darbs, 20 KRP 

Modulis „Pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānošana” 

Projektu izstrāde un vadība pirmsskolas izglītībā, 2 KRP 

37.  Juris Pavītols  Mg.sc.educ. lektors, 

pieľemts 

darbā uz laiku 

Liepājas Universitāte, izglītības zinātľu maģistrs pedagoģijā, 

2009., 

Latvijas Valsts Konservatorija  estrādes orķestru vadītājs, 

kultūras darbinieks, 1987. 

Modulis „Instrumenta spēle” 

Ģitārspēle, 2 KRP 

Sintezatora spēle, 2 KRP 

Modulis "Mūzikas teorija" Praktiskā aranţēšana, 2 KRP 

38.  Anna 

Plostniece  

 asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas pedagoģiskajā institūtā, defektoloģijas specialitātē,  

palīgskolas skolotājas un logopēdes kvalifikācija, 1964. 

Modulis "Mācību priekšmetu  didaktika”  Latviešu valodas 

speciālā metodika I, II, 3 KRP  

39.  Janīna 

Ponomarjova  

 

Mg.paed asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Šauļu pedagoģiskais institūts, defektoloģijas fakultāte, 

defektologa un logopēda kvalifikācija, 1976. 

Modulis "Mācību priekšmetu  didaktika”  Mācību process 

bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, 2 KRP 

Modulis "Specializācija" 

Garīgās attīstības traucējumu pedagoģiskās diagnosticēšanas 

metodes, 2 KRP 

40.  Alīda 

Samuseviča  

Dr.paed. profesore, 

ievēlēta 

LU, pedagoģijas zinātľu doktora grāds, 1993., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, Pamatskolas pedagoģijas 

fakultāte, pamatskolas skolotājas kvalifikācija, 1980. 

Modulis „Pirmsskolas izglītības attīstības pilnveide ilgtspējas 

kontekstā” Atbalsta sistēma pirmsskolas pedagoga profesionālai 

pilnveidei, 2 KRP 

41.  Irina Strazdiľa  Dr.psych. docente, 

ievēlēta 

LU psiholoģijas zinātľu doktora grāds, 1994., 

 V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, pirmsskolas 

audzināšanas metodiķis, 1985. 

Modulis "Mācību priekšmeta didaktika”  Psiholoģijas mācīšanas 

metodika, 2 KRP 

Modulis "Specializācija" 

Vispārīgā psiholoģijas un attīstības psiholoģijas aktualitātes, 2 

KRP 

Inovāciju vadīšana, 2 KRP 
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42.  Nora Strode  Mg. paed. asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra 

grāds, 2002., 

V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, pirmsskolas 

audzināšanas metodiķis, 1988. 

Modulis „Pirmsskolas izglītības procesa organizācija un vadība” 

Pedagoģiskā procesa organizācija, 2 KRP 

Metodiskā darba vadība I, II, 4 KRP 

43.  Gundega 

Tomele  

Mg.sc.educ asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra 

grāds, 2009., 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūts, 

Defektoloģijas specialitātē palīgskolas skolotājs, 1989. 

Modulis "Specializācija" 

Izglītības process bērniem ar mācīšanās grūtībām, 2 KRP 

Alternatīvās metodes speciālajā izglītībā, 4 KRP 

Modulis „Sociālā vide pirmsskolā” 

Iekļaujoša atbalsta sistēma pirmsskolas izglītībā, 3 KRP 

44.  Iveta 

Tumaščika  

Mg. iur 

 

lektore, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

1995.-2000. Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds 

tiesību zinātnēs, 5.līmeľa profesionālā kvalifikācija - jurists; 

1984.-1988. Liepājas Pedagoģiskais institūts, matemātikas 

specialitāte, kvalifikācija - matemātikas skolotāja. 

Modulis „Pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plānošana”  

Aktualitātes izglītības likumdošanā, 1KRP 

45.  Ilze Valce  Mg. mus profesore, 

ievēlēta 

JV LMA  

mūzikas maģistre,1995., 

J.Vītola Latvijas Valsts Konservatorija  ar izcilību (prof. 

D.Gaiļa klase) - kordiriģente, mūzikas priekšmetu 

pasniedzēja, 1987. 

Latviešu mūzika kultūrvēstures aspektā, 2 KRP 

Modulis "Mūzikas teorija" Solfedţo, harmonija, 2 KRP 

Diriģēšana un darbs ar koris I,II, III,  4 KRP 

 

46.  Helēna 

Vecenāne  

Mg. sc.educ lektore, 

ievēlēta 

Liepājas Pedagoģijas  akadēmija, Izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijā, 2008., 

V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts. Pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, audzinātāja. 1991., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Pamatizglītības skolotājs 

(sports)., 2006. 

Modulis "Mācību priekšmetu  didaktika” 

Sports speciālajā izglītībā 2 KRP 

 

47.  Blāzma 

Vikmane  

Dr.paed. asoc. 

profesore 

ievēlēta 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātľu doktors (mūzikas 

pedagoģija) , 1995. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijā (sociālā pedagoģija) 2007., 

1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 

Izpildītāju fakultāte, kvalifikācija -  kordiriģents, 1969. 

Modulis "Pedagoģija" 

Socializācijas procesa pedagoģiskie aspekti, 1KRP 
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48.  Vija Zēlerte  Mg.psych. lektore, 

ievēlēta 

Latvijas Universitāte,  maģistra grāds psiholoģijā, 1997., 

Ļeľingradas universitāte, praktiskā skolu psihologa 

kvalifikācija, 1987 

Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā, iegūta pamatskolas 

skolotāja kvalifikācija, 1989 

Modulis "Specializācija" 

Lēmumu pieľemšanas stratēģijas 2 KRP 

Biznesa psiholoģija 2 KRP 

Modulis "Specializācija" 

Speciālā psiholoģija 3 KRP 

49.  Kaiva Ţīmante  Mg.paed. asistente, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, maģistra grāds 

pedagoģijā, 1995. 

Liepājas pedagoģiskais institūts, defektoloģijas specialitāte, 

palīgskolas skolotājas kvalifikācija, 1989. 

 

Modulis "Specializācija" 

Pedagoģiskās atbalsta sistēmas organizācija un darbība, 2 KRP 

 

 

Psiholoģijas joma 
 

 Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI (B daļa), 

kredītpunktu apjoms 

50.  Ērika 

Gintere  

Mg.sc.soc. lektore, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Daugavpils Universitāte, sociālo zinātľu maģistra grāds 

psiholoģijā, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijā, 2005.; 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola; skolas 

un ģimenes psihologs, sociālo zinātľu bakalaurs psiholoģijā, 

2001. 

Modulis „Mācību priekšmeta didaktika” Psiholoģijas mācīšanas 

metodika – 3 KRP 

Modulis „Personības attīstība un dzīve sabiedrībā”: 

Komunikācijas kultūra – 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā – 10 KRP 

Modulis „Mācību priekšmeta didaktika” Psiholoģijas mācīšanas 

metodika – 3 KRP 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā – 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā – 10 KRP 

51.  Inese 

Lūsēna–

Ezera  

Dr.sc.admini

str. 

docente, 

ievēlēta 

Latvijas Universitāte, Dr. Vadībzinātnes doktors, 

2011.;Latvijas Universitāte, izglītības zinātľu maģistra 

grāds, 2005.; 

Latvijas Universitāte,Izglītības zinātľu bakalaura grāds 

pedagoģijā, 2003. 

