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1. Liepājas Universitātes studiju virziena „Sociālā labklājība” 

raksturojums 

 

Liepājas Universitātes (LiepU) virziens „Sociālā labklājība”, tika izvērtēts projekta 

„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 

paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.2.2.1./11/1PIA/VIAA/001) ietvaros. 

Rezultātā 2013.gada 18. jūlijā tika izsniegta IZM Studiju virziena akreditācijas lapa 

Sociālajā labklājībā (Nr.104,18.07.2013), pamatojoties uz Studiju akreditācijas 

komisijas sēdes lēmumu Nr.106, 2013.gada 5.jūnijā, kas dod tiesības īstenot 

akreditētajā studiju virzienā esošās studiju programmas: 

- 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju 

programmu „Sociālais darbinieks” (kods 42762) 

- 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā maģistra studiju 

programmu „Sociālais darbs” (kods 47762). 

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

 

STIPRĀS PUSES 

 Regulāra studiju procesa kvalitātes 

uzlabošana, veicinot pedagogu un 

studējošo sadarbību, nodrošinot 

demokrātisku atmosfēru studiju procesā. 

 Docētāju akadēmiskās un profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšana, darbojoties 

projektos, piedaloties zinātniskās 

konferencēs. 

 Sadarbība ar Liepājas pilsētas un citu 

pašvaldību Sociālajiem dienestiem un 

sociālās labklājības jomas institūcijām un 

profesionāļiem prakšu realizēšanā. 

 Studentu skaita pieaugums. 

VĀJĀS PUSES 

 Neaktīva studentu iesaistīšanās 

zinātniski pētnieciskajās aktivitātēs. 

 Ierobežotas svešvalodas zināšanas 

studentiem, kas mazina LiepU 

bibliotēkā pieejamās zinātniskās 

literatūras izmantošanas iespējas un 

kavē ERASMU+ mobilitāti. 
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IESPĒJAS 

 Vietējās pašvaldības atbalsts studentu 

prakses vietu nodrošināšanai. 

  Studentiem iespējas papildināt zināšanas 

ERASMUS+ programmas prakses un 

studiju mobilitātē. 

 

DRAUDI 

 Nepietiekamais finansējums 

zinātnei un mācībspēku lielais 

noslogojums nodrošinot studiju 

procesu.  

 Nesakārtota LiepU politika 

studentu prakšu finansēšanai, kas  

rada apdraudējumu prakšu 

nodrošinājumam  kvalitātei 

ilgtspējā. 

 Studējošo finansiālās situācijas 

nestabilitāte un nespēja segt ar 

studijām saistītās izmaksas. 

3. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to 

saistība ar augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 
 

Docētāju profesionālā pilnveide ir saistīta ar  LiepU attīstības stratēģiju, kas veido 

pamatu rīcības plāna izstrādei un finansējuma piesaistei 2014./2015.gadā. 

 

1.tabula 

Studiju virzienā „Sociālā labklājība” docētāju  īpatsvars  

 

Studiju 

programma 

Doktoru 

īpatsvars 

Pieaicināto 

docētāju 

īpatsvars 

Pamatdarbā 

strādājošie 

doktori un 

maģistri 

Jaunu 

doktoru 

piesaiste 

PBSP 

„Sociālais 

darbinieks” 

31,4%, visi 

ievēlēti 

22,9%, visi ar 

maģistra grādu 

31,4% doktori 

45,7% maģistri 

6 zinātniskā 

grāda 

pretendenti 

PMSP 

„Sociālais 

darbs” 

71,4%, visi 

ievēlēti 

14,3%, visi ar 

maģistra grādu 

71,4 % doktori 

14,3 maģistri 

1 doktorants 

1 zinātniskā 

grāda 

pretendents 

 

Studiju virziena realizācijai pieaicinātie docētāji ir profesionāļi savā specialitātē un 

docē  galvenokārt specifiskos nozares kursus, piemēram, Diana Bikova Liepājas 

pilsētas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas vadītāja (Sociālais 

darbs ar indivīdu 1 KRP), Madara Lapsa Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 

Atkarību profilakses centra vadītāja (Atkarību profilakse 1 KRP), Uldis Novickis 

Liepājas pilsētas domes Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks (Kriminoloģija un 

devianta uzvedība 2KRP), Maija Agatina Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 

Personu ar garīga rakstura traucējumiem dienas centra vadītāja (cilvēku tirdzniecība 

1 KRP) u. c.  
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2014./2015. studiju gadā vidēji studiju virziena realizācijā ir iesaistīti 62.8% 

pamatdarbā strādājošie mācībspēki. 

4. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no Latvijas republikas interešu viedokļa 
 

Lai veicinātu LR Labklājības ministrijas politikas plānošanas dokumentā 

„Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”
1
 

aktualizētās  problēmas  par sociālajos dienestos nodarbināto sociālā darba speciālistu 

skaita nepietiekamību un kvalifikācijas neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, IZM 2014./2015. studiju gadā LiepU bakalaura studiju programmai 

„Sociālais darbinieks” saglabāja 50 budžeta vietas un profesionālā maģistra studiju 

programmā „Sociālais darbs” – 15 vietas. 

5. Studiju virziena attīstības plāna izvērtējums (2014-2015) 
  

Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 

noteikto  uzdevumu 

kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

Rezultāts 

(izvērtējumu 

skatīt  

A. pielikumā) 

Turpināt 

sadarbību ar 

prakšu 

vadītājiem 

Organizēt teorētiski 

metodiskos seminārus 

Liepājas Sociālās 

labklājības jomas prakšu 

nodrošinātājiem un 

LiepU docētājiem par 

studiju programmu 

„Sociālais darbinieks” un 

„Sociālais darbs” prakses 

organizāciju un norisi. 

2014./2015. 

studiju gads 

un turpmāk 

Jomas virziena 

vadītāja, 

programmu 

direktori, prakses 

metodiķe 

Saplānoti un 

novadīti semināri. 

2014./2015.studij

u gada izpildes 

rezultātus skatīt 

A. pielikumā 

Sekmēta teorijas 

un prakses 

vienotība; 

Pilnveidoti 

prakses 

uzdevumi. 

 

 

 

Piesaistīt 

profesionāļus 

studiju 

programmu 

realizācijā 

Papildināt akadēmisko 

personālu, piesaistot 

profesionāļus studiju 

kursu nodrošināšanā 

2014./2015.s

tudiju gads 

un turpmāk 

Jomas nodaļas 

vadītāja un 

programmu 

direktores 

Izmaiņas studiju 

plānos 

 

Tiek 

nodrošināta 

praktisko 

nodarbība 

sasaiste ar 

profesionālo 

darbību. 

 

 

A. pielikums 

 

Attīstības plāna izpildes apliecinājums 2014.-2015. studiju gads 

 

1. No 2014. gada 10. decembra līdz 12. decembrim  noorganizēts un novadīts 

teorētiski metodisks seminārs Sociālās labklājības jomas studentiem, 

mācībspēkiem un prakšu konsultantiem „ Par Globālo Sociālā darba teorijas 

                                                           
1 MK rīkojums Nr. 652 „Par Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam 
http://likumi.lv/doc.php?id=263299 
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un prakses standartu prasību iekļaušanu profesionālajās praksēs”. Semināru 

vadīja Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālās dzīvojamās mājas 

Flotes ielā 14 –vadītāja Santa Vecbaštika 

2. Lai nodrošināta praktisko nodarbību sasaisti ar profesionālo darbību no 

2014. gada 9. decembra  līdz 2014. gada 11. decembrim tika novadītas 

praktiskas nodarbības grupās Sociālās labklājības un izglītības jomas 

studentiem un mācībspēkiem par tēmu „Izlīguma funkcijas realizācija 

probācijas un sociālā darba praksē”. Nodarbības vadīja Valsts Probācijas 

dienesta Liepājas struktūrvienības vadītāja Solvita Dīķe. 

6. Studiju virziena attīstības plāns (2015-2016) 
 

Uzdevumi Priekšlikumi 

attīstības noteikto  

uzdevumu kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

Rezultāts 

Turpināt 

sadarbību ar 

prakšu 

vadītājiem 

Organizēt teorētiski 

metodiskos seminārus 

Liepājas Sociālās 

labklājības jomas 

prakšu nodrošinātājiem 

un LiepU docētējiem 

par studiju programmu 

„Sociālais darbinieks” 

un „Sociālais darbs” 

prakses organizāciju un 

norisi. 

2014./2015. 

studiju gads 

un turpmāk 

Jomas virziena 

vadītāja, 

programmu 

direktori, 

prakses 

metodiķe 

Saplānoti un 

novadīti semināri. 

 

Sekmēta teorijas un 

prakses vienotība; 

Pilnveidoti prakses 

uzdevumi. 

 

 

 

Piesaistīt 

profesionāļus 

studiju 

programmu 

realizācijā 

Papildināt akadēmisko 

personālu, piesaistot 

profesionāļus studiju 

kursu nodrošināšanā 

2015./2016.

studiju gads 

un turpmāk 

Jomas nodaļas 

vadītāja un 

programmu 

direktores 

Izmaiņas studiju 

plānos 

 

Tiek nodrošināta 

praktisko nodarbība 

sasaiste ar 

profesionālo darbību. 

 

Aktualizēt 

profesionālā 

bakalaura un 

maģistra 

darbu tēmu 

izvēli 

Liepājai, reģionam un 

sociālā darba 

aktualitātei atbilstošu un 

nozīmīgu izpētes tēmu 

piedāvājums 

Visu  gadu S. Lanka, 

A. Līdaka, 

A. Barča, 

I. Vereščagina 

Izvērtētas un 

apstiprinātas 

bakalaura un 

maģistra darbu 

tēmas atbilstoši 

aktualitātēm 

sociālās labklājības 

jomā 

Izstrādāti profesionālā 

bakalaura Liepājai, 

reģionam un citām 

pašvaldībā aktuālo 

problēmu izpētei.  

Docētāju 

darbs pie 

mācību 

literatūras 

izveides.  
 

Aktivizēt  docētāju 

darbu pie mācību 

literatūras izveides, lai 

radītu plašākas iespējas 

patstāvīgā darba 

pilnveidei. 
 

2015./2016. 

studiju gads 

un turpmāk 

PSDF 

mācībspēki, 

Programmu 

direktori 

Izstrādāti un 

iespiesti mācību 

līdzekļi 

Tiek radītas iespējas 

patstāvīgā darba 

pilnveidei. 
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7. 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 
 

LiepU nodrošina sociālā darba bāzes izglītību un kvalitatīvu zināšanu apguvi sociālās 

labklājības jomā. Studiju process ir organizēts mācību moduļos un tiek balstīts uz 

problēmbalstītas izglītības konceptu, kas nodrošina absolventu sekmīgu iekļaušanos 

darba tirgū, nodrošinot nepieciešamās prasmes sociālā gadījuma vadīšanā. Studiju 

procesā tiek nodrošināta sekmīga prakses un teorijas mijiedarbība. Pastāvošais sociālā 

darba speciālistu pieprasījums darba tirgū vēl joprojām ir lielāks nekā piedāvājums, 

tāpēc sociālā darbinieka kvalifikācija nodrošina stabilu vietu darba tirgū. Tā kā ar 

2015. gadu uzsākta jauna sociālā pakalpojuma sniegšana - sociālās rehabilitācijas 

nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību 

veikušām pilngadīgām personām, kā arī aktualizējies deinstitucionalizācijas jautājums 

attiecībā uz šādām mērķgrupām: (1) bērnu aprūpes iestādē esošie bāreņi vai bez 

vecāku gādības palikušie bērni; (2) bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri atrodas 

ģimenē, un viņu likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji; (3) pilngadīgas personas ar garīga 

rakstura traucējumiem (Latvijas Republikas Labklājības ministrijas aktualitātes 

sociālajā nozarē un projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"), tad 

sociālā darbinieka pieprasījums darba tirgū pieaug un  nostiprinās. LR Labklājības 

ministrija ir apkopojusi Valsts budžeta finansētas studiju vietas sociālā darbinieka 

profesijas apguvei 2015. gadā kopā - 126 vietas, t.sk. vislielākais skaits ir piešķirts 

LiepU studiju programmām – 65 vietas (bakalaura un maģistra līmenis). Salīdzinoši – 

LU – 12 vietas, RSU – 36 +13 vietas. 