Modulis „Izglītības darba vadības ilgtspējīga attīstība”: Izglītības 

darba vadība – 1 KRP 

52.  Diāna 

Oļukalne 

Mg.sc.soc. lektore, 

ievēlēta 

Daugavpils Universitāte, sociālās psiholoģijas doktorantūra 

no 2009. gada; 

Daugavpils Universitāte, sociālo zinātľu maģistra grāds 

Modulis „Mācību priekšmeta didaktika” Psiholoģijas mācīšanas 

metodika – 3 KRP 

Modulis „Profesionālās pašattīstības iespējas psiholoģijas 
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psiholoģijā, 2009.; 

Psiholoģijas augstskola, psihologa kvalifikācija, 2007.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu maģistra 

grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2002.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, sākumskolas skolotājs un 

konsultants psiholoģijā, pedagoģijas bakalaura  grāds 2000. 

skolotāja darbā”: Profesionālās pilnveides psiholoģija – 2 KRP 

Modulis „Profesionālās pašattīstības iespējas psiholoģijas 

skolotāja darbā”: Profesionālais stress un izdegšana – 2 KRP 

Modulis „Profesionālās pašattīstības iespējas psiholoģijas 

skolotāja darbā”: Veselības psiholoģija – 2 KRP 

Modulis „Profesionālās pašattīstības iespējas psiholoģijas 

skolotāja darbā”: Darba psiholoģija – 2 KRP 

Modulis „Personības attīstība un dzīve sabiedrībā”: Attīstības 

psiholoģijas aktualitātes I – 2 KRP 

Modulis „Personības attīstība un dzīve sabiedrībā”: Mūsdienu 

sociālpsiholoģijas prioritātes un attīstības perspektīvas – 2 KRP 

Modulis „Psiholoģija”: Vispārīgā psiholoģijas un attīstības 

psiholoģijas teorijas – 1,5 KRP 

Modulis „Mācību priekšmeta didaktika” Psiholoģijas mācīšanas 

metodika – 3 KRP 

53.  Irina 

Strazdiľa 

Dr.psych. docente, 

ievēlēta 

Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktora grāds, 1994.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pirmsskolas 

pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja kvalifikācija, 1985. 

Modulis „Profesionālās pašattīstības iespējas psiholoģijas 

skolotāja darbā”: Inovāciju vadīšana – 2 KRP 

Modulis „Personības attīstība un dzīve sabiedrībā”: Attīstības 

psiholoģijas aktualitātes II – 2 KRP 

Modulis „Psiholoģija”: Vispārīgā psiholoģijas un attīstības 

psiholoģijas teorijas – 1,5 KRP 

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana – 20 KRP 

54.  Vija Zēlerte Mg.psych. lektore, 

pieľemta 

darbā uz laiku 

Latvijas Universitāte, psiholoģijas maģistra grāds, 1997.;                                                                

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pamatskolas 

skolotājs, 1987. 

Modulis „Personības attīstība un dzīve sabiedrībā”: Lēmumu 

pieľemšanas stratēģijas – 2 KRP 

Modulis „Personības attīstība un dzīve sabiedrībā”: Biznesa 

psiholoģija – 2 KRP 

Modulis „Psiholoģija”: Pedagoģiskā psiholoģija – 1 KRP 
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Humanitāro zinātņu joma 

 

 
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI (B daļa), 

kredītpunktu apjoms 

55.  Aija Abene Dr. paed. lektore, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LU, pedagoģijas doktora grāds, 2012.; 

York University Kanādā, izglītības zinātľu maģistra grāds, 

2003. 

Modulis „Mācību priekšmeta didaktika” 

Literāro tekstu izmantošana mācību procesā: angļu valoda, 

2 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Modernās tehnoloģijas valodu apguvē, 2 KRP 

Valsts mācība: Lielbritānija, ASV, 2 KRP 

Mūsdienu angļu literatūra, 2 KRP 

56.  Elita Balčus Mg. philol. lektore, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LU, filoloģijas maģistra grāds vācu filoloģijā, 1998.; 

LVU, filologa, pasniedzēja kvalifikācija, 1982. 

Vācu valodas didaktika, 4 KRP 

Kontrastīvā valodniecība: vācu valoda–latviešu valoda, 2 KRP 

Kontrastīvā valodniecība: vācu valoda–angļu valoda, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā, 10 KRP 

57.  Oļegs 

Beļajevs 

Dr. philol. docents, ievēlēts LU, filoloģijas doktora grāds, 1993.; 

Abakanas pedagoģiskais institūts, franču un vācu valodas 

vidusskolas skolotāja kvalifikācija, 1977. 

 

Franču valodas didaktika, 2 KRP 

Mūsdienu franču valoda, 4 KRP 

Valsts mācība: Francija, frankofonās valstis, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā, 10 KRP 

58.  Inga Bliska Mg. sc. educ. lektore, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LPA, izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, 2006.; 

LPA, latviešu valodas un literatūras un svešvalodas (franču 

valodas) skolotāja kvalifikācija, 2003. 

Kontrastīvā valodniecība: franču valoda–latviešu valoda, 2 KRP 

Kontrastīvā valodniecība: franču valoda–angļu valoda, 2 KRP 

Franču valodas didaktika, 2 KRP 

59.  Guntars 

Dreijers 

Mg. philol. lektors, 

pieľemts darbā 

uz laiku 

LU, humanitāro zinātľu maģistra grāds filoloģijā, 2001.; 

LPA, filoloģijas bakalaura grāds, 1999. 

Rakstveida tulkošana: angļu-latviešu, latviešu-angļu, 4 KRP 

Mutvārdu tulkošana: angļu-latviešu, latviešu-angļu, 2 KRP 

Tulkošanas teorija un metodika, 2 KRP 

60.  Linda Gaile Mg. MAS 

EI; 

Mg. phil. 

asistente, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

Bāzeles Universitātes Eiropas studiju institūts,  MAS 

(Master of Advanced Studies in European Integration), 

2009.; 

Ţenēvas tulku un tulkotāju institūts (ETI), konferenču 

tulka profesionālā izglītība; 2001.; 

Rakstveida tulkošana: vācu-latviešu, latviešu-vācu, 4 KRP 

Mutvārdu tulkošana: vācu-latviešu, latviešu-vācu, 2 KRP 

Mūsdienu vācu valoda, 4 KRP 
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Grācas „Karl-Franzens” universitāte (Austrija), filozofijas 

maģistra grāds, 1998. 

61.  Inta Genese-

Plaude 

 lektore LU Filoloģijas fakultāte, filologs, latviešu valodas un 

literatūras pasniedzēja kvalifikācija, 1986. 

Kulturoloģijas didaktika, 2 KRP 

Kultūras studiju teorētiskie pamati, 2 KRP  

62.  Gita Girľus Mg. philol. lektore, ievēlēta  LPA, filoloģijas maģistra grāds, 1995.; 

LPA, latviešu valodas un literatūras skolotāja (1.–12. kl.) 

kvaligikācija, bakalaura grāds latviešu filoloģijā, 1993. 

Mitoloģija un folklora skolā, 2 KRP 

63.  Rita 

Grāvelsiľa 

Mg. paed. lektore, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LU, pedagoģijas zinātľu maģistra grāds, 1993.; 

LVU, filologs, angļu valodas skolotāja kvalifikācija, 1963. 

Mūsdienu angļu valoda, 4 KRP 

64.  Zanda 

Gūtmane 

Dr. philol. 

 

asoc.prof., 

ievēlēta 

LU, filoloģijas doktora grāds, 2003.; 

LPA filoloģijas maģistra grāds  latviešu literatūrā,1999. 

Pasaules literatūra un kultūra skolā, 2 KRP 

65.  Indra Kalniľa Mg. sc. educ. lektore, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LPA, izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, 2007.; 

LVU, filologs, angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija, 

1976. 

Angļu valodas didaktika, 4 KRP 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā, 10 KRP 

66.  Valentīna 

Kaļiľina 

Dr. paed. 