2014./2015. gadā Liepājas Universitāte ir saņēmusi darba piedāvājumus LiepU 

absolventiem un 4.kursa studentiem no sekojošām pašvaldībām un institūcijām: 

Pāvilostas novada, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses 

centra, Rīgas Sociālā dienesta, Valsts Sociālās aprūpes centra „Kurzeme’’ filiālēm 

u. c. 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju 

virziena ietvaros 
 

2014. gada rudens semestrī praksi ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros veica 

viena studējošā no studiju programmas „Sociālais darbinieks”: Ieva Rancāne- 

Bergenas Universitātes koledža (Norvēģija). Prakses vieta - Dienas aprūpes centrā un 

Ladegarden pansionātā. 

 

ERASMUS+ programmas administratīvā personāla mobilitātē noslēgti 

starpaugstskolu līgumi par mācībspēku un studentu mobilitāti, iegūta pieredze par 
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partneraugstskolas sadarbību ar sociālās labklājības jomas institūcijām un noslēgta 

vienošanās par kopīga pētījuma veikšanu. 

 

1.  Ilze Miķelsone Kordobas Universitate,  Pedagoģijas fakultāte (Spānija) 

09/03/2014 - 15/03/2014. 

2.  Svetlana Lanka Guardas Politehniskais institūts (Portugāle)  

13/04/2015-17/04/2015 

3.  Anita Līdaka Guardas Politehniskais institūts (Portugāle)  

13/04/2015-17/04/2015 

4.  Dina Bethere Marmaras Universitāte, Stambula, Izglītības zinātņu 

institūts (Turcija) 19/04/2015 -23/04/2015 

5.  Vinita Latuškevica Granadas Universitāte, Izglītības zinātņu fakultāte 

(Spānija) 

03/09/2015 -08/09/2015 

 

2014./2015. studiju gadā ar studiju virziena „Sociālā labklājība” studējošajiem 

strādāja trīs vieslektori, nodrošinot studējošajiem jaunas zināšanas un prasmes. 

Lekcijas un seminārus vadīja: 

1. Maria Teresa Santos (Bejas Politehniskais institūts, Portugāle). Laika periodā no 

2014. gada 24. līdz 28. novembrim vadīja seminārus un lekcijas par tēmu „The 

challenges of Inclusive Education at school and class level”.   

2. Pedro Jose' Arrifano Tadeu (Guardas Politehniskais institūts, Portugāle). Laika 

periodā no 25. līdz 28. novembrim vadīja praktiskās nodarbības un seminārus 

„Construction and Exploration of Tangram”, „Solving problems by using the 

Tangram”. 

3. Ronijs Orens (Izraēlas Mākslas un dizaina akadēmijas Bezalel).  27.04.2015. 

vadīja meistardarbnīcu sociālās labklājības jomas studentiem „Plastilīna 

pielietošana darbā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Nodarbību 

noslēgumā profesors Pedagoģijas un sociālā darba fakultātei dāvināja grāmatu 

„Plastilīna noslēpumi” (R. Orens) un plastilīna komplektus dažādu uzdevumu 

veikšanai. 

 

Studiju virziena programmās vadīja viesdocētāji: 

1. Dace Erkena (Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās 

aprūpes katedras vadītāja). Laika periodā no 2014. gada 10.oktobra līdz 

14.oktobrim vadīja lekcijas un praktiskos darbus par salutoģenēzes piedāvātajām 

iespējām personu ar funkcionāliem traucējumiem veiksmīgai integrācijai 

sabiedrībā. 

2. Aija Barča  (LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja). Laika 

periodā  no 2014. gada 8. decembra līdz 10.decembrim iepazīstināja studentus un 

mācībspēkus ar aktualitātēm  sociālās drošības sistēmas darbībā un realizācijā 

Latvijā un ES. 
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2014./ 2015.studiju gadā tika noslēgti divi līgumi ERASMUS+ mobilitātē. 

 

 

9. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, 

studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība 

starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un 

citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 
 

N.p.k. Projekta 

dalībnieki 

Projekta raksturojums 

1. Linda Pavītola, 

koordinatore LiepU, 

Jana Grava, 

Vineta Pole 

Erasmus+ KA2 Partnerības projekts „Enhancing quality in 

ECEC through participation ECEC (Early childhood 

education and care). 

Projekta tīmekļa vietne:  http://www.equap.eu/about/ 

https://www.facebook.com/equap 

http://www.sern.eu/sern/projects/equap/overview.html 

 

2. Dina Bethere,  

koordinatore LiepU, 

vadošā 

pētniece. 

 

Valsts pētījumu programma „Inovatīvi risinājumi sociālajā 

telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības 

kontekstā INOSOCTEREHI” (2014 – 2017) (Nr 10-4/VPP-

8/7) 

3. Dina Bethere, 

koordinatore LiepU. 

 

Erasmus+ KA2 Project „Infinitus” (2014 – 2016) (Nr. KA200-

2014-005). 

 

 

Apkopojumu par akadēmiskā personāla pētniecisko darbību skatīt LiepU mājas lapā 

zem sadaļas PĒTNIECĪBA & INOVĀCIJAS 

(Pētniecības pārskati  https://www.liepu.lv/lv/263/petnieciba-parskati ) 

 

Nr. 

p.k. 

Augstskolas nosaukums 

Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 

grupas 

Studiju 

programma 

1.  Guardas Politehniskais institūts 

(Portugāle) 

http://www.ipg.pt 

Sociālā labklājība Sociālais 

darbinieks, 

Sociālais 

darbs 

2.  Svētā Kirila un Svētā Metodija 

Universitāte Veļiko Tarnovo 

(Bulgārija) 

BG VELIKO 01 

http://www.uni-vt.bg/2/?page=1205 

Veselības aprūpe 

un sociālā 

labklājība 

Sociālais 

darbinieks, 

Sociālais 

darbs 

http://www.equap.eu/about/
https://www.facebook.com/equap
http://www.sern.eu/sern/projects/equap/overview.html
https://www.liepu.lv/lv/263/petnieciba-parskati
http://www.uni-vt.bg/2/?page=1205
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10. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību 

(profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, 

norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrēto studiju 

programmu īstenošanā 
 

Studiju virziena realizācijā iesaistītie mācībspēki darbojas LiepU pētniecības 

struktūrvienībās, piemēram, Izglītības zinātņu institūtā, kur sadarbībā ar Sociālā darba 

pētniecības un studiju centru un PSDF tiek organizētas ikgadējas konferences 

„Sociālā darba aktualitātes”. Konferenču dalībnieki, galvenokārt, ir sociālā darba 

profesionāļi, LiepU Sociālās labklājības jomā studējošie un nodarbinātie mācībspēki. 

Konferences aktualitāti pierāda arvien pieaugošais dalībnieku skaits (2015. gadā 

konferencē piedalījās 162 dalībnieki). 

 

2015. gada 13. februārī notika 9. konference „Sociālā darba aktualitātes”, veltīta 

Liepājas 390. dzimšanas dienai. Plenārsēdē tika runāts par šādām tēmām: 

 

Santa Altāne – Liepājas pilsētas domes Sociālā 

dienesta direktora vietniece 

Sigita Vītola – Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja 

Sociālo pakalpojumu attīstība Liepājā 

Visvaldis Gūtmanis – Valsts sociālās aprūpes 

centra “Kurzeme” direktors 

Šodiena un rītdiena sociālā darbinieka dzīvē 

Aija Barča - 12.Saeimas Sociālo un darba lietu 

komisijas priekšsēdētāja 

Aktualitātes sociālajā darbā 

Dina Berloviene – RSU Studiju programmas 

Veselības sporta speciālists vadītāja, lektore, projektu 

vadītāja 

Eiropas sabiedrības novecošanās - izaicinājums 

dažādu paaudžu sadarbībai 

Gunta Bēta – RSU Studiju daļas vadītāja, Liepājas 

Universitātes zinātniskā grāda pretendente 

Profesionālā socializācija - pedagoģiskās 

lietpratības veicinātāja 

Uldis Novickis – Liepājas Pašvaldības Policijas 

priekšnieka vietnieks 

Vardarbības lokalizēšanas iespējas 

Irīna Strazdiņa – Liepājas Universitātes IZI vadošā 

pētniece 

Laimes izjūta un dzīves jēga 

Svetlana  Lanka- Liepājas Universitātes IZI Sociālā 

darba pētniecības centra vadītāja, PSDF lektore 

Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšanā 

Darbs grupās Likuma projekta „Grozījumi sociālo 

pakalpojumu, sociālās palīdzības likumā” 

apspriešana. 

11. Informācija par ārējiem sakariem 
 

Studiju virziena ietvaros turpinās ilggadēja sadarbība ar Liepājas pilsētas domes 

Sociālo dienestu un tā pakļautībā esošajām institūcijām – ne tikai prakšu 

nodrošināšanā, bet arī piedaloties dažādās aktivitātēs: 

1. 2014. gada 14. novembrī sadarbībā ar Narkoatkarības pārvarēšanas 

palīdzības punktu  sociālās labklājības jomas studiju programmās studējošie 

un studiju programmas direktore S. Lanka piedalījās šīs organizācijas 

informatīvi izglītojošā pasākumā saistībā ar gaidāmās Eiropas HIV 

testēšanas nedēļas un Pasaules AIDS dienu, 
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2.  2014. gada 22. novembrī  programmas direktore S. Lanka vadīja lekciju 

„Krīzes intervence” Sociālās dzīvojamās mājas (Flotes ielā 14) 

iedzīvotājiem. 

3.  2014. gada 17. decembrī  mācībspēki S. Lanka un J. Grava kopā ar studiju 

programmas „Sociālais darbinieks” un studiju programmas „Skolotājs 

(pirmsskolas izglītības skolotājs)” studentiem organizēja un novadīja 

Ziemassvētku pasākumu; un 2015. gada 30. martā Lieldienu pasākumu.  

4. 2014./2015. studiju gadā I. Vereščagina turpināja darboties Labklājības 

ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē. 

 

12. 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 1.pielikumu 

 

Secinājumi 
 

 Studiju programmas īstenošanas laikā, nodrošinot profesionālās kvalifikācijas 

un profesionālā bakalaura grāda vienlaikus ieguvi, tiek ievērots studiju 

programmai atbilstošais profesijas standarts un 2. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standarts. 

 Regulāri tiek papildināti literatūras krājumi par sociālo darbu Liepājas 

Universitātes  bibliotēkā.  

 Pozitīvi ir vērtējamas ārvalstu vieslektoru vizītes, pateicoties Liepājas pilsētas 

domes finansiālajam atbalstam. 

 Ar katru gadu pieaug LiepU IZI Sociālā darba pētniecības centra sadarbībā ar 

PSDF organizētās konferences  „Sociālā darba aktualitātes” dalībnieku skaits. 

 Studiju programmas studentu svešvalodu zināšanas ietekmē studentu 

mobilitāšu iespējas ārzemēs.  

 Ir jāaktivizē docētāju darbs pie mācību literatūras izveides, lai radītu plašākas 

iespējas patstāvīgā darba pilnveidei. 

 Pozitīvs ir vietējās pašvaldības atbalsts studentu prakses vietu nodrošināšanai. 
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 Nesakārtotā LiepU politika studentu prakšu finansēšanai, rada apdraudējumu 

prakšu nodrošinājumam un kvalitātei ilgtspējā. 

 Pozitīvi ir vērtējams studentu skaita pieaugums Sociālās labklājības jomā. 

 Studiju programmas augstā maksa var radīt nopietnus šķēršļus studentu izvēlei 

studēt šajā programmā. 