 

asoc. profesore, 

ievēlēta 

LU, pedagoģijas doktora grāds, 1992.; 

Kaļiľingradas Valsts universitāte, filologs, krievu valodas 

un literatūras pasniedzēja kvalifikācija, 1975. 

Kontrastīvā valodniecība: krievu valoda – angļu valoda, 2 KRP 

67.  Juris Kastiľš Dr. habil. 

philol. 

 

profesors, 

ievēlēts 

LZA, habilitētais filoloģijas doktors, 1992. Mūsdienu vācu literatūra, 2 KRP 

Literāro tekstu izmantošana mācību procesā: vācu valoda, 2 KRP 

Valsts mācība: Vācija, Austrija, Šveice, 2 KRP 

68.  Anda Kuduma Dr. philol. docente, 

ievēlēta 

LU, filoloģijas doktora grāds, 2005.; 

LPA, filoloģijas maģistra grāds, 1995.; 

V. Lāča LVPI, latviešu  valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1988. 

Literatūras didaktika, 2 KRP 

Jaunākā latviešu literatūra skolā, 3 KRP 

69.  Diāna 

Laiveniece 

Dr. paed. asoc. prof., 

ievēlēta 

LU, pedagoģijas doktora grāds, 2004.; 

LPA, pedagoģijas maģistra grāds 1999.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1987. 

Lingvodidaktika, 2 KRP 

LAT1 didaktika, 2 KRP 

LATS didaktika, 2 KRP 

Literāro tekstu izmantošana mācību procesā: latviešu valoda, 1  

Teksta lingvistiskā analīze, 1 KRP 

70.  Velga Laugale Dr. philol. 

 

docente, 

ievēlēta 

LiepU, filoloģijas doktora grāds, 2009.; 

LPA, filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā, 

Leksikogrāfija, 2 KRP 

Psiholingvistika, 2 KRP 
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  1999.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1984. 

71.  Linda Lauze Dr. philol. asoc.prof., 

ievēlēta 

 

 

LPA, filoloģijas doktora grāds, 2002.; 

LPA, maģistra grāds filoloģijā, 2000.; 

LU, Latviešu val. un literatūras pasniedzēja kvalifikācija, 

1991. 

Teksta lingvistiskā analīze, 1 KRP 

Kontrastīvā valodniecība: angļu valoda–latviešu valoda, 2 KRP 

72.  Edgars Lāms Dr. philol. profesors, 

ievēlēts 

LZA, filoloģijas doktora grāds, 1993.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1980. 

Klasiskā latviešu literatūra skolā, 3 KRP 

73.  Marina 

Novika 

Dr. paed. docente, 

ievēlēta 

LU, pedagoģijas doktora grāds, 1993.; 

PSRS Pedagoģijas zinātľu akadēmija, Zinātniskās 

pētniecības institūts, krievu valodas un literatūras 

mācīšana nacionālā skolā, aspirantūra, 1988.; 

V.Lāča LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 1980. 

Krievu valodas didaktika, 4 KRP 

Mūsdienu krievu valoda, 4 KRP 

Valsts mācība: Krievija, 2 KRP 

74.  Eleonora 

Ľikiforova 

Mg. paed. asistente, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LPA maģistra grāds pedagoģijā, 1995.; Kazahijas Valsts 

universitāte, filologs, krievu valodas un literatūras 

pasniedzēja kvalifikācija, 1988. 

Literāro tekstu izmantošana mācību procesā: krievu valoda, 

2 KRP 

Krievu literatūras didaktika, 4 KRP 

Mūsdienu krievu literatūra, 4 KRP 

Mūsdienu krievu literatūra, 2 KRP 

75.  Sandra 

Okuľeva 

Mg. philol. lektore, ievēlēta LPA, filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1983. 

Bērnu literatūra un kultūra skolā, 2 KRP 

76.  Larisa 

Pavlovska 

Dr. paed. asoc. prof., 

ievēlēta 

LU, pedagoģijas doktora grāds, 1993.; 

Kišiľevas Valsts universitāte, filologa, krievu valodas un 

literatūras pasniedzēja kvalifikācija, 1974. 

Krievu valodas dialektoloģija, 2 KRP 

Kontrastīvā valodniecība: krievu valoda–latviešu valoda, 2 KRP 

Svešvalodu mācību nekonvenciālās metodes, 2 KRP 

 

77.  Lāsma 

Ulmane-

Ozoliľa 

Mg. sc. educ asistente, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LPA,  izglītības zinātľu maģistra grāds, 2002.; 

LPA, Pedagoģijas bakalaura grāds, sociālā pedagoga 

kvalifikācija,1999. 

Modernās tehnoloģijas valodu apguvē, 2 KRP 

78.  Inese 

Veisbuka 

Mg. 

tulkošanā un 

asistente, 

pieľemta darbā 

VeA,  profesionālā maģistra grāds tulkošanā un 

terminoloģijā, 2009.; 

Literāro tekstu izmantošana mācību procesā: franču valoda, 

2 KRP 
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terminoloģijā uz laiku LPA, franču valodas skolotāja kvalifikācija, 2006. Mūsdienu franču literatūra, 2 KRP 

Rakstveida tulkošana: franču-latviešu, latviešu- franču, 4 KRP 

Mutvārdu tulkošana: franču -latviešu, latviešu- franču, 2 KRP 

79.  Resija Zauere Mg. philol. asistente, 

pieľemta darbā 

uz laiku 

LPA, humanitāro zinātľu maģistra grāds filoloģijā, 2003.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1987. 

Starpkultūru un bilingvālā izglītība, 2 KRP 

LAT2 didaktika, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā, 10 KRP 

80.  Linda 

Zulmane 

Mg. philol. lektore, ievēlēta LPA, filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 

LU,  latviešu valodas un literatūras skolotāja, audzināšanas 

darba metodiķa kvalifikācija, 1991. 

Literāro tekstu izmantošana mācību procesā: latviešu valoda, 

1 KRP 

 

Mākslas zinātņu joma 
 

 
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI (B daļa), 

kredītpunktu apjoms 

81.  Iveta Deģe Mg. sc. educ. Asistente, uz 

laiku pieľemta 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistra grāds, 2001.; 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, mākslas bakalaura 

grāds; lietišķās mākslas un kultūras vēstures skolotājs, 

1997. 

Mūsdienu lietišķā māksla, 2 KRP 

82.  Herberts Erbs Mg. sc. educ. Lektors, ievēlēts Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistra grāds, 2007.; 

Latvijas Mākslas akadēmija, dekoratīvās mākslas 

mākslinieks, 1978. 

Materializēšana mācību procesā, 1KRP 

Dizaina estētika, 2 KRP 

83.  Raimonds 

Gabaliľš 

Mg. art. Lektors, 

pieľemts darbā 

uz laiku 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra grāds 

mākslā, 2010.; 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmija,  profesionālais 

bakalaurs datordizainā,  datordizainers, 2007. 

Dizaina metodika I, II, 4 KRP 

84.  Daina Ģibiete Mg. paed. Lektore, 

ievēlēta 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, pedagoģijas maģistra 

grāds, 1998.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pamatskolas 

skolotājs, 1988. 

Kreativitāte vizuālajā kultūrā, 2 KRP 

Kulturoloģijas didaktika I,II,  4 KRP 

Iepirkšanās pamatprincipi ,2 KRP 
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85.  Agrita Jankina Mg. paed. lektore, ievēlēta Latvijas Universitāte,  

Pedagoģijas maģistrs mācību metodikā, 1993.; 

V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts 

pamatskolas skolotājs, 1972. 

Mājturības un tehnoloģiju didaktika  4 KRP 

Apģērbs 2 KRP 

Modulis „Mācību priekšmetu  didaktika” Mājturība un 

tehnoloģijas speciālajā izglītībā, 2 KRP 

86.  Inta Klāsone Dr. paed. 

 

Profesore, 

ievēlēta 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 1995.; 

Ļeľingradas Valsts pedagoģiskais institūts, vidusskolas 

rasēšanas, vizuālās mākslas, darbmācības skolotājs, 

1983. 