 

13. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Sociālais 

darbinieks” raksturojums (2014-2015) 

 

Liepājas Universitātē Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātē tiek realizēta otrā līmeņa 

profesionālā bakalaura izglītības programma „Sociālais darbinieks”.  Programma 

ietverta LiepU studiju virzienā „Sociālā labklājība”. Virziens un bakalaura 

programma „Sociālais darbinieks”  akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam (akreditācijas 

komisijas sēde 2013. gada 5. jūnijā, lēmums nr. 106; akreditācijas lapas Nr. 104) 

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Nav izmaiņu 

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Nav izmaiņu 

 

3. Studiju programmas plāns 

Studiju plānā ir veiktas izmaiņas sakarā ar profesores Dainas Lieģenieces došanos 

pensijā: studiju kurss – Etnopsiholoģija 1 KRP apjomā tiek aizstāts ar studiju kursu 

Multikulturālisma aspekti sociālā darba praksē 1 KRP apjomā, lai akcentētu, ka 

multikulturālā sabiedrībā līdzās pastāv un sadzīvo cilvēku grupas, kurām ir dažāda 

etnokulturālā piederība. Pie šādām grupām pieskaita ne tikai imigrantus, patvēruma 

meklētājus,  bet arī nacionālās minoritātes, kurām ir  atšķirīga valoda, reliģiskā 

piederība un kultūra. 

 

4. Studiju kursu un studiju moduļu raksturojums 

Kopumā nav izmaiņu. Izmaiņas skatīt 3. punktā - studiju programmas plāns. 

 

5. Studiju programmas organizācija. Studiju programmas īstenošanā 

iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus. Studiju 

programmas īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus 

Nav izmaiņu. 

 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Minorit%C4%81te&action=edit&redlink=1
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6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Nav izmaiņu 

 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

2014./2015. studiju gadā ar studiju programmas „Sociālais darbinieks” studējošajiem 

strādāja trīs vieslektori, nodrošinot studējošajiem jaunas zināšanas un prasmes. 

Lekcijas un seminārus vadīja : 

 Maria Teresa Santos (Bejas Politehniskais institūts, Portugāle). Laika 

periodā no 2014.gada 24. līdz 28. novembrim vadīja seminārus un lekcijas par 

tēmu „The challenges of Inclusive Education at school and class level”. 

 Pedro Jose' Arrifano Tadeu (Guardas Politehniskais institūts, Portugāle). 

Laika periodā no 25. līdz 28. novembrim vadīja praktiskās nodarbības un 

seminārus „Construction and Exploration of Tangram”, „Solving problems by 

using the Tangram”. 

 Ronijs Orens (Izraēlas Mākslas un dizaina akadēmijas Bezalel).  27.04.2015. 

vadīja meistardarbnīcu sociālās labklājības jomas studentiem „Plastilīna 

pielietošana darbā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Nodarbību 

noslēgumā profesors Pedagoģijas un sociālā darba fakultātei dāvināja grāmatu 

‘’Plastilīna noslēpumi” (R. Orens) un plastilīna komplektus dažādu uzdevumu 

veikšanai. 

 

Lekcijas un praktiskos darbus vadīja viesdocētāja: 

  Dace Erkena  (LU P.Stradiņa  medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras 

vadītāja)  laika periodā no 2014. gada 10. oktobra līdz 14. oktobrim vadīja 

lekcijas un praktiskos darbus par salutoģenēzes piedāvātajām iespējām 

personu ar funkcionāliem traucējumiem veiksmīgai integrācijai sabiedrībā 

 Aija Barča ( LR Saeimas deputāte un Sociālo un darba lietu komisijas 

vadītāja)  laika periodā no 2014. gada 8. decembra līdz 10. decembrim 

iepazīstināja studentus un mācībspēkus ar aktualitātēm sociālās drošības 

sistēmas darbībā un realizācijā Latvijā un ES. 
 

1. tabula 

2014./ 2015.studiju gadā tika noslēgti divi līgumi docētāju un studentu 

ERASMUS+ mobilitātē 

 

Nr. 
Augstskolas nosaukums 

Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 

grupas 

Studiju 

programma 

1.  Guardas Politehniskais institūts 

(Portugāle) 

http://www.ipg.pt 

Sociālā labklājība Sociālais 

darbinieks, 

Sociālais darbs 

2.  Svētā Kirila un Svētā Metodija 

Universitāte Veļiko Tarnovo (Bulgārija) 

BG VELIKO 01 

http://www.uni-vt.bg/2/?page=1205 

Veselības aprūpe 

un sociālā 

labklājība 

Sociālais 

darbinieks, 

Sociālais darbs 

http://www.uni-vt.bg/2/?page=1205
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2. tabula 

Pārskats par LiepU  sociālā darba bakalaura grāva ieguvēju pētījumu tematiem 

N

r. 

Vārds, 

uzvārds 

Darba nosaukums (latviešu 

valodā) 

Vadītājs Recenzents 

1.  Valentīna 

Sidorova 

Sociālais darbs ar sodu 

izcietušām personām 

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc.darbā 

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 

2.  Līva 

Freimane 

SOS bērnu ciematu 

perspektīvas Latvijā 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 

3.  Sintija 

Frišfelde 

Sociālā darbinieka 

palīdzība cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem 

integrācijai sabiedrībā. 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc. darbā 

4.  Lilija 

Ivanova 

Sociālais darbs ar 

alkoholiķu ģimenēm  

Madara Priedoliņa, 

Mg.paed. 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

5.  Lienīte 

Klāsēna 

Sociālā darbinieka 

atbalsts personām bez 

noteiktas un patstāvīgas 

dzīvesvietas 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc. darbā 

6.  Denija 

Rozentāle 

Ekonomiskās krīzes 

ietekme uz Latvijas 

ģimeņu dzīves kvalitāti 

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc. darbā 

7.  Eva Rižika Sociālā darbinieka 

izdegšanas riska 

identificēšana un tā 

mazināšanas iespējas 

Krīzes centrā “Paspārne 

Santa Striguna, 

Mg.paed. 

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 

8.  Marina 

Žigulova 

Veco ļaužu sociālā 

atstumtība   

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc. darbā 

Madara Priedoliņa, 

Mg.paed. 

9.  Inga Ābele Sociālais darbs ar 

varmāku 

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

10.  Sintija 

Žagare 

Preventatīvais  sociālais 

darbs ar nepilngadīgo 

likumpārkāpēju 

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

11.  Ieva Bēliņa Sociālā uzņēmējdarbība: 

nozīmīgums un iespējas 

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

12.  Anda Terpa Jauniešu sociālā 

iekļaušanās pēc 

ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās Kuldīgas 

novadā 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

Madara Priedoliņa, 

Mg.paed. 

13.  Ieva Fergūte Sociālā palīdzība sociālā 

riska ģimeņu 

problēmu mazināšanā 

Liepājā. 

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā 

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 

 

8. Vērtēšanas sistēma 
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Nav izmaiņu 
 

9. Studiju programmas izmaksas 

Studijas programmā „Sociālais darbinieks” iespējamas par budžeta līdzekļiem un par 

maksu, ko sedz juridiskās vai fiziskās personas, noslēdzot līgumu ar universitāti. 

Studiju programmas izmaksas tiek noteiktas, pamatojoties uz Senātā apstiprinātu 

dokumentu „Par studiju maksas noteikšanas principiem LiepU”. 

Studiju programmā „Sociālais darbinieks” ir noteikta fiksēta studiju maksa visam 

periodam 1410.00 eiro. 

10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

vai profesijas standartam un valsts profesionālās augstākās izglītības 

standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Nav izmaiņu 

 
11. Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku saraksts 

Skatīt studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā. 

 

12. Informācija par studējošajiem  

2014./2015.studiju gadā studējošo skaits 

Studējošo skaits – 49 (pilna laika), 52 (nepilna laika).  

Vēlākajos studiju posmos studijas uzsāka 4 studējošie pilna laika studijās un 2 nepilna 

laika studijās 

3. tabula 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

1.  42762 Sociālais darbinieks Pilna laika studiju programmā 15 

2.  42762 Sociālais darbinieks Nepilna laika studiju programmā 20 

 

4. tabula  

Absolventu skaits 

1. 42762 Sociālais darbinieks Pilna laika studijās 13 

 

 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

2014./2015. studiju gadā aptaujāti tika 89 studējošie. 

 Noskaidrojot studējošo viedokli par studiju programmu kopumā var secināt, ka 

40% studējošo ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, 60% studējošo pauž 

daļēju apmierinātību. Vairāk par pusi (51,6%) studējošo izvēlēto  programmu atzīst 

par konkurētspējīgu Latvijā. 48,4% atzīst, ka tā ir daļēji konkurētspējīga. Līdz ar to 

studējošie kopumā  atzīst, ka programma sagatavo darba tirgus vajadzībām 

konkurētspējīgus darbiniekus. 

 Pozitīvi var vērtēt iespēju studiju procesā izmantot savu iepriekšējo pieredzi. Tas 

apliecina izglītības nepārtrauktību, zināšanu integrāciju un pārnesi. Tā 91% 



 
 

17 

 

studējošo atzīst, ka studijās var pilnībā izmantot/ balstīties uz  savām iepriekšējām 

zināšanām. 9% studējošo atzīst, ka iepriekšējo pieredzi var izmantot daļēji. Te var 

atzīmēt to, ka daļa studējošie jau strādā izvēlētajā specialitātē. 

 Analizējot studējošo apmierinātību ar studiju maksas atbilstību studiju kvalitātei, 

var secināt, ka 24% to atzīt par pilnīgi apmierinošu, 37,1% par daļēji apmierinošu. 

27% studējošos tā daļēji nepamierina un 6,7% studējošos tā pilnībā neapmierina. 

Četri studējošie nav snieguši atbildi uz šo jautājumu. 

 Pozitīvi (49.4%) studējošie vērtē to, ka studiju procesā ir iespējams iepazīties ar 

nozares specifiku ne tikai lekcijās, bet arī ārpus lekcijām.  

 41,1% studējošo ir pilnībā apmierināti ar studiju programmu, bet daļēji apmierina 

57,6, savukārt, 1 studējošo pilnīgi neapmierina.  

 Studējošo apmierinātība ar literatūras un metodisko materiālu  nodrošinājumu 

liecina, ka 39,3% studējošo ir pilnībā apmierināti. Daļēji apmierināti ir 46,6%. Tā 

kā 46,7 ir tikai daļēji apmierināti un 12% pilnībā nav apmierināti  var secināt, ka 

nākošajā studiju gadā būtu jārod iespēja papildināt metodisko nodrošinājumu. 

Viens studējošais nav paudis savu viedokli. 

 Analizējot studējošo apmierinātību ar prakses organizāciju un saturu, var secināt, 

ka veiksmīgu tās plānojumu atzīst 50,6 studējošo un ar prakses saturu pilnībā ir 

apmierināti 51,8% studējošo. Taču būtiski atzīmēt, ka prakses saturs ir saskaņots ar 

programmu studiju rezultātiem, tādējādi ne vienmēr studentu paustā 

neapmierinātība (1 studējošais) ir uzskatāma par negatīvu rādītāju. 

 Vērtējot studiju procesa kvalitāti (saturu un apjomu), 29,2% ar to ir pilnībā 

apmierināti, 67.4% to vērtē kā labu un viens studējošais pilnībā nav apmierināts. 

Arī ar pārbaudījuma kārtošanas veidiem un tā saturu pilnībā apmierināti ir 31,5%, 

67,4% to atzīst kā labu. Arī prakses plānošanas kvalitāti 49,4% studējošo vērtē kā 

ļoti labu un 40,4% to atzīst kā labu.  Četri no 89 studējošajiem nav snieguši atbildi, 

vienu pilnībā neapmierina. 

 Pētītā studentu apmierinātība ar patstāvīgo darbu, tā organizāciju atklāj, ka 78% 

studentu nedomā, ka tas būtu kā īpaši jāorganizē no docētāju puses. Tas apliecina 

studentu autonomiju un prasmi plānot savu darbu. 11% studējošo vēlētos, lai 

patstāvīgais darbs būtu speciāli organizēts. Pozitīvi vērtējams fakts, ka studenti 

atzīts patstāvīgā darba konkrētību un mērķtiecību un 59% pilnībā apmierina fakts, 

ka patstāvīgo darbu uzdevumu rezultāti tiek analizēti, izmantoti arī lekcijās (59%). 

Tas apliecina studiju procesa integritāti un saistību. Lielu respondentu skaitu (74%) 

pilnībā apmierina tas, ka patstāvīgie darbi tiek vērtēti un to rezultāti tiek ņemti vērā 

kursu pārbaudījumos. 

 Kopumā visi studējošie ir izmantojuši konsultācijas pastāvīgo darbu izstrādē, taču 

to biežums ir dažāds. Lielākais skaits (33%) konsultācijas pastāvīgo darbu 

veikšanai izmanto retāk kā reizi mēnesī. Taču to būtu jāsaista ar patstāvīgo darbu 

uzdošanas biežumu studiju kursos. 

 Analizējot datus kāda veida konsultācijas studenti izmanto, var secināt, ka nav 

viena noteikta prioritāra veida. Ir studenti, kuri labprāt izmanto konsultācijas 
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klātienē, tāpat citi atzīst, ka izmanto iespēju konsultēties elektroniski vai arī lekciju 

laikā vai pēc tām. 

 Lekcijas 75% -100%  apmeklē 92,1% studējošie.  Iespējams, ka piedāvātā moduļu 

sistēma virzienā nodrošina augstu lekciju apmeklētību. 

 Analizējot studiju atbalsta struktūru darbu (studiju daļa, dekanāts, karjeras 

konsultants, bibliotēka, lasītava, datorklases, kopēšanas/ printēšanas pakalpojumus, 

ārzemju sakaru daļu) un studējošo attieksmi pret tām var konstatēt atbilžu 

polaritāti – apmierinātību un šo pakalpojumu neizmantošanu. Tādējādi tie studenti, 

kas izmanto šīs struktūrvienības kopumā pauž apmierinātību – 51% ir pilnībā 

apmierināti ar Studiju daļas darbu, 79,8% pilnībā ir apmierināti ar Dekanāta darbu, 

92,1% studējošo pauž apmierinātību ar bibliotēkas darbu.  34,83% studējošo ir 

apmierināti  ar Ārzemju sakaru daļu, savukārt 61% studējošo atzīst, ka nav bijuši 

Ārzemju sakaru daļā. Tas atspoguļojas arī  studējošo mobilitātē. 64% studentu 

atzīst, ka neplāno izmantot studiju iespējas ārzemēs. Tās izmantojuši ir tikai 18% 

un 10% plāno izmantot piedāvātās iespējas. Par iemeslu tiek minētas nepietiekošas 

svešvalodu zināšanas (61%), vai traucē ģimenes apstākļi (22%). 

 34% programmā studējošie  strādā ar studijām saistītā jomā. 

 

Secinājumi 

 Jāturpina papildināt literatūras krājumus par sociālo darbu Liepājas 

Universitātes  bibliotēkā.  

 Pozitīvi ir vērtējama studentu skaita palielināšanās studiju programmā. 

 Studiju programmas studentu svešvalodu zināšanas ietekmē studentu 

mobilitāšu iespējas ārzemēs.  

 Ir jāaktivizē docētāju darbs pie mācību literatūras izveides, lai radītu plašākas 

iespējas patstāvīgā darba pilnveidei. 

 Pozitīvi ir vērtējamas ārvalstu vieslektoru vizītes, pateicoties Liepājas pilsētas 

domes finansiālajam atbalstam. 

 

14. Programmas „Sociālais darbinieks” attīstības plāna izvērtējums (2014./2015.) 

  
Uzdevumi Priekšlikumi attīstības 

noteikto  uzdevumu 

kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

Rezultāts 

Sadarboties ar 

prakšu 

vadītājiem 

Organizēt teorētiski 

metodiskos seminārus 

Liepājas Sociālās 

labklājības jomas prakšu 

nodrošinātājiem un 

LiepU docētējiem par 

studiju programmu 

„Sociālais darbinieks” un 

„Sociālais darbs” prakses 

organizāciju un norisi. 

2014./2015. 

studiju gads 

un turpmāk 

Jomas virziena 

vadītāja, 

programmu 

direktori, prakses 

metodiķe 

Saplānoti un 

novadīti semināri. 

2014./2015.studij

u gada izpildes 

rezultātus skatīt  

Sociālās 

labklājības jomas 

virziena 

pašnovērtējuma 

ziņojuma  

pielikumā A 

Sekmēta 

teorijas un 

prakses 

vienotība; 

Pilnveidoti 

prakses 

uzdevumi. 

 

 

 

Piesaistīt 

profesionāļus 

Papildināt akadēmisko 

personālu, piesaistot 

2014./2015.s

tudiju gads 

Jomas nodaļas 

vadītāja un 

Izmaiņas studiju 

plānos 

Tiek 

nodrošināta 
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studiju 

programmu 

realizācijā 

profesionāļus studiju 

kursu nodrošināšanā 

un turpmāk programmu 

direktores 

2014./2015.studij

u gada izpildes 

rezultātus skatīt  

Sociālās 

labklājības jomas 

virziena 

pašnovērtējuma 

ziņojuma  

pielikumā A 

praktisko 

nodarbība 

sasaiste ar 

profesionālo 

darbību. 
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15. Studiju programmas attīstības plāns (2015-2016) 

 

Uzdevumi Priekšlikumi 

attīstības noteikto  

uzdevumu kvalitātes 

pilnveidošanai 

Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildes 

apliecinājums 

Rezultāts 

Turpināt 

sadarbību ar 

prakšu 

vadītājiem 

Organizēt teorētiski 

metodiskos seminārus 

Liepājas Sociālās 

labklājības jomas 

prakšu nodrošinātājiem 

un LiepU docētējiem 

par studiju programmu 

„Sociālais darbinieks” 

un „Sociālais darbs” 

prakses organizāciju un 

norisi. 

2015./2016. 

studiju gads 

un turpmāk 

Jomas virziena 

vadītāja, 

programmu 

direktori, 

prakses 

metodiķe 

Saplānoti un 

novadīti semināri. 

2015./2016.studiju 

gada izpildes 

rezultātus skatīt  

Sekmēta teorijas un 

prakses vienotība; 

Pilnveidoti prakses 

uzdevumi. 

 

 

 

Piesaistīt 

profesionāļus 

studiju 

programmu 

realizācijā 

Papildināt akadēmisko 

personālu, piesaistot 

profesionāļus studiju 

kursu nodrošināšanā 

2015./2016.

studiju gads 

un turpmāk 

Jomas nodaļas 

vadītāja un 

programmu 

direktores 

Izmaiņas studiju 

plānos 

 

Tiek nodrošināta 

praktisko nodarbība 

sasaiste ar 

profesionālo darbību. 

 

Izvērtēt 

sociālo 

darbinieku 

vakances 

Kurzemes 

reģionā 

Izvērtēt 

pārkvalifikācijas 

programmu izveides 

perspektīves /skolotājs-

sociālais darbinieks 

2015./2016.

studiju gads 

un turpmāk 

Dekāne, jomas 

nodaļas vadītāja, 

Programmas 

direktore  

Apkopoti dati par 

Kurzemes reģiona 

sociālā darba 

speciālistu 

vakancēm un 

pārkvalifikācijas 

programmu 

izveides 

perspektīvēm 

/skolotājs-sociālais 

darbinieks 

Balstoties uz iegūto 

informāciju tiks 

izvērtēta skolotāju 

pārkvalifikācijas 

programmas izveides 

nepieciešamība. 

Aktualizēt  

bakalaura 

darbu tēmu 

izvēli 

Liepājai, reģionam un 

sociālā darba 

aktualitātei atbilstošu un 

nozīmīgu izpētes tēmu 

piedāvājums 

Visu gadu S. Lanka  

A. Līdaka 

A. Barča 

I. Vereščagina 

Izvērtētas un 

apstiprinātas 

bakalaura un 

maģistra darbu 

tēmas atbilstoši 

aktualitātēm 

sociālās labklājības 

jomā 

Izstrādāti profesionālā 

bakalaura Liepājai, 

reģionam un citām 

pašvaldībā aktuālo 

problēmu izpētei.  

Docētāju 

darbs pie 

mācību 

literatūras 

izveides.  
 

Aktivizēt  docētāju 

darbu pie mācību 

literatūras izveides, lai 

radītu plašākas iespējas 

patstāvīgā darba 

pilnveidei. 
 

2015./2016. 

studiju gads 

un turpmāk 

PSDF 

mācībspēki 

Programmu 

direktori 

Izstrādāti un 

iespiesti mācību 

līdzekļi 

Tiek radītas iespējas 

patstāvīgā darba 

pilnveidei. 
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Profesionālās maģistra studiju programmas „Sociālais darbs” 

raksturojums  (2014-2015) 
 

1. Studiju virziena “Sociālā labklājība” un studiju programmas “Sociālais 

darbs” atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

 

Studiju programmas realizācija ir aktuāla Latvijas izglītības problēmu kontekstā. 

Sociālā darbinieka profesija ir ieņēmusi svarīgu vietu daudzo aprūpes darbinieku 

vidū, tādēļ ir nozīmīgi radīt iespējas profesionālam sociālajam darbiniekam apgūt 

jaunas zināšanas sociālā darba veikšanai Eiropas kontekstā, pilnveidot savas 

profesionālās prasmes, iesaistīties pētnieciskajā darbībā, kas palīdzētu veikt 

uzlabojumus sociālā darba realizācijā.  

Studiju programma tiek realizēta pilna laika studijās kopš 2004.gada. Studiju 

programmas ilgums 1 gads, apjoms – 40 kredītpunkti (KRP). 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā maģistra studiju programmu 

„Sociālais darbs” mērķis ir nodrošināt kvalificētiem sociālā darba speciālistiem 

profesionālā maģistra grāda iegūšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības 

realizācijas iespējas un sekmētu sociālās sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu. 

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu, tiek īstenoti studiju programmas uzdevumi, kuri 

ietver zināšanu papildināšanu par sociālo problēmu rašanās cēloņiem un attīstību, 

skatot sabiedrības un indivīda mijiedarbību sociālo problēmu kontekstā, kā arī 

sociālās politikas saturu un tās pilnveidošanas principiem. Tiek pilnveidotas 

profesionālās iemaņas, nodrošinot prakses iespējas, veicinot sociālajam darbiniekam 

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

Integrējot dažādu zinātņu teorētiskās nostādnes sociālā darba praksē, tiek aktivizēta 

maģistrantu zinātniski pētnieciskā darbība. Viens no studiju programmas uzdevumiem 

ir sekmēt maģistrantu radošās un sociālās aktivitātes attīstību, ko uzskatāmi apliecina 

maģistrantu un maģistra programmas absolventu aktīva līdzdalība ikgadējās sociālā 

darba konferences darbā. Šajā studiju gadā notika 8. sociālā darba konference 

SOCIĀLĀ DARBA AKTUALITĀTES, kas veltīta Liepājas Universitātes 60.gadadienai 

un sociālā darba izglītības īstenošanas 15.gadadienai 

2. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

Mērķa un uzdevumu pārbaudāmība atspoguļojas studiju rezultātos, apliecinot 

maģistranta zināšanas un pētnieciskās prasmes sociālajā darbā, tā organizācijā, 

vadībā, juridiskajos aspektos, nodrošinot veiksmīgāku iekļaušanos sociālo problēmu 

risināšanā vienotajā Eiropas telpā.  