Kreativitāte vizuālajā kultūrā 2 KRP  

Vizuālās mākslas didaktika, 4 KRP 

 

87.  Andris Millers Mg. art. Lektors, ievēlēts Latvijas Mākslas akadēmija, humanitāro zinātľu 

maģistra grāds mākslā, 2003.; 

Latvijas Mākslas akadēmija, tēlotājmākslas un rasēšanas 

skolotājs, 1990. 

Kokapstrāde, 4 KRP 

Metālapstrāde, 4 KRP  

Gleznošana un metodika, 2 KRP 

88.  Inese 

Orlovska 

 Mg. paed. Lektore, uz 

laiku pieľemta 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, pedagoģijas maģistra 

grāds, 1998.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pamatskolas 

skolotājs, 1988. 

Kombinētie darbi  I, 2KRP  

Formu plastika, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse pamatskolā, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse vidusskolā, 10 KRP 

89.  Aivars 

Rozenbahs 

Mg. art. Asistents, uz 

laiku pieľemts 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra grāds 

mākslā, 2009.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vizuālās mākslas un 

darbmācības skolotājs 1.-12.klasei, 2002. 

Modernās tehnoloģijas vizuālajā mākslā un kultūrā, 2 KRP 

90.  Jānis Slaidiľš Mg. art. Lektors, uz 

laiku pieľemts 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra grāds 

mākslā, 2009.; 

Latvijas Valsts mākslas akadēmija, dekoratīvās mākslas 

mākslinieks, 1972. 

Mākslas valoda, 2 KRP 

91.  Solvita 

Spirģe-Sēne 

Mg. art. Asistente, uz 

laiku pieľemta 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra grāds 

mākslā, 2010.; 

 Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Humanitāro zinātľu 

bakalaura grāds mākslā, Vizuāli plastiskās mākslas 

skolotāja kvalifikācija, 2002. 

Kombinētie darbi II, 2 KRP 

Vizuālās mākslas materiālu un tehnoloģiju izmantošana mācību 

procesā, 2 KRP 

92.  Lauma Veita Mg. paed. Lektore, 

ievēlēta 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, pedagoģijas 

maģistrs,1998.; 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

Uzturmācība, 2 KRP 
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pamatskolas skolotājs,1986. 

93.  Nora Vilmane Mg.sc.educ. Lektore, 

ievēlēta 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistra grāds, 2001.; 

Igaunijas Valsts mākslas institūts, lietišķās mākslas 

mākslinieks, 1974. 

Materializēšana mācību procesā, 1 KRP 

Tekstildarbi I,  4 KRP 

Tekstildarbi II,  4 KRP 

Telplietas un darba drošība, 4 KRP 

Kompozīcijas didaktika, 2 KRP 

94.  Dzintra Vīriľa Mg. art. Lektore, 

ievēlēta 

Latvijas Mākslas akadēmija, humanitāro zinātľu 

maģistra grāds mākslā, 2003.; 

Latvijas Valsts mākslas akadēmija, mākslinieks, grafiķis, 

pedagogs, 1983. 

 

Grafika un metodika I,II, 4 KRP 

Vizuālo materiālu sintēze, 2 KRP 

 

 

Fizikas, matemātikas, informātikas, bioloģijas un dabas zinātņu joma 
 

 Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI (B daļa), 

kredītpunktu apjoms 

95.  Inese Briška Mg.sc.educ. lektore, pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, matemātikas 

skolotājs, 1995., Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātľu maģistrs, 2005. 

Modulis „Specializācija” 

Matemātiskā analīze I, II, 4 KRP 

96.  Kārlis Dobelis Dr.math. docents, ievēlēts Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, fizikas, 

matemātikas skolotājs 1960.; 

Latvijas Universitāte, matemātikas doktors 1992. 

Modulis „Specializācija” 

Varbūtību teorija un statistika, 2 KRP 

97.  Viktors 

Egliens 

Mg.sc.educ. lektors, pieľemts 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistrs pedagoģijā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, vizuālo 

komunikāciju dizainers, 2003. 

Modulis „Specializācija” 

Datortīkli, 2 KRP 

98.  Olga Glikasa Dr.paed. docente, ievēlēta Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas 

doktora grāds, 1996.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, bioloģijas un 

ķīmijas skolotājs, 1966. 

Modulis „Mācību priekšmeta didaktika” 

Bioloģijas mācīšanas metodika I, II, 4 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Cilvēka anatomija, fizioloģija un veselība I, II, 4 KRP 

Dabaszinību mācību saturs 5., 6.klasē I, II, 5 KRP 
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99.  Klavdija 

Ģingule 

Dr.paed. docente, ievēlēta Čuvašijas Pedagoģiskais institūts, matemātikas 

skolotājs,  1969.; 

Daugavpils Universitāte, pedagoģijas doktors, 1997. 

Modulis „Mācību priekšmeta didaktika” 

Ārpusklases darbs matemātikā, 2 KRP  

Modulis „Specializācija” 

Skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati, 2 KRP 

Diskrētā matemātika, 2 KRP 

100.  Armands 

Grickus 

Dr.sc.ing. docents, pieľemts 

darbā uz laiku 

Daugavpils pedagoģiskais institūts, fizikas, 

matemātikas skolotājs 1978.; 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, tehnisko 

zinātľu kandidāts, 1987. 

Modulis „Specializācija” 

Vispārīgā fizika I, II, 6 KRP 

Fizikas laboratorijas praktikums I, II, 4 KRP 

101.  Jānis Harja Dr.phys. docents, pieľemts 

darbā uz laiku 

Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 1992.g. Modulis „Specializācija” 

Optika, 2 KRP 

102.  Ludmila 

Karule 

Dr.paed. asoc.profesore, 

ievēlēta 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora grāds, 

1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, vidusskolas 

ģeogrāfijas skolotājs, 1961. 

Modulis "Mācību priekšmetu  didaktika" 

Dabaszinību un ģeogrāfijas speciālā metodika I, II, 3 KRP  

Dabaszinību mācīšanas metodika 5., 6.klasē I, II, 4 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Dabaszinību mācību saturs 5., 6.klasē I, II, 5 KRP 

103.  Vaira Kārkliľa Dr.paed. docente, ievēlēta Liepājas Valsts pedagoģiskais  institūts, matemātikas 

skolotājs,1975.; 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktors, 1993. 

Modulis "Mācību priekšmetu  didaktika" 

Eksakto zinātľu priekšmetu didaktika, 2 KRP 

Matemātikas metodika I, II, III, 6 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Algebra I, II, 3 KRP 

Skaitļu sistēmas, 2 KRP 

Matemātiskā loģika, 2 KRP  

Matemātikas vēsture, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse I, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse II, 10 KRP 

104.  Jānis Kārkliľš  asistents, 

pieľemts darbā uz 

laiku 

Daugavpils Universitāte, dabaszinātľu bakalaura 

grāds bioloģijā, 2008. 

 

Modulis „Mācību priekšmetu  didaktika” 

Dabaszinību mācīšanas metodika 5., 6.klasē I, II, 4 KRP 

Bioloģijas mācīšanas metodika I, II, 4 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Dabaszinību mācību saturs 5., 6.klasē I, II, 5 KRP 

Botānika un augu fizioloģija I, II, 4 KRP 
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Zooloģija I, II, 4 KRP 

105.  Aija Kukuka Mg.paed. lektore, ievēlēta Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, matemātikas 

skolotājs,  1972.; 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistrs, 1993. 

Modulis „Specializācija” 

Analītiskā ģeometrija, 3 KRP 

106.  Vineta 

Kulmane 

Mg.paed. lektore, pieľemta 

darbā uz laiku 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra grāds, 

1996.;Latvijas Universitāte, bioloģijas bakalaura 

grāds, 1994. 

Modulis „Specializācija” 

Dabaszinību mācību saturs 5., 6.klasē I, II, 5 KRP 

Vispārīgā bioloģija, 3 KRP 

Pedagoģiskā prakse I, 8 KRP 

107.  Ilva 

Magazeina 

Mg.sc.educ. lektore, pieľemta 

darbā uz laiku 

Rīgas Tehniskā universitāte, 1990.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistrs informātikas didaktikā, 2005. 

Modulis „Specializācija” 

Datorgrafika, 2 KRP 

108.  Ľina 

Petrauska 

 

Mg.paed. lektore, pieľemta 

darbā uz laiku 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūts, 

iegūtā kvalifikācija – vidusskolas matemātikas 

skolotāja, 1972., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistrs pedagoģijā, 1995. 

Modulis "Mācību priekšmetu  didaktika" 

Matemātikas mācīšanas speciālā metodika, 2 KRP 

 

109.  Jānis Rimšāns Dr.math. profesors, ievēlēts Latvijas Universitāte, fiziķis,1978., 

Latvijas Universitāte, matemātikas doktors, 1992. 

Modulis „Specializācija” 

Vispārīgā fizika I, II, 6 KRP 

Fizikas aktuālās problēmas, 2 KRP  

Teorētiskā mehānika I, II, 4 KRP 

Termodinamika un molekulārfizika, 2 KRP 

110.  Vineta 

Tomsone 

Mg.sc.educ., 

Mg.sc.ing. 

lektore, pieľemta 

darbā uz laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātľu 

bakalaurs datorzinātnēs, 2001.; 

informātikas skolotājs, 2002,; izglītības zinātľu 

maģistra grāds pedagoģijā, 2006.; 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra grāds 

informācijas tehnoloģijā, 2009. 

Modulis „Mācību priekšmetu  didaktika” 

Informātikas metodika I, II, 4 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Biroja programmatūra, 4 KRP 

Datu bāzes pārvaldības sistēmas, 2 KRP 

Tīmekļa tehnoloģijas, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse informātikā, 4 KRP  

Pedagoģiskā prakse I, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse II, 10 KRP 

111.  Dzintars 

Tomsons 

Mg.sc.comp. lektors, ievēlēts Latvijas Universitāte, matemātiķis, 1991., Latvijas 

Universitāte,  datorzinātľu maģistrs 1995. 

Modulis „Specializācija” 

IT projektu pārvaldība, 2 KRP 
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112.  Lāsma 

Ulmane- 

Ozoliľa 

Mg.sc.educ. asistente, 

pieľemta darbā uz 

laiku 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, sociālā pedagoga 

kvalif., prof. bakalaura grāds izglītībā, 1999.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē; 2002. 

Modulis „Mācību priekšmetu  didaktika” 

E-studijas izglītībā, 2 KRP 

113.  Laimons 

Virsis 

Mg.sc.educ. asistents, 

pieľemts darbā uz 

laiku 

Rīgas Politehniskais institūts, elektrosakaru 

inţenieris, 1977., 

Liepājas Universitāte, profesionālais maģistra grāds 

izglītībā, informātikas skolotājs, 2009. 

Modulis „Mācību priekšmetu  didaktika” 

Informāciju tehnoloģijas izglītībā, 2 KRP 

Fizikas metodika I, II, 4 KRP 

Fizikas metodika I, II, III, 6 KRP 

Mācību vides organizācija informātikā, 2 KRP 

Mācību vides organizēšana fizikā, 2 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Termodinamika  un molekulārfizika, 2 KRP 

Mācību vide un tehnoloģijas fizikā, 1 KRP 

Dabaszinību mācību saturs 5., 6.klasē I, II, 5 KRP 

Pusvadītāju elektronikas pamati, 2 KRP 

Datora uzbūve, 2 KRP 

Pedagoģiskā prakse fizikā, 6 KRP 

Pedagoģiskā prakse I, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse II, 10 KRP 

114.  Māra Zeltiľa Dr.biol. docente, ievēlēta Latvijas Zinātľu akadēmija, bioloģijas doktors, 

1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, biologs, bioloģijas un 

ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

Modulis „Mācību priekšmetu  didaktika” 

Dabaszinību mācīšanas metodika 5., 6.klasē I, II, 4 KRP 

Bioloģijas mācīšanas metodika I, II, 4 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Botānika un augu fizioloģija I, II, 4 KRP 

Zooloģija I, II, 4 KRP 

Biotehnoloģija, 2 KRP 

Dabaszinību mācību saturs 5., 6.klasē I, II, 5 KRP 

Pedagoģiskā prakse I, 8 KRP 

Pedagoģiskā prakse II, 10 KRP 

Pedagoģiskā prakse dabaszinībās, 4 KRP 

Pedagoģiskā prakse bioloģijā, 6 KRP  
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115.  Inta Znotiľa Mg.sc.educ. lektore, ievēlēta Liepājas Pedagoģijas akadēmija, dabaszinātľu 

bakalaurs, 2000., Liepājas pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātľu maģistrs, 2003. 

Modulis „Mācību priekšmetu  didaktika” 

Mācību programmatūras izstrāde, 2 KRP 

Ārpusklases darbs informātikā, 2 KRP 

Modulis „Specializācija” 

Datorika, 2 KRP  

Programmēšana I, II, 4 KRP 

 

Doktora studiju programmā PEDAGOĢIJA 51 142 

 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija 

ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI, 

kredītpunktu apjoms 

1.  Dina Bethere Dr.paed Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

 

Krievijas Valsts ped. univ., surdopedagoga 

kvalifikācija(1991); Mag.paed.(Tartu Univ. 2002); 

no 2005.-2008. studijas LiepU Pedagoģijas doktorantūrā 

Pētniecība iekļaujošā izglītībā (2 krp) 

2.  Dagnija 

Deimante- 

Hartmane 

Dr. paed.  

 

Docente, 

ievēlēta 

 

Liepājas Universitāte doktorantūra (2013); 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātľu 

maģistra grāds izglītības darba vadībā (2002); 

Latvijas Valsts universitāte, angļu valodas un literatūras 

specialitāte (1984) 

Svešvaloda (2krp) 

3.  Kārlis Dobelis Dr.math. Docents, 

ievēlēts 

 

LPI, vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja 

kvalifikācija (1960); 

Baltkrievijas Valsts univ., fizikas un matemātikas zin. 

kand.(1978); 

Dr.mat. (1992) – nostrifikācija LU 

Pētījumu datu apstrāde un analīze (2krp) 

4.  Olga Glikasa Dr.paed Docente, 

ievēlēta 

 

DPI, bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu 

speciālista kvalifikācija (1966); 

LU maģistrantūra (1992-1993); 

Dr.paed. (DPI 1996) 

Vides un veselības izglītība (1krp) 

5.  Ludmila 

Karule 

Dr.paed Asoc.profesore, 

ievēlēta 

 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas doktora grāds, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, vidusskolas 

ģeogrāfijas skolotājs, 1961 

Vides un veselības izglītība (1krp) 
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6.  Inta Klāsone Dr.paed. Profesore, 

ievēlēta 

 

A. I.Hercena Ļeľingradas Valsts Pedagoģiskais institūts, 

rasēšanas, darbmācības, tēlotājmākslas skolotāja 

kvalifikācija (1983); 

Pedagoģijas zinātľu kandidāte, Krievijas Zinātľu 

Akadēmijas Personības attīstības institūts Estētiskās 

audzināšanas pētījumu centrs Maskavā (1995); 

Dr.paed. (1995) - nostrifikācija Latvijas Universitāte 

Izglītības kultūras tendences 21.gadsimtā (4krp) 

7.  Daina 

Lieģeniece 

 Profesore, 

ievēlēta 

 

Dr.paed. LVU, filologa, angļu valodas skolotāja 

kvalifikācija (1964); 

ped. zin. kand. (LVU, 1976); 

Dr.paed. (1993) – nostrifikācija LU; 

Dr.hab.paed. (LU, 1997) 

Izglītības filozofija (4 krp) 

8.  Anita Līdaka Dr.paed. Profesore, 

ievēlēta 

 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1985); 

Mag.paed. (LU, 1993); 

Dr.paed. (LU PPI, 1999) 

Personības socializācija: teorija un prakse (3 krp) 

9.  Ilze Miķelsone Dr.paed Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, doktora 

zinātniskais grāds pedagoģijā, 1996., 

Liepājas Pedagoģiskais institūts – Pirmsskolas pedagoģijas 

un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas 

metodiķe,1987. 