Studiju programmas “Sociālais darbs” maģistrantu maģistra darba tēmu izvēle atklāj 

sociālā darba aktualitātes, atbilstību darba tirgus prasībām.  
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3. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Studiju programmas „Sociālais darbs” maģistra darbu tēmas 

Nr. Vārds, uzvārds Maģistra darba temats 

1.  Caune Aļesja 

 

Sistēmiskais psihosociālais darbs ar ģimenēm un 

bērniem Ventspils pilsētā 

2.  Fridrihsone Diāna 

 

Starpprofesionāļu komandas darbs Pāvilostas novadā 

sociālajā darbā darbam ar ģimenēm ar bērniem 

3.  Grīnfelde Liene Sociālais darbs ar vardarbību veikušām personām 

vardarbības mazināšanai ģimenē 

4.  Kļaviņa Dace Jauniešu ar garīgās attīstības traucējumiem integrēšana 

sabiedrībā sociālās problēmas 

5.  Krūze Iveta  Ģimeņu atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem 

Lielvārdes novadā 

6.  Paščenko Irīna Pilngadīgo bāreņu integrēšanās sabiedrībā pēc 

bērnunama atstāšanas Rīgā 

7.  Prauda Helēna Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm ar bērniem 

Ģimenes atbalsta nodaļā Jelgavas pilsētā 

8.  Roznere Sabīne  Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm posmā no 

aizgādības tiesību pārtraukšanas līdz aizgādības tiesību 

atjaunošanai par bērnu 

9.  Strautiņa Iveta Bērnu nama jauniešu sagatavotība patstāvīgai dzīvei: 

problēmas un risinājumi 

10.  Šmāle Kristīne  Sociālais darbs ar vardarbību veikušām personām 

Ventspils pilsētā 

11.  Šmite Ginta Sociālā darbinieka profesionālā darbība sociālās 

korekcijas un sociālās palīdzības programmas ietvaros 

darbā ar nepilngadīgajiem 

12.  Zīlmane Vijanta Pusaudžu deviantas un delinkventas uzvedības korekcija 

Liepājas sociālā dzīvojamā mājā 

 

Studiju programmā ir skaidra didaktiskā koncepcija, tajā ir ņemtas vērā studējošo 

vajadzības, sociālā darba attīstības tendences. Tā paredz mērķtiecīgu un plānotu 

docētāju un maģistrantu sadarbību, balstoties uz sociālā darbinieka kvalifikācijas 

ieguves procesā gūtajām zināšanām un meklējot risinājumu teorijā un praksē.  

Viens no nozīmīgiem komponentiem profesionālajā maģistra studiju programmā ir 

pētnieciskā prakse. Tā ir saistīta un saturiski atbilst teorētiskajai daļai, ir iekļauta 

profesionālo iemaņu apgūšana. Regulāri tiek izvērtēta pētnieciskā uzdevuma atbilstība 

un sociālā darba aktualitāte profesijas standarta prasībām un studentu teorētiskajai 

sagatavotībai prakses uzdevumu izpildei. Pētnieciskās prakses laikā maģistranti pēc 

savas brīvas izvēles izpēta kāda sociālā darba aspekta realizāciju izvēlētajā 

pašvaldībā, izvērtējot valstiski nosacīto likumdošanas aktu reālo izpildi konkrētajā 

vietā. Prakses uzdevumu veikšana balstās uz studiju kursā „Sociālā darba aktualitātes” 
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apgūtajām prasmēm un zināšanām, kā arī ņemot vērā maģistra darba tematiku, tā, 

piemēram, Vijanta Zīlmane pētnieciskās prakses laikā pētīja un izvērtēja sociālās 

likumdošanas aktu īstenošanu Liepājas sociālā dzīvojamā mājā. 

 

4. SVID analīze 

Stiprās puses: 

 Studiju programmas konkurētspēja 

 Unikalitāte 

 Pieredze sociālās labklājības jomā 

 Docētāju zināšanas savā jomā 

 Plaša informatīvā bāze sociālā darba aktualitātēs 

 Novatoriskie aspekti – regulāra studiju programmas satura izvērtēšana 

 Studiju programmas kvalitātes novērtējums studējošo un absolventu vērtējumos 

 Veiksmīga akreditācija 

 Ikgadējās sociālā darba konferences 

 Pārvaldīšana, pēctecība 

 Budžeta vietas 

Vājās puses: 

 Finansiālās iespējas interesentiem 

 Maksas studējošo samazināšanās 

Iespējas: 

 Tirgus mērķis jaunu programmu radīšanā 

 Studiju virziena pilnveides iespējas un tendences 

 Globāla iedarbība 

 Jauninājumi un unikalitāte 

 Informācija un pētījumi 

Draudi: 

 Politikas ietekme 

 Likumdošanas ietekme 

 Apkārtējās vides ietekme 

 Konkurentu nodomi — atšķirīgi 

 Tirgus pieprasījums 

 Jauni pakalpojumi, idejas 

 Dažādi līgumi vai vienošanās starp atsevišķiem partneriem 

 Nenoturīgs finansiāls atbalsts 
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5. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

 

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 

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

programmas prasībām un ir saistīts ar docējamo studiju kursu. 

Studiju kursu īstenošanā ir iesaistīti 5 zinātņu doktori (D. Celma- Zīda, O. Zīds, 

L. Latsone, I. Strazdiņa, A. Līdaka), 3 maģistri (A. Barča, U. Drišļuks, I. Tumaščika). 

Maģistra darbu vadību un recenzēšanu īsteno 1 pedagoģijas zinātņu doktors, 

3 izglītības zinātņu maģistri, 3 profesionālā sociālā darba maģistri.  

 

Darba vadītājs Recenzents 

Mg.sc.educ. Svetlana Lanka Mg.sc.educ. Svetlana Lanka 

Mg. sc. educ. Santa Striguna Mg. sc. educ. Santa Striguna 

Mg.sc.educ. Madara Priedoliņa Mg.sc.educ. Madara Priedoliņa 

Mg. sc. educ.; Mg. prof. soc. d. 

Irīna Vereščagina  

Mg. sc. educ.; Mg. prof. soc. d. Irīna 

Vereščagina  

Prof. mag. soc. d. Vinita Latuškēvica Prof. mag. soc. d. Vinita Latuškēvica 

Prof.Mg.soc.d. Aija Barča Prof.Mg.soc.d. Aija Barča 

Dr. paed. Anita Līdaka Dr. paed. Anita Līdaka 

 

Viens no studiju programmas pilnveides kritērijiem ir mācībspēku zinātniskā darbība 

(skatīt zinātniskās darbības atskaites). 

 

6. Programmas attīstības plāna izpilde un jaunais programmas attīstības plāns. 

Izvērtējot studiju programmas attīstības plānu, var secināt, ka plānā ietverto aspektu 

aktualitāte saglabājas arī turpmākai darbībai. Lai nodrošinātu studiju programmas 

satura atbilstību mūsdienu sociālā darbinieka darbības jomām, ir svarīgi katru gadu 

izvērtēt studiju kursu nepieciešamību un satura paplašināšanas vai precizēšanas 

nepieciešamību.  

Izvērtējot maģistra darbu tematiku, var secināt, ka tā aptver plašu sociālo problēmu 

loku darbā ar ģimeni, bērniem, pusaudžiem. Ieteiktie risinājumi ir nozīmīgi sociālā 

darba īstenotājiem reģionā un valstī kopumā. Sociālo problēmu aktualizēšana un 

risinājumu meklēšana ir ikgadējās sociālā darba konferences darba kārtībā, kurā 

piedalās esošie maģistranti, absolventi un praktizējošie sociālie darbinieki. 

 

7. Programmas „Sociālais darbs” attīstības plāns 

N.p. 

k. 

Veicamie 

uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 

laiks 

Atbildīgais par 

izpildi 

Izpildītāji Izpildes 

apliecinājums/ 

novērtējums 

1.  Pilnveidot  

profesionālās 

maģistra studiju 

programmas 

„Sociālais darbs” 

Aktualizēt 

„Globālos sociālā 

darba izglītības un 

prakses standartus” 

un jaunos profesijas 

Septembri

s, oktobris 

A.Līdaka Studiju 

programmā 

strādājošie 

 

 

Pilnveidots 

studiju 

programmas 

saturs, 

aktualizējot 
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saturu 

 

standartus. 

Apkopot ieteikumus 

studiju programmas 

pilnveidei. 

 jauninājumus 

jomā 

2.  Pētniecības 

darba 

paplašināšana 

Izvērtēt pētniecisko 

tēmu aktualitāti un 

atbilstību sociālā 

darba jomām. 

Visu 

studiju 

gadu 

A.Līdaka 

 

Maģistra 

darbu 

vadītāji 

Aizstāvētie 

maģistra darbi 

3.  Sociālo 

problēmu 

aktualizēšana un 

risinājumu 

meklēšana 

Noorganizēt sociālo 

darbinieku 

konferenci par 

aktuālām sociālām 

problēmām. 

Visu 

studiju 

gadu 

A.Līdaka 

 

 

 

 

A. Līdaka  

S. Lanka 

 

Noorganizēta 

9.sociālā darba 

konference 

„Sociālā darba 

aktualitātes” 

4.  Studentu un 

mācībspēku 

mobilitātes 

Sadarbības iespējas 

ar Latvijas un 

ārvalstu 

augstskolām sociālā 

darba jomās 

Visu 

studiju 

gadu 

A.Līdaka Studiju 

programmas 

mācībspēki un 

maģistranti 

Dažāda veida 

sadarbība ar citu 

augstskolu 

līdzīgām studiju 

programmām  

5.  Sociālā darba 

zinātniskās un 

pētnieciskās 

darbības 

aktivizēšana 

Aktīva piedalīšanās 

sociālā darba 

zinātnes, izglītības 

un pētniecības 

padomes darbībā. 

Visu 

studiju 

gadu 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

S.Lanka 

I.Vereščagina 

Regulāra 

piedalīšanās 

sēdēs 
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1.pielikums. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā 

kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla 

īsteno 
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma SOCIĀLAIS DARBINIEKS 42762 mācībspēku saraksts 

 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI 

Stud. 

pr. 

daļa 

1.  Maija Agatina   Asistente Liepājas Pedagoģiskā augstskola, pirmsskolas 

pedagoģija un psiholoģija, 1993.; Liepājas Pedagoģijas 

akadēmija, sociālais rehabilitētājs, 2006. 

CitiPB28 Cilvēku tirdzniecība: problēmas un risinājumi 

(1 KRP) 

 

C 

2.  Gunta Atiķe   Asistente Liepājas Universitāte, prof. bakalaura grāds vadības 

zinībās, uzņēmuma un iestādes vadītājs, 2009. 
2. modulis Profesionālā attīstība: 

JurZP029 Darba likumdošana un darba aizsardzība (1 KRP) 

B 

3.  Elita Balčus Mg. philol. Lektore LU, filoloģijas maģistra grāds vācu filoloģijā, 1998.; 

LVU, filologa, pasniedzēja kvalifikācija, 1982. 

Valo2048 Svešvaloda (2 KRP) A 

4.  Aija Barča  Mg.soc.darbs Lektore Liepājas Pedagoģijas akadēmija, prof. maģistra grāds 

sociālajā darbā, 2005 
4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

SociP050 Sociālā plānošana un administrēšana (1 KRP) 

SociP096 Sociālā politika, attīstība (2 KRP) 

B 

5.  Dina Bethere  Dr.paed. Asociētā 

profesore 

(ievēlēta) 

Liepājas Universitāte, doktora zinātniskais grāds 

pedagoģijā., 2011., 

Ļeņingradas Pedagoģiskā Universitāte, defektoloģijas 

fakultāte-vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu krievu 

valodas un literatūras skolotājas un pirmsskolas iestāžu 

surdopedagoģes kvalifikācija, 1991. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PedaP939 Sociālā integrācija (2 KRP) 

B 

6.  Diana Bikova  Mg.soc.darbs Asistente Liepājas Pedagoģijas akadēmija, prof. maģistra grāds 

sociālajā darbā, 2007. 
2.modulis Profesionālā attīstība: 

CitiP385 2.1., 2.2. submoduļa ieskaites darbs (1 KRP) 

SociP490 Sociālais darbs ar indivīdu (1 KRP) 

B 

7.  Inese Briška  Mg.paed. Lektore 

(ievēlēta) 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, matemātika 

skolotājs, 1995.; Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2005. 

DatZP135 Informācijas tehnoloģijas (2 KRP) 

 

A 

8.  Kārlis Dobelis Dr.math. Docents 

(ievēlēts) 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, fizikas, 

matemātikas skolotājs 1960.; 
2. modulis Profesionālā attīstība: 

VadZP066 Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšana (1 KRP) 

B 
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Latvijas Universitāte, matemātikas doktors 1992. 

9.  Dace Erkena  Mg.paed. Asistente Latvijas Valsts universitāte, biologs, bioloģijas un 

ķīmijas pasniedzējs, 2000.; Latvijas Universitāte, 

izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2000. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

SociP009 Veselības aizsardzības sistēmas. Veselības 

apdrošināšana (1 KRP) 

SociP025 Sociālā rehabilitācija (2 KRP) 

B 

10.  Linda Gaile Mg. MAS 

EI; 

Mg. phil. 

Lektore Bāzeles Universitātes Eiropas studiju institūts,  MAS 

(Master of Advanced Studies in European Integration), 

2009.; 

Ženēvas tulku un tulkotāju institūts (ETI), konferenču 

tulka profesionālā izglītība; 2001.; 

Grācas „Karl-Franzens” universitāte (Austrija), 

filozofijas maģistra grāds, 1998. 

ValoP440 Spāņu valoda I (2) C 

11.  Ērika Gintere  Mg.sc. soc., 

Mg.sc. 

paed. 

Lektore 

(ievēlēta) 

Daugavpils Universitāte, maģistra grāds psiholoģijas 

zinātnēs, 2005. 

2005. Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības 

zinātņu maģistra grāds, 2005. 

RPIVA pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

akadēmiskā studiju programma psiholoģijā bakalaura 

grāds psiholoģijā, kvalifikācija –skolas un ģimenes 

psihologs, 2001. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PsihP230 Saskarsmes treniņš (1 KRP) 

MediP032 Seksoloģija (1 KRP) 

PsihP174 Ģimenes terapija (2 KRP) 

B 

12.  Zaigonis 

Graumanis  

Dr.phil. Docents  

(ievēlēts) 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas doktors, 1993. FilzP917 Filozofija (2 KRP) 

TeolP012 Reliģiju vēsture (2 KRP) 

A 

13.  Vita Kadiķe  Mg.paed. Asistente Liepājas Pedagoģijas akadēmija izglītības zinātņu 

maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2003 

Rīgas Medicīnas institūts pediatrijas fakultāte, ārsta 

pediatra kvalifikācija, 1985 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

CitiP791 4.5. submoduļa studiju darbs (2 KRP) 

Medi1002 Ģenētika (1 KRP) 

MediP105 Veselība un slimības (2 KRP) 

MediP852 Psihopataloģija (1) 

PsihP970 Vardarbība un incests (1 KRP) 

B 

14.  Indra Kalniņa Mg.sc.educ. Lektore LPA, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 

2007.; 

Latvijas Valsts universitāte-14/09/2012 Profesionālais 

maģistra grāds (AIC lēmums); 

LVU, filologs, angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija, 

1976. 

Valo2048 Svešvaloda (2 KRP) A 

15.  Aija Kairēna  Mg. Lektore Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais maģistra 

grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmuma un iestāžu 

vadītāja kvalifikācija, 2009. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

Ekon4089 Ekonomika (1 KRP) 

B 
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16.  Vija Kriķe  Mg. Lektore Latvijas Valsts universitāte, filozofijas pasniedzējs, 

sociologs, 1973.; pielīdzināts profesionālam maģistram  

 

2. modulis Profesionālā attīstība: 

CitiP864 Personālvadības pamati (1 KRP)  

Filz4013 Profesionālā ētika (1 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

SociP034 Socioloģija (1 KRP) 

B 

17.  Svetlana 

Lanka  

Mg.sc.educ. Lektore,  

Izglītības 

zinātņu 

institūta 

zinātnisk

ā 

asistente 

(ievēlēta) 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izglītības zinātņu 

maģistra grāds pedagoģijā, 2006. Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija – sociālā pedagoģe, 

2002. 

2.modulis Profesionālā attīstība: 

SociP490 Sociālais darbs ar indivīdu (1 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 
CitiP968 Krīžu intervence sociālā darba praksē(2 KRP) 

JurZP218 Bērnu tiesību aizsardzība (1 KRP) 

CitiP220 Paliatīvā aprūpe (2 KRP) 

CitiP276 Atkarības un to profilakse(2 KRP) 

MediP824 Neatliekamā un pirmā palīdzība (1 KRP) 

JurZP014 Ģimenes tiesību likumdošana (2 KRP) 

FilzPA08 Multikulturālisma aspekti sociālajā darbā (0,5 

KRP) 

5. modulis Pētniecība sociālajā darbā: 

CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) 

CitiP620 Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana (10 KRP) 

Sociālās drošības sistēma (2 KRP) 

B, C 

18.  Madara Lapsa  Mg. 

soc.darbs 

Asistente Liepājas Universitāte, prof. maģistra grāds vadības 

zinībās sabiedrības vadībā, 2009.; Liepājas 

Universitāte, prof.  maģistra grāds sociālajā darbā, 

2010. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība:CitiP276 Atkarības un to 

profilakse (1 KRP) 

B 

19.  Lāsma 

Latsone 

Ph.D. Docente 

(ievēlēta) 

Fordham universitāte filozofijas doktora zinātniskais 

grāds, 2004., Fordham universitāte, maģistra 

zinātniskais grāds, 2002., 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Pedagoģijas 

fakultāte, 2001. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

SociP092 Socializācijas pamati (2 KRP) 

B 

20.  Vinita 

Latuškēvica  

Mg.soc.darbs Asistente Liepājas Pedagoģijas akadēmija, prof. maģistra grāds 

sociālajā darbā, 2005.  
2. modulis Profesionālā attīstība: 

CitiP385 2.1., 2.2. submoduļa ieskaites darbs (1 KRP) 

Soci2013 Sociālais darbs pasaulē (2 KRP) 

Soci4016 Sociālais darbs ar grupu (2 KRP) 

CitiP396 4.6. submoduļa ieskaites darbs (1 KRP) 

CitiP551 Sociālais darbs un brīvprātīgo kustība (1 KRP) 

CitiP574 Sociālais darbs ar nevalstiskajām organizācijām 

(1 KRP) 

B 

21.  Velga Laugale  Dr. philol. Docente LiepU, filoloģijas doktora grāds, 2009.; ValoPZ39 Latviešu valodas kultūra (2 KRP) A 
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(ievēlēta) 

 

LPA, filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā, 

1999.; 

V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1984. 

22.  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. 

1. modulis Cilvēka dzīves cikli: 

PedaPH87 1.modula ieskaites darbs(1) 

PedaPI82 Personības pamatvērtību veidošanās fenomens 

(2KRP) 

SociPA13 Pētnieciskā prakse - cilvēka dzīves ciklu 

problēmas (2 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PedaP836 Audzināšana (2 KRP) 

CitiP387 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. submoduļa studiju darbs (2 KRP) 

5. modulis Pētniecība sociālajā darbā: 

CitiP397 5. moduļa studiju darbs (2 KRP) 

B 

23.  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. 

1. modulis Cilvēka dzīves cikli: 

CitiPC47 Gerontoloģija (2 KRP) 

PedaP532 Androgoģijas pamati (2 KRP) 

2. modulis Profesionālā attīstība: 

PedaP269 Sasniegumu motivācija(1 KRP) 

Psih4005 Kreativitātes psiholoģija (1 KRP) 

B 

24.  Uldis 

Novickis  

Mg. sc.educ. Asistents Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu 

maģistra grāds, 2005., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā   sociālā pedagoga 

specialitāte, 2002. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 
CitiPA89 Kriminoloģija un devianta uzvedība (2 KRP) 

JurZPA01 Tiesu un cietumu sistēma (1 KRP) 

B 

25.  Diāna 

Oļukalne  

Mg.psych. Lektore 

(ievēlēta) 

DU, Sociālo zinātņu fakultāte, maģistra  grāds sociālajā 

psiholoģijā,  2009., 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija – Sākumskolas 

skolotājs un konsultants psiholoģijā, 2000., 

Psiholoģijas augstskola, Sociālais psihologs, 2007. 

PsihP964 Sociālā psiholoģija (2 KRP) A 

26.  Ārijs 

Orlovskis  

Mg.paed. Lektors LVU Vēstures un filozofijas fakultāte / vēsturnieka, 

vēstures un sabiedrisko zinātņu pasniedzēja 

kvalifikācija, diploms KB nr. 220753. 

1985 

PolZP011 Politoloģija (2 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 
JurZP175 Cilvēktiesības (1 KRP) 

PolZP007 Valsts iekārta un politiskā sistēma (1 KRP) 

CitiP572 Eiropas sociālā un ekonomikas politika (1 KRP) 

CitiP396 4.6. submoduļa ieskaites darbs (1 KRP) 

A, B 

27.  Rita Ozola  Mg.paed. Lektore Liepājas pedagoģijas akadēmija, maģistra grāds 

pedagoģijā, 1998., Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

pamatskolas skolotāja, 1963. 

1.modulis Cilvēka dzīves cikli: 

CitiP384 1. moduļa eksāmena darbs (2 KRP) 

CitiPA17 1.moduļa praktikums (pirmsskolā, skolā) (2 KRP) 

B 
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PedaP261 Skolas pedagoģija (1 KRP) 

28.  Linda Pavītola Dr.paed. Asociētā 

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. 

FilzPA08 Multikulturālisma aspekti sociālajā darbā (0,5 

KRP) 

B 

29.  Madara 

Priedoliņa  

Mg.sc.educ. Asistente Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu 

maģistrs pedagoģijas teorijā un vēsturē, 2001. 
4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PsihP120 Konfliktoloģija (0.5 KRP) 

B 

30.  Rita Rupeika  Mg.paed. Lektore 

(ievēlēta) 

RPI inženiera kvalifikācija (1982); 

LPA maģistra grāds pedagoģijā (1998); 

DU Pedagoģijas doktorantūra (2008) 

PedaP773 Ievads problēmizglītībā (1 KRP) 

CitiPB43 Personības kvalitāte un tās pilnveide (1 KRP) 

5. modulis Pētniecība sociālajā darbā: 

SociP068 Lietišķie pētījumi sociālajā darbā (2 KRP) 

A, B, 

C 

31.  Alīda 

Samuseviča  

Dr.paed. Profesore 

(ievēlēta) 

LU, pedagoģijas zinātņu doktora grāds, 1993. – 

nostrifikācija LU; 

Ped. zin. kand. (LU, 1987); 

V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 

Pamatskolas pedagoģijas fakultāte, pamatskolas 

skolotājas kvalifikācija, 1980. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PsihP120 Konfliktoloģija (0.5 KRP) 

5. modulis Pētniecība sociālajā darbā: 

PedaPA62 Pētījumu metodoloģija, metodes (1 KRP) 

SociP068 Lietišķie pētījumi sociālajā darbā (2 KRP) 

 

32.  Daiga Skudra  Mg. paed. Lektore 

(ievēlēta) 

1984. – 1988. studijas V.Lāča Liepājas Valsts 

pedagoģiskajā institūtā, Pamatskolas pedagoģijas un 

metodiku specialitāte, iegūta pamatskolas skolotāja 

kvalifikācija 

1.modulis Cilvēka dzīves cikli: 

CitiP384 1. moduļa eksāmena darbs (2 KRP) 

CitiPA17 1.moduļa praktikums (pirmsskolā, skolā) (2 KRP) 

PedaPE19 Pirmsskolas audzināšana (1 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PedaPG86 Ģimenes un sabiedrības sociālā mijietekme 

(2 KRP) 

B 

33.  Irina Strazdiņa  Dr.psych. Docente 

(ievēlēta) 

LU doktorantūra, psiholoģijas zinātņu doktora grāds, 

1994., 

V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts 

pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, 

pirmsskolas audzināšanas metodiķa kvalifikācija, 1985. 

1.modulis Cilvēka dzīves cikli: 

PsihP239 Attīstības psiholoģijas teorijas (2 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PsihP600 Dzimumu psiholoģija(1 KRP) 

PsihP230 Saskarsmes treniņš (1 KRP) 

B 

34.  Santa Striguna  Mg.sc.educ. Asistente Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu 

maģistrs pedagoģijā, 2005. 
5. modulis Pētniecība sociālajā darbā: 

CitiP397 5. moduļa studiju darbs (2 KRP) 

PedaPA62 Pētījumu metodoloģija, metodes (2 KRP) 

B 

35.  Gundega 

Tomele  

Mg.sc.educ. Lektore Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu 

maģistra grāds, 2009., 

V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūts, 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

CitiP791 4.5. submoduļa studiju darbs (2 KRP) 

PedaP397 Logopēdijas pamati (1 KRP) 

B 
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Defektoloģijas specialitātē palīgskolas skolotājs, 1989. 