Holistiska personības attīstība izglītības praksē (2 krp) 

10.  Ilma Neimane Dr.paed Docente, 

ievēlēta 

 

LVPI, matemātikas skolotāja kvalifikācija (1984); LU 

dokotrantūra, Dr.paed. (1993) 

Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes (3krp) 

11.  Linda Pavītola Dr.paed. Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

 

LPA, pirmsskolas skolotāja, pirmsskolas mūzikas 

skolotāja, angļu valodas skolotāja kvalifikācija (1994); 

LU PPI doktorantūra mūzikas pedagoģijā, Dr.paed. 

(1999) 

Talanta attīstības aspekti mūsdienu izglītības kontekstā (2krp) 

12.  Alīda 

Samuseviča 

 

Dr.paed Profesore, 

ievēlēta 

 

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija (1980); ped. 

zin. kand. (LU, 1987); Dr.paed. (1993) – nostrifikācija 

LU 

Pedagoģijas zinātnes attīstība (3krp) 

Pētniecības metodoloģija (4 krp)  

 

13.  Irina Strazdiľa Dr.psych. Docente, 

ievēlēta 

 

LVPI, pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas 

pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodiķa 

Ilgtspējīgas attīstības psiholoģija(3krp) 
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kvalifikācija (1985); LU doktorantūra, Dr.psych. (1994) 

14.  Rita Ukstiľa Dr.paed. Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

 

LVPI, vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija 

(1969); SDSPA Attīstība 

sociālā pedagoga kvalifikācija (2002); LU PPI Izglītības 

zinātľu maģistrs (sociālā pedagoģija) (2004); LU Dr.paed., 

(1995) 

Subjekta attieksmju sistēma personības aktivitātes kontekstā 

(3 krp) 

 

15.  Blāzma 

Vikmane 

Dr.paed. Asociētā 

profesore, 

ievēlēta 

 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātľu doktors 

(mūzikas pedagoģija), 1995. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātľu maģistrs 

pedagoģijā (sociālā 

pedagoģija) 2007., 

1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, 

Izpildītāju fakultāte, 

kvalifikācija -  kordiriģents, 1969. 

Personības un vides mijiedarbība (2 krp) 
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4. pielikums. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā 

personāla pārskata periodā īstenotie pētniecības un attīstības 

projekti 
 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji 

LiepU 

 

Finansējuma 

apjoms (2013.) 

Erasmus 

LLP 

Network Tuning Standards & 

Quality of Educational Programs for 

Speech-Language Therapy in Europe 

(NetQues) 

177075-LLP-1-2010-1-FR-

ERASMUS-ENWA 

Baiba Trinīte 

 

CPLOL, Francija 

585.672 Euro 

2013. gada 

rezultāti  

Projekta publiskā daļa noslēgusies 2013.gada oktobrī. Izstrādāts dokuments, 

kas izplatīts viesiem projekta partneriem. Projekta noslēguma konferencē 

2013.gada septembrī Ģentē apspriesti projekta rezultāti. Līdz 2014. gada 

martam gala atskaites sagatavošana un iesniegšana Eiropas Komisijā. 

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF Using Schools for Developing 

European Citizenship 

Līga Enģele 

Aira Klampe 

2013. gada 

rezultāti  

Liepājas Universitātes mācībspēki piedalījās projektā ar referātiem, studenti 

darbojās darba grupās, prezentējot Latviju un Liepājas Universitāti. Projektā 

tika gūta vērtīga pieredze, ko studenti varēs izmantot darbā ar bērniem Latvijas 

skolās. 

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un 

identifikācijas Nr. 

Projekta izpildītāji LiepU Finansējuma 

apjoms (2013.) 

COMENIUS Starptautisks projekts 

CREANET – Network on 

Creativity in Preschool 

Education. Projekta 

Nr.510473-2010-LLP-IT-

COMENIUS-CNW 

 

Koordinatore un pētniece – 

Linda Pavītola. Projekta 

koordinējošā institūcija: 

Scandiano Municipality, 

Itālija. Dalībvalstis: Latvija, 

Itālija, Dānija, Vācija, 

Zviedrija, Somija, Portugāle, 

Spānija, Lietuva, Horvātija. 

Dalībnieki: Ilze Miķelsone, 

Jana Grava, Juris Pavītols. 

25 477,88 

EUR 

(community 

grant) 

8975 EUR 

(own 

funding) 

 (2010-2013) 

Rezultāti Projekts noslēdzies – rezultāti prezentēti noslēguma konferencē Reggio 

Emilia, Itālijā un publicēti divās grāmatās (monogrāfijas tipa un labās prakses 

piemēru apkopojums). Izstrādāts pētījums par kreativitātes izpratni un 

attīstības tendencēm Latvijā, kas prezentēts arī starptautiskajā konferencē 

Klaipēdā, Lietuvā. Izveidota sadarbība ar asociētajiem partneriem 

(pirmsskolas izglītības iestādēm) Latvijā un pirmsskolas izglītības speciālisti 



89 

 

iesaistīti projekta darba grupās Creativity and context un Expressive 

languages. Pirmsskolas izglītības iestādes no iesaistītajām dalībvalstīm 

uzsākušas veidot sadarbības tīklus arī savā starpā, papildus paredzētajām 

aktivitātēm projekta ietvaros. 

 Projekts  Creativity in Pre- School 

Education (CREANE) (LLP 

510473-LLP-1-2010-1-IT-

COMENIUS-CNW), 

LifeLongLearningProgramme un 

COMENIUS 

Ilze Miķelsone  

 

Rezultāti Izstrādāts un prezentēts referāts (kopā ar Janu Gravu) projekta noslēguma 

konferencē Scandiano (Itālija), 24.-26.09.2013. Referāta temats High/Scope 

approach for development of creativity. 

 Lifelong  Learning Programme 

CREANET 

LiepU: 

Ilze Miķelsone, 

Linda Pavītola,  

Jana Grava 

Liepājas Kristīgā Pirmsskolas izglītības 

iestāde: Vineta Pole, Nora Kirhnere, 

Ilze Ābele  

2013. gada 

rezultāti  

CREANET projektā bija aicināti 12 sadarbības partneri un 40 asociētie 

partneri no 10 Eiropas valstīm. Projekts ilga 3 gadus un tā darbības temats bija 

veicināt radošumu un radošo domāšanu pirmsskolas izglītībā. Mērķis bija 

izstrādāt Eiropas starpnozaru forumu diskusijām, pētījumiem un labās prakses 

apmaiľai, kā arī starpvalstu perspektīvas. 

Ieguvumi:  

Liepājas Kristīgās PII 3 gadu sadarbības līgums ar Saugu bērnudārzu Lietuvā. 

Reggio Emilia metodes iespējas bērnu radošuma veicināšanai un šīs metodes 

elementu pakāpeniska ieviešana pirmsskolās. 

Ideja par pirmsskolas vecuma bērnu  radošuma centra izveidi Liepājā.  Šī 

centra pieejamība praktikumiem LiepU studiju programmas Skolotājs/ 

Pirmsskolas izglītības skolotājs studentiem. 

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas 

Nr. 

Projekta izpildītāji LiepU 

COMENIUS COMENIUS multilaterālais 

starptautiskais projekts 

Transitions and 

multil ingualism – TRAM 

(2009–2012). Projekta koordinējošā 

institūcija: Elternverein Baden - 

Württenberg.  

Projekta koordinatore: 

Dr.paed. Dina Bethere 

Dalībniece: 

Dr.paed. Linda Pavītola 

Dalībvalstis: Latvija, Nīderlande, 

Rumānija, Vācija, Zviedrija. 

2013. gada 

rezultāti  

Izstrādāta kursu programma un mācību materiāli modulim Diversity 
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Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

 Starptautisks projekts Development of 

rehabilitation and reintegration 

programme for children using 

drugs, programma Drug prevention 

and information 

 (līguma Nr. JLS/2007/DPIP-1/03 30-

CE-0227203/00-64). 

Projekta realizētāji: 

Mg.paed. Svetlana Lanka, 

Dr. paed., asoc.prof. 

Rita Ukstiņa, 

Dr. habil. paed. prof. Daina Liegeniece 

(recenzente) 

2013. 

gada 

rezultāti  

Izstrādāta programma un sagatavoti 20 studenti pēc šīs programmas 

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF Projekts Izglītojamo ar funkcionāliem 

traucējumiem atbalsta sistēmas izveide 

(Vienošanās 

Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/

001) 

SIL vadītāja: 

Dina Bethere,  

Ekspertes:  

Anita Līdaka, 

Santa Striguna, 

Anna Plostniece, 

Janīna Ponomarjova 

2013. 

gada 

rezultāti 

1. Projekta Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide 

ietvaros ir izveidoti:  

atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu 

izglītojamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem; 

informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autismu; 

informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem; 

metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms; 

metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības 

traucējumi.  

2. Pilnveidota studiju programma Skolotājs (speciālās izglītības skolotājs). 

ESF 

LOGOP 

Eiropas Sociālā fonda un VISC projekts 

Izglītojamo ar funkcionāliem 

traucējumiem atbalsta sistēmas izveide 

Vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 

1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001 

Lektore: 

GundegaTomele 

2013. 

gada 

rezultāti 

Projekta ietvaros tika vadīti semināri Minhenes funkcionālās attīstības 

diagnostikas metode (MFAD) Liepājas, Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Jēkabpils, 

Valmieras, Rēzeknes un Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centru 

speciālistiem un ekspertiem. 
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Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF ESF darbības programmas Cilvēkresursi un 

nodarbinātība papildinājuma 1.2.2.1.5 

apakšaktivitātes Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos projekts Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos (vienošanās Nr. 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/ IPIA/VIAA/001) 

(2012). 

Projekta realizētāji: 

Daina Lieģeniece, 

Daiga Skudra, 

Blāzma Vikmane, 

Rita Ukstiņa, 

Ilze Miķelsone 

 

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība 

(Vienošanās 

Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) 

Mirdza Paipare 

2013. 

gada 

rezultāti  

Projekts ietvaros tika vadīti kursi programmā Mūzikas skolotāju profesionālo un 

pedagoģisko kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana.  

ESF Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība 

(Vienošanās 

Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) 

Lektore: 

Madara Priedoliņa 

2013. 

gada 

rezultāti 

- Apgūta un realizēta programma „Pirmsskolas izglītības pedagogu 

profesionālo kompetenču pilnveide”. 

- Projekta ietvaros 2013.gada 7.novembrī konferencē „Pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide: iespējas un nākotnes izaicinājumi” 

novadīta interaktīvā darbnīca.  

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji  

 Projekts Vispārējās izglītības pedagogu 

kompetences paaugstināšana un prasmju 

atjaunošana.  

Projekta Nr.1DP/1.2.1.1.3/09/IPIA/VIAA/ 003 

Linda Pavītola 

2013. gada 

rezultāti 

- Tālākizglītības programmas Pedagogu kompetenču pilnveide darbā ar 

talantīgiem un apdāvinātiem bērniem kursu vadīšana skolotājiem visā 

Latvijā. 

- 2010.-2013.g., LU koordinētais Eiropas Sociālā fonda projekts  Inovatīva un 

praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide 

Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001, darbs pie studiju 

programmas, mentoru profesionālās pilnveides programmas un atbalsta 

materiālu izstrādes un pilnveides. 

Publikācija: Miķelsone, I., Jankina, A., Petrauska, Ľ. Mūţizglītības 

īstenošana Liepājas Universitātē./ Inovācijas skolotāju izglītībā 21.gadsimtā. 

LU, Rīga, 2013. 
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Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

Lifelong 

Learning 

Programme 

(Education 

and Culture 

DG) 

ERASMUS Intensīvā Programma 

Intercultural Education for 

Sustainability- wise education for a 

decent life (IES 2) 

Projekta numurs: ERA 10-2013-006 

Dalībnieki: 

Anita Līdaka 

Svetlana Lanka 

5 studenti 

2013. gada 

rezultāti 

IP mērķis – bagātināt daţādu Eiropas valstu augstskolu partnerattiecības, 

veicinot daudzpusēju sadarbību starp augstākās izglītības iestāţu 

mācībspēkiem un studentiem, nodrošinot efektīvu apmaiľu ar zināšanām, 

pieredzi un praksi, kas prasa personīgo mijiedarbību. Mijiedarbība starp 

dalībniekiem ir balstīta informācijas tehnoloģiju izmantošanā. Izveidota IP 

mājas lapa, lai veicinātu pētniecisko materiālu glabāšanu, izplatīšanu un 

apmaiľu. http://www.ipg.pt/ies2013/documents.aspx 

Novadītās lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar inovatīvu priekšstatu par tēmu 

Values Education for a Sustainable Future. 

Semināru mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus izmantojamus materiālus 

International Earth Day.   

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

 Erasmus IP Teacher Education for 

working with Inclusive Education at 

Schools – TEACHWISE III 

Projekta koordinatore Dr.paed.  

Linda Pavītola, projekta 

dalībniece Mg.paed. 

Svetlana Lanka 

2013. gada 

rezultāti 

Izstrādāti mācību materiāli par iekļaujošo izglītību 

 

Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF ES struktūrfondu darbības programmas 

Cilvēkresursi un nodarbinātība 

papildinājuma 1.1. prioritātes Augstākā 

izglītība un zinātne 1.1.2. pasākuma 

Augstākās izglītības attīstība 1.1.2.1. 

aktivitātes  Atbalsts doktora un maģistra 

studiju programmu īstenošanai  1.1.2.1.2. 

apakšaktivitātes Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai  LiepU projektā 

Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

(vienošanās Nr. 

009/0127/IDP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/ 

017). 

 

Projekta realizētāji: 

Daina Lieģeniece, 

Alīda Samuseviča, 

Anita Līdaka, 

Ilze Miķelsone 
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Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji  

ESF Atbalsta programmu izstrāde un 

īstenošana sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas 

izveidei  

(Identifikācijas nr.1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/ 

VIAA/002, vadošie LU) 6.3. aktivitātē 

saistībā ar augstskolu darbību un studiju 

programmu izvērtēšanu iekļaujošās 

izglītības kontekstā. 

Ekspertes: 

Linda Pavītola, 

Alīda Samuseviča 

2013. gada 

rezultāti  

- Izstrādāts ziľojums par studiju programmas Skolotājs izvērtējumu 

iekļaujošās izglītības kontekstā, kā arī izstrādāti ieteikumi programmas 

pilnveidei. 

- Sagatavota publikācija: Nīmante, D., Daniela, L., Samuseviča, A., 

Moļľika, B. (2013). Jauniešu sociālās atstumtības mazināšana: situācijas 

raksturojums pašvaldībās. Rīga: LU, 61 lpp. http://www.atbalsts.lu.lv 

 
Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji  

BEF 

IGAUNIJA 

LIFE+ project Baltic Info Campaign on 

Hazardous Subsatances Nr. LIFE10 

INF/EE/108 

Olga Glikasa 

Ludmila Karule 

2013. gada 

rezultāti 

Tēmas „Bīstamās ķīmiskās vielas” integrācija sākumskolas mācību 

priekšmetos: 

1. Pētījumi: 

- Sākumskolas mācību plānu un programmu analīze; 

- Diagnosticējošie pētījumi (skolēnu, vecāku un pedagogu informētība un 

viedoklis); 

2. Metodisko materiālu izstrāde: 

- Mācību metoţu un darba paľēmienu raksturojums un izvēles 

pamatojums; 

- Darba materiālu izstrāde 

 
Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji  

 Starptautiskā projekta „Ловкие пальчики и 

подвижной язык – друзья ребёнка и речи” 

turpinājums „Альтернативные и 

творческие методы в превенции речевых 

нарушений детей” 

Projekta koordinatore Latvijā: 

GundegaTomele 

2013. gada 

rezultāti 

Pētniecības popularizēšana Klaipēdas Universitātes Tālākizglītības institūtā 

(Lietuva)  

 
Projekta 

finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF Projekts Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

Mērķstipendiāte 

Gundega Tomele 
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No.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA

/018 

2013. gada 

rezultāti 

Tiek veikts pētījums par tēmu Valodas attīstība un valodas traucējumu 

korekcija Montesori pedagoģijas aspektā. 

ESF Projekts Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

No.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA

/018 

Mērķstipendiāte 

Santa Striguna 

2013. gada 

rezultāti 

Tiek veikts pētījums par tēmu „Pašizglītošanās pedagoģijas studijās 

augstskolā”. 

ESF Projekts Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

No.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA

/018 

Mērķstipendiāte 

M.Priedoliņa 

2013. gada 
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Tiek veikts pētījums par tēmu „Pedagoģiskā procesa optimizācija augstskolā”. 

ESF Projekts Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

No.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA
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Mērķstipendiāts 

Pāvels Jurs 

2013. gada 
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Tiek veikts pētījums par tēmu „Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana 

vispārizglītojošajā skolā”. 

ESF Projekts Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

No.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA

/018 

Promocijas darba 

vadītāja: 

Anita Līdaka 

2013. gada 
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- Vadīts G.Tomeles promocijas darbs „Valodas attīstība un valodas 

traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā”. 

- Vadīts G.Bētas promocijas darbs „Māsu lietpratības pedagoģiskie faktori” 

- Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle 

ESF Projekts Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

No.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA

/018 

Promocijas darba 

vadītāja: 

Alīda Samuseviča 

2013. gada 

rezultāti 

- Vadīts S.Strigunas promocijas darbs „Pašizglītošanās pedagoģijas studijās 

augstskolā” 

- Vadīts P.Jura promocijas darbs „Jauniešu pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana vispārizglītojošajā skolā” 

ESF Projekts Doktora studiju attīstība Liepājas 

Universitātē 

No.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA

/018 

Doktora studiju programmas 

direktore: 

Inta Klāsone 

2013. gada 

rezultāti 

Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas locekle  
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Lieģeniece D. Viewpoint on social-emotional learning of 5-10 year olds as area of predicting 

theiracademic success: Research data obtained in Western countries. Society, Integration, 
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Neimane, I., Rupeika, R. (2013) Study process innovations in compliance with the specified 

learning outcomes in the study programmes. EgitaniaSciencia Jounal, Guarda Polytechnic 
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http://www.ipg.pt/entenp2013/files/Proceedings%20book%20ENTENP%202013%20%20ver

sao%20final%202.pdf 

http://www.ipg.pt/revistaipg/magazine.aspx?id=17 

Ţurnāls ievietots šādās datu bāzēs Latindex,Copernicus, Proquest, EBSCO, 

 

Recenzētās zinātniskās monogrāfijas 

 

Latsone L., Pavitola L. The value of researching civic responsibility in the context of Latvia. 

In: Value and Virtue in Practice-Based Research. J.McNiff (Eds.). September Books, 2013. 

pp. 93-106. ISBN: 978-1-902047-04-1 British Library Cataloguing in Publishing Data 
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valueandvirtue.asp 
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Bethere D., Pavitola L., Ulmane-Ozolina L. IMPORTANCE OF POSITIVE 

PEDAGOGICAL RELATIONSHIPS IN THE CONTEXT OF NOWADAY`S TEACHER 
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Tiks iekļauts: EBSCO - The European Scientific Journal, ESJ. Akceptēts publicēšanai 

http://eujournal.org/index.php/esj/index 

 

Grava J. (2013) Skolotāju izpratnes analīze par bērncentrētas pedagoģijas pieejas realizāciju 

pirmsskolā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

I daļa. Rēzeknes augstskola, Latvija. 2013. 358 – 368.lpp. ISSN 1691-5887 

 

Jurs P., Samuseviča A. (2013). Civic participation – improvement of the educational 

content. Pieľemts publicēšanai zinātnisko raktu krājumam ”Izglītības reforma 

vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas”, tiks iekļauts 

EBSCO datu bāzē: Education Research Complete index  http://www.ebscohost.com/ 
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Augstskola, 268.–277. lpp. 

 

Jurs, P. (2013) Stocktaking of civic participation in the Latvia and long-term effects in the 
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Ķemere R., Samuseviča A. (2013). Fremdsprachenerwerb im Kontext der Fördeung des 
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http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.2.11  ISSN 2335-2019, e-ISSN 2335-2027 

 

Lidaka, A., Samuseviča, A., Striguna, S. (2013) Values Actualization in the Educational 

Process. 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, 24-26 April 2013, 
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http://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/83) 

 

Lidaka, A., Samuseviča, A. (2013) Significance of Pedagogy Knowledge in Entrepreneurship 

Professionals’ Training. ENTENP2013 Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship 
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51-7. http://run.unl.pt/bitstream/10362/ 10687/1/Proceedings%20book%20ENTENP% 

202013%20versao%20final%202.pdf 

 

Lidaka, A. (2013) Values Education in Latvia’s Schools. International Journal of 
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Mikelsone, I.,Odina, I.,Grigule, L. Implementation steppingstones within sustainability 

oriented master study program for teachers. European Scientific Institute, EMF, 2013 (raksts 

pieľemts publicēšanai) (apjoms 18 lpp.) 

 

Микелсоне, И. Изменения парадигм в высшем образовании – переход на достижимые 

и измеряемые результаты обучения. (raksts pieľemts publicēšanai Brestas universitātes 

(Baltkrievija) ikgadējā zinātnisko rakstu krājumā. (apjoms 13 lpp) 

 

http://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/83
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Sustainable development. Culture. Education. Reorientation of teacher education towards 
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Quality Education for Quality Teaching. 10th-12th May, 2013, Riga- Pieņemts publicēšanai 
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Samuseviča A. (2013) Pedagoģiskās kvalitātes empīriskā dimensija pirmsskolā. 

SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

I daļa. 2013. gada 24.- 25. maijs- Rēzekne,  381. – 389. lpp. ISSN 1691-5887. Pieejams:  

Thomson Reuters Web of Knowledge datu bāzē. (PSDF) 

 

Samuseviča, A., Striguna, S. (2013) Pre-service Teacher Education: Experience and 

Developmental Tendencies at Liepaja University. Eurasian Multidisciplinary Forum, Tbilisi, 
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