36.  Baiba Trinīte Mg.sc.sal. 

Dr.med. 

Lektore 

(ievēlēta) 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Medicīnas zinātņu 

doktors, 2013., 

RSU, Veselības zinātņu maģistra grāds veselības 

aprūpē, 2003.,  

KrievijasVvalsts pedagoģijas universitāte 

(St.Pēterburga), Logopēdijas nodaļa, kvalifikācija- 

logopēde, skolotāja bērniem ar smagiem runas 

traucējumiem, pirmsskolas iestāžu skolotāja logopēde,  

1992 

PedaPJ16 Balss attīstīšana (2) C 

37.  Zita Valka Mg.paed. Lektore Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas Pedagoģijas 

fakultāte.Kvalifikācija-Fiziskās kultūras pasniedzējs, 

papildkvalifikācija- ārstnieciskās fizkultūras 

instruktors, 1989 

PedaPA08 Hatha joga(2) C 

38.  Helēna 

Vecenāne  

Mg. sc.educ Lektore, 

(ievēlēta) 

Liepājas Pedagoģijas  akadēmija, Izglītības zinātņu 

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. 

SpoZP101 Fitness (2 KRP) C 

39.  Irīna 

Vereščagina  

Mg.soc.darbs Lektore  Liepājas Pedagoģijas akadēmija, prof. maģistra grāds 

sociālajā darbā, 2005 

CitiP493 Ievads profesionālajās studijās (1 KRP) 

2. modulis Profesionālā attīstība: 

CitiP394 2.3. submoduļa ieskaites darbs (1 KRP) 

CitiPC57 Supervīzija sociālajā darbā (2 KRP) 

VadZP093 Sociālā darba vadības pamati (2 KRP) 

Soci2011 Sociālā darba vēsture (2 KRP) 

Soci2012 Sociālā darba teorijas (2 KRP)  

Soci4014 Sociālā darba modeļi, sistēmteorija un metodes 

(3 KRP) 

SociP489 Sociālā likumdošana (3 KRP) 

3. modulis Sociālā darba prakse: 

CitiP549 Vērošanas prakse (I) sociālā darba institūcijās 

(3 KRP) 

CitiP392 Prakse sociālajās institūcijās (II) (5 KRP) 

CitiPB62 Prakse sociālajās institūcijās (III) (8 KRP) 

A, B, 

C 
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CitiPD12 Prakse sociālajās institūcijās (IV) (8 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

CitiP791 4.5. submoduļa studiju darbs (2 KRP) 

SociP873 Sociālās apdrošināšanas sistēma (1 KRP) 

CitiP387 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. submoduļa studiju darbs (2 KRP) 

SociP076 Ģimenes socioloģija (2 KRP) 

CitiPB56 Izdegšanas problemātika un prevencija (2 KRP) 

40.  Blāzma 

Vikmane  

Dr.paed. Asociētā 

profesore 

(ievēlēta) 

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas zinātņu doktors 

(mūzikas pedagoģija) , 1995. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija Izglītības zinātņu 

maģistrs pedagoģijā (sociālā pedagoģija) 2007., 

1964.-1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 

konservatorija, Izpildītāju fakultāte, kvalifikācija – 

kordiriģents, 1969. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 

PedaPG86 Ģimenes un sabiedrības sociālā mijietekme 

(2 KRP) 

B 
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma SOCIĀLAIS DARBS 47762 mācībspēku saraksts 

 

  
Vārds, 

uzvārds 
Grāds Amats Kvalifikācija ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODUĻI 

Stud. 

pr. daļa 

1.  Barča Aija Mg.soc.dar

bs 

Lektore Liepājas Pedagoģijas akadēmija, prof. maģistra grāds 

sociālajā darbā, 2005 

Soci5005 Sociālās likumdošanas aktualitātes (1 KRP) 

 

B 

2.  Celma-Zīda 

Daina 

Dr.oec. Asociētā 

profesore 

(ievēlēta) 

Latvijas Universitāte, ekonomikas doktora grāds 

izglītības vadībā 2004. 

VadZP155 Modernās menedžmenta teorijas (2 KRP) A 

3.  Aldis 

Dreiblathens 

Mg.iur.  Asistents Rīgas Stradiņa universitāte-21/06/2012 Profesionālais 

maģistra grāds tiesību zinātnēs 
JurZ5002 Starptautiskās tiesības  (1KRP) A 

4.  Drišļuks Uldis Mg. Vadībzinātņu 

institūta 

zinātniskais 

asistents 

(ievēlēts), 

lektors 

Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, 

2006. 

 

VadZ5008 Sociālā darba projektu vadīšana (1 KRP) 

VadZ5008 Sociālā darba projektu vadīšana (1 KRP) 

A, B 

5.  Latsone 

Lāsma 

Ph.D. docente 

 

Fordham universitāte filozofijas doktora zinātniskais 

grāds, 2004., Fordham universitāte, maģistra 

zinātniskais grāds, 2002., 

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Pedagoģijas fakultāte, 

2001. 

KomZ5001 Organizāciju komunikācija (2 KRP) A 

6.  Līdaka Anita Dr.paed. Profesore, 

(ievēlēta) 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pedagoģijas 

doktora zinātniskais grāds, 1998.,  

Mag.paed. (LU, 1993); 

V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 

pamatskolas skolotāja kvalifikācija, 1985. 

Citi6020 Pētnieciskā prakse (6 KRP) 

Citi5015 Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 

(20 KRP) 

B 

7.  Strazdiņa Irina Dr.psych. Docente 

(ievēlēta) 

LU psiholoģijas zinātņu doktora grāds, 1994., 

 V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts 

pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, 

pirmsskolas audzināšanas metodiķis, 1985. 

PsihI001 Kritiskās domāšanas attīstīšana (2 KRP) A 

8.  Zīds Oskars Dr.paed. Vadībzinātņu 

institūta 

vad.pētnieks 

(ievēlēts), 

profesors 

Latvijas Valsts universitāte, pedagoģijas zinātņu 

doktors, 1992. 

 

Soci5007 Metodoloģija sociālā darba pētniecībā (2 KRP) 

Soci5006 Stratēģiskā plānošana un sociālā darba 

organizēšana (2 KRP) 

B 
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2. pielikums. Tipveida plāni 
/E   Tipveida plāns: Studiju programma „Sociālais darbinieks” 

        

                                        

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

d
ij

u
 f

o
rm

a 
P

/N
 

Mācībspēka  

vārds, uzvārds; 
zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 

    
  

 

    
  

 

KRP 

Pilna laika klātienes studijas 

KR

P 

Nepilna laika neklātienes studijas 

    

  

 

1. 2. 3. 4. 

5

. 1. 2. 3. 4. 5. 

    

  

 

1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. 
I

/

E 

9

. 
1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 

1
0

. 

I

/

E 

      

  

Obligātās izvēles kursi A 

daļa 16                           16                                   
        Vispārizglītojošie kursi                                                             P   

      

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

Svetlana Lanka 

Mg.sc.educ., Anita 

Līdaka Dr.paed.,prof., 
Irīna Vereščagina 

Mg.soc.darbā 

      

2. Ievads problēmizglītībā 1 1   I/ -                     1 1   I/ -                           

Rita Rupeika Mg. 

Paed. 

      

3. Sociālā psiholoģija 2 2   

E/ 

-                      2 2   

E/ 

-                            

Diāna Oļukalne 

Mg.psych. 

      

4. Politoloģija 2 2   
E/ 

-                      2 2   
E/ 

-                            
Ārijs Orlovskis, 
Mg.paed. 

      

5. Filosofija 2       2   
E/ 

-                2       2   
E/ 

-                      
Zaigonis Graumanis 
Dr.phil. 

      

6. Reliģiju vēsture 2               2 
 -

/E         2                   2   
E/ 

-          
Zaigonis Graumanis 
Dr.phil. 

      

7. Latviešu valodas kultūra 2               2 
 -

/E         2                   2   
E/ 

-          
Velga Laugale 
Dr.philol. 

      

8. Svešvaloda/angļu/vācu 2 2   

E/ 

-                      2 2   

E/ 

-                            

Indra Kalniņa, Elita 

Balčus Mg.philol. 

      
  Informācijas tehnoloģijas kursi                                                                 

      

9. Informācijas tehnoloģijas 2 2   

E/ 

-                      2   2 

 -

/E                           

Inese Briška 

Mg.sc.educ. 
      

  KOPĀ 16 10     2       4           16 8 2   2           4               

      

 

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

      I/E 
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                                          Tipveida plāns: Studiju programma   „Sociālais darbinieks” 
        

      

Nr. Studiju kursa nosaukums 

Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E) 

S
tu

d
ij

u
 f

o
rm

a 

P
/N

 Mācībspēka 

 vārds, uzvārds; 
zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds 

      

      

KR

P 

Pilna laika klātienes studijas 

KR

P 

Nepilna laika neklātienes studijas 

      

1. 2. 3. 4. 

5

. 1. 2. 3. 4. 5. 

      

 
1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. 

I/

E 

9

.  
1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 

1

0
. 

I

/

E 
  

        Ierobežotās izvēles kursi                                                                 

         B daļa 144                           144                                   

      

  

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
 

      
 

                                                      
      

  
1.modulis ''Cilvēka dzīves 

cikli''                                                                 

      

10. Attīstības psiholoģijas teorijas 2 2   

E/ 

-                      2 2   

E/ 

-                            

Irina Strazdiņa, 

Dr.psych. 

      

11. 

Personības pamatvērtību 

veidošanās fenomens 2 2   

E/ 

-                      2 2   

E/ 

-                            

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 
      

12. Androgoģijas pamati 2 2   

E/ 

-                      2 2   

E/ 

-                            

Ilze Miķelsone, 

Dr.paed.,asoc. Prof. 

      

13. Gerontoloģija 2 2   
E/ 
-                      2 2   

E/ 
-                            

Daina Lieģeniece, 

Dr.hab.paed.,prof./Ilze 

Miķelsone, 
Dr.paed.asoc.prof. 

      

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

Anita Līdaka, 
Dr.paed.,prof., 

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 
      

  
2.modulis ''Profesionālā 

attīstība''                                                                 

      

  

2.1.submodulis-Ievads 

soc.darbā                                                                 
      

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

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 

      

16. Sociālā darba teorijas 2   2 

 -

/E                     2   2 

 -

/E                           

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 
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17. Sociālais darbs pasaulē 2   2 

 -

/E                     2   2 

 -

/E                           

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc.darbā 

      

18. Sociālā likumdošana 3   3 
 -
/E                     3   3 

 -
/E                           

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

      

  

2.2. submodulis -Soc.darba 

process                                                                 

      

19. 
Sociālā darba 
modeļi,sistēmteorija,metodes 3   3 

 -
/E                     3   3 

 -
/E                           

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

      

20. Sociālais darbs ar indivīdu 2   2 

 -

/E                     2   2 

 -

/E                           

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ., Diana 

Bikova, 

Prof.mg.soc.darbā 
      

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

 -
/E                           

Vinita Latuškēvica, 
Prof.mg.soc.darbā 

      

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

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ., Vinita 

Latuškēvica, 
Prof.mg.soc.darbā 

        Prakse                                                                 

      

  
3.modulis- ''Sociālā darba 

prakse''                                                                 
      

23. 
Pētnieciskā prakse-cilvēka 
dzīves ciklu problēmas 2 2   

E/ 
-                      2 2   

E/ 
-                            

Anita Līdaka, 
Dr.paed.,prof. 

      

24. 

Vērošanas prakse sociālā darba 

institūcijās I 3   3 

 -

/E                     3       3   

E/ 

-                      

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 

      

  
4.modulis ''Cilvēks un 

sabiedrība''                                                                 

      

  
4.1.submodulis-Sociālās 

sistēmas                                                                 

      

25. 

Valsts iekārta un politiskā 

sistēma 1       1   I/ -               1       1   I/ -                     

Ārijs Orlovskis, 

Mg.paed. 
      26. Ekonomika 1       1   I/ -               1       1   I/ -                     Aija Kairēna, Mg.oec. 
      

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

      

28. Cilvēktiesības 1       1   I/ -               1       1   I/ -                     

Ārijs Orlovskis, 

Mg.paed. 

      



 
 

37 

 

29. Bērnu tiesību aizsardzība 1       1   I/ -               1       1   I/ -                     

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 

        4.2.submodulis                                                                 

      

30. Socializācijas pamati 2       2   
E/ 
-                2       2   

E/ 
-                      Lāsma Latsone,  PhD 

      31. Socioloģija 1       1   I/ -               1       1   I/ -                     Vija Kriķe 

      

32. Konfliktoloģija 1       1   I/ -               1       1   I/ -                     

Alīda Samuseviča, 

Dr.paed.,prof., Madara 
Priedoliņa, Mg.paed. 

      

33. Saskarsmes treniņš 1       1   I/ -               1       1   I/ -                     

Irina Strazdiņa, 

Dr.psych. 

      

  
4.3.submodulis-Cilvēka 

uzvedība                                                                 

      

34. 

Multikulturālisma aspekti 

sociālā darba praksē 1       1   I/ -               1         1  -/I                     

Linda Pavītola, 
Dr.paed., asoc.prof.   

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 
      

35. Audzināšana 2       2   

E/ 

-                2         2 

 -

/E                     

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof. 
      

36. 
Kriminoloģija un devianta 
uzvedība 2       2   

E/ 
-                2         2 

 -
/E                     

Uldis Novickis, 
Mg.sc.educ. 

      

37. 

Krīžu intervence sociālā darba 

praksē 2       2   

E/ 

-                2         2 

 -

/E                     

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 

      

  
4.4.submodulis-Ģimene kā 

sociāla institūcija                                                                 

      

38. Dzimumu psiholoģija 1         1  -/I               1         1  -/I                     

Irina Strazdiņa, 

Dr.psych. 

      

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

Blāzma Vikmane, 

Dr.paed., asoc.prof., 

Daiga Skudra, 
Mg.paed. 

      

40. Ģimenes tiesību likumdošana 2         2 

 -

/E               2         2 

 -

/E                     

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 
      

41. Ģimenes socioloģija 2         2 
 -
/E               2         2 

 -
/E                     

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

      

42. Ģimenes terapija 2         2 

 -

/E               2         2 

 -

/E                     

Ērika Gintere, 

Mg.paed.,Mg.psych. 
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43. Vardarbība un incests 1         1  -/I               1         1  -/I                     Vita Kadiķe, Mg.paed. 

      

44. 
4.1.,4.2.,4.3.,4.4.submoduļa 
studiju darbs 2         2 

 -
/E               2             2   

E/ 
-                

Anita Līdaka, 

Dr.paed.,prof., 
S.Lanka, Mg.sc.educ. 

        Prakse                                                                 

      

  
3.modulis- ''Sociālā darba 

prakse''                                                                 

      

45. 

Prakse sociālajās institūcijās 

(II) 5         5 

 -

/E               5             5   

E/ 

-                

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 

        Brīvās izvēles kursi C daļa                                                                 
      

46. 
Izdegšanas problēma un 
prevencija 2       2   

E/ 
-                2       2   

E/ 
-                      

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

      

  
4.5. submodulis-Veselība un 

dzīves kvalitāte                                                                 
      

47. 

Veselības aizsardzības 

sistēma,veselības 

apdrošināšana 1             1   I/ -         1             1   I/ -               

Dace Erkena, 

Mg.paed. 
      

48. 

Sociālās apdrošināšanas 

sistēma 1             1   I/ -         1             1   I/ -               

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 

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

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

      

51. Veselība un slimības 2             2   

E/ 

-          2               2 

 -

/E               Vita Kadiķe, Mg.paed. 
      

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

Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

      

53. Seksoloģija 1             1   I/ -         1             1   I/ -               

Ērika 

Gintere,Mg.psych. 

      

54. Atkarības un to profilakse 2             2   

E/ 

-          2               2 

 -

/E               

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ., Madara 

Lapsa, Prof.mg. 

Soc.darbā 

      

  Sociālā rehabilitācija 2             2   

E/ 

-          2               2 

 -

/E               

Dace Erkena, 

Mg.paed. 
      

55. Sociālā integrācija 2             2   
E/ 
-          2               2 

 -
/E               

Dina Bethere, 
Dr.paed.asoc.prof. 
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56. Logopēdijas pamati 1             1   I/ -         1               1  -/I               
Gundega Tomele, 
Mg.paed. 

      

57. Paliatīvā aprūpe 2             2   

E/ 

-          2               2 

 -

/E               

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 

      

58. 4.5.submoduļa darbs 2             2   

E/ 

-          2               2 

 -

/E               

Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ., Gundega 

Tomele, Mg.paed. 
      

  
5.modulis ''Pētniecība 

sociālajā darbā''                                                                 

      

59. 

Pētījumu metodoloģija, 

metodes 3               3 

 -

/E         3               3 

 -

/E               

Alīda Samuseviča, 

Dr.paed.,prof., Santa 

Striguna, Mg.paed. 

      

60. 

Lietišķie pētījumi sociālajā 

darbā 2               2 

 -

/E         2               2 

 -

/E               

Rita Rupeika, 

Mg.paed. 
      

  5.moduļa studiju darbs 2               2 

 -

/E         2               2 

 -

/E               

Alīda Samuseviča, 

Dr.paed.,prof., Santa 

Striguna, Mg.paed., 
Anita Līdaka, 

Dr.paed., prof. 

        Prakse                                                                 

      

61. 

Prakse sociālajās institūcijās 

(III) 8               8 

 -

/E         8                   8   

E/ 

-          

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 

        Brīvās izvēles kursi C daļa                                                                 

      

62. 

Personības kvalitāte un tās 

pilnveide 1             1   I/ -         1                   1   I/ -         

Rita Rupeika, 

Mg.paed. 

      

63. 

Cilvēku 

tirdzniecība:problēmas un 
risinājumi 1               1  -/I         1               1 

 -
/E               

Maija Agatina, 
Prof.mg.soc.darbā 

      

  
2.3.submodulis- Sociālā 

darba vadība                                                                 

      

64. Sociālā darba vadības pamati 2                   2   

E/ 

-    2                   2   

E/ 

-          

Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 

      65. Personālvadības pamati 1                   1   I/ -   1                   1   I/ -         Vija Kriķe 
      

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

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed. 

      

67. 

Sociālo institūciju kvalitātes 

novērtēšana 1                   1   I/ -   1                   1   I/ -         

Kārlis Dobelis, Dr. 

math. 
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68. 

Darba likumdošana un darba 

aizsardzība 1                   1   I/ -   1                   1   I/ -         Gunta Atiķe, Mg.oec. 

      

69. 2.3.submoduļa ieskaites darbs 1                   1   I/ -   1                     1  -/I         

Irīna Vereščagina, 

Prof.mg.soc.darbā, 
Mg.paed., Vija Kriķe 

      

  
4.6.submodulis- Sociālā 

politika un sociālā labklājība                                                                 

      

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

 -
/E         

Aija Barča, 
Prof.mg.soc.darbā 

      

71. 

Sociālā plānošana un 

administrēšana 1                   1   I/ -   1                     1  -/I         

Aija Barča, 

Prof.mg.soc.darbā 

      

72. 

Eiropas sociālā un ekonomiskā 

politika 1                   1   I/ -   1                     1  -/I         

Ārijs Orlovskis, 

Mg.paed. 
      

73. 
Sociālais darbs ar 
nevalstiskajām organizācijām 1                     1  -/I   1                     1  -/I         

Vinita Latuškēvica, 
Prof.mg.soc.darbā 

      

74. 

Sociālais darbs un brīvprātīgo 

kustība 1                     1  -/I   1                     1  -/I         

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc.darbā 

      

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

Vinita Latuškēvica, 

Prof.mg.soc.darbā, 
Aija Barča, 

Prof.mg.soc.darbā 

      

  
2.4.submodulis-Sociālā 

darba profesijas identitāte                                                                 

      76. Profesionālā ētika 1                     1  -/I   1                   1   I/ -         Vija Kriķe 

      77. Sasniegumu motivācija 1                     1  -/I   1                   1   I/ -         Ilze Miķelsone, 

Dr.paed., asoc.prof. 

      

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

      

  Prakse                                                                       

  3.modulis- ''Sociālā darba 

prakse'' 

                                                                      

79. Prakse sociālajās institūcijās 
(IV) 

8                   8   E/ 
-  

  8                         8   E
/

 

-
  

  Irīna Vereščagina, 
Prof.mg.soc.darbā, 

Mg.paed. 

      

  Brīvās izvēles kursi C daļa                                                                       

80. Sociālās drošibas sistēma 2                     2  -

/E 

  2                     2  -

/E 

        Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 
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  Gala/valsts pārbaudījumi                                                                       

  Bakalaura darbs 10                     1

0 

 -

/E 

  10                              

-
/

E 

  Svetlana Lanka, 

Mg.sc.educ. 

      

  Kvalifikācijas eksāmens 2                     2  -
/E 

  2                              
-

/

E 

  Svetlana Lanka, 
Mg.sc.educ. 

      

  KOPĀ 144 21 19   21 19   20 20   20 

2

0     144 19 18   17 19   13 21   23 10   8         

        KOPĀ 160                           160                                   
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                    Maģistra studiju programma „Sociālais darbs” 1. studiju gads 

Nr. Kursa nosaukums Zinātņu  nozare/  

zinātņu apakšnozare 

F
a

k
u

ltā
te 

Mācībspēks  

(vārds, uzvārds un 

zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds) 

Sadalījums Kredītpunktu skaits Stundas 

pa  sem. 

   pa  semestriem 

K
O

P
Ā

 

no  tām 

I E 
kopā  

KRP 
1. 2. 

L Prakt.d.; Sem., 

Lab.d. 

Ind.d. 

1. 

gr. 

2. 

gr. 

3. 

gr. 

  OBLIGĀTĀ (A) DAĻA           7 0 7 84 42 42 0 0 0 

1. Modernā menedžmenta teorijas Vadībzinātne VSZF 

Dr.oec. Daina Celma - 

Zīda   2 2   2 24 12 12       

2. Starptautiskās tiesības Juridiskā zinātne VSZF 

Mg.iur. Aldis 

Dreiblathens 2   1   1 12 6 6       

3. Organizāciju komunikācija Komunikāciju zinātne PSDF Dr.phil. Lāsma Latsone   2 2   2 24 12 12       

4. Kritiskās domāšanas attīstība Psiholoģija VSZF Dr.psych. Irina Strazdiņa   2 2   2 24 12 12       

  

IEROBEŽOTĀ IZVĒLES (B) 

DAĻA           33 20 13 420 42 42 0 0 240 

5. 

Sociālās drošības sistēmas 

aktualitātes ES valstīs un Latvijā 

Socioloģija/sociālā politika 

un sociālā darba 

organizācija PSDF Prof.mag.soc. Aija Barča   1 2 2   24 12 12       

6. 

Profesionālās kompetences 

refleksija 

Socioloģija/soc.pol.un 

soc.d.organiz. VSZF 

Dr.paed. Alīda 

Samuseviča   2 2   2 24 12 12       

7. Metod.soc.d. pētniecībā. 

Socioloģija/soc.pol.un 

soc.d.organiz. VSZF 

Dr.paed. Alīda 

Samuseviča   1 2 2   24 12 12       

8. Sociālā darba projektu vadīšana 

Socioloģija/soc.pol.un 

soc.d.organiz. VSZF Mg.oec. Uldis Drišļuks 2   1   1 12 6 6       

9. 

Maģistra darba izstrāde un 

aizstāv. 

Socioloģija/soc.pol.un 

soc.d.organiz. PSDF Dr.paed. Anita Līdaka   2 20 10 10 240         240 

  Prakse           6 6 0 96           

 10. Pētnieciskā prakse 

Socioloģija/soc.pol.un 

soc.d.organiz. PSDF Dr.paed. Anita Līdaka   1 6 6   96         96 

  BRĪVĀS  IZVĒLES (C) DAĻA  

 

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KOPĀ (KRP  un  STUNDAS):           40 20 20 504 84 84 0 0 240 

  KOPĀ (IESKAITES  un  EKSĀMENI):      2 8                   

 




