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1. Liepājas Universitātes studiju virziena  „Sociālā labklāj ība” 
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. jūlij ā 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). 
Studiju virziena „Sociālā labklājība” programmas īsteno LiepU Pedagoģijas 

un sociālā darba fakultāte (PSDF) sadarbībā ar Dabas un sociālo zinātņu fakultātes 
(DSZF) un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes (HMZF) mācībspēkiem. 

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

augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 
 

Virziena „Sociālā labklājība” līdzšinējā stratēģiskā attīstība ir notikusi saskaņā ar 
Latvijas valsts un Eiropas kopīgajām augstākās izglītības politikas nostādnēm, 
respektējot augstākās izglītības plānošanas dokumentus: 
- Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 

2010.–2012.gadam (MK 2010.gada 5. augusta rīkojums nr. 458), 
- Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumos Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (pieņemti MK sēdē 2010. Gada 
5.oktobrī, nr. 931), 

- Augstākās izglītības padomes (AIP) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta 
„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai” programmu novērtēšanas kritēriji.  

 
Studiju virziena attīstības stratēģija ir saskaņota ar PSDF un LiepU stratēģiskās 

plānošanas dokumentiem: 
- LiepU attīstības stratēģija (2008–2018) un LiepU attīstības stratēģisko virzienu 

vadlīnijas 2011.–2012. gadam1, 
- LiepU zinātniskās darbības stratēģija (2010–2016)2, 
- Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes attīstības stratēģiju (2011–2014). 

 
Prasības Eiropas augstākās izglītības telpai, to mērķi un realizācijas līdzekļi1 

kalpo par vadlīnijām studiju virziena attīstības stratēģijas noteikšanā kopsakarībā ar 

                                                           
1
 Definēti Eiropas augstākās izglītības ministru konferences komunikē Bergenā 2005.gada maijā. 



4 

 

Globālo sociālā darba izglītības un prakses standartu prasību un LiepU darbības un 
attīstības mērķa īstenošanu- daudzveidīgas pētniecības, studiju un inovatīvo darbību 
izmantošanas iespējas, kas nodrošina starptautiski atzītu augstāko izglītību, attīstītu 
zinātni un pētījumus sociālās labklājības jomā.  
 
1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērt ējums no 

Latvijas republikas interešu viedokļa 
 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” attīstības aktualitāti nosaka Latvijas 
politiskā, ekonomiskā un sociālā situācija, ES izglītības un nodarbinātības politika.  
LR Labklājības ministrijas politikas plānošanas dokumentā „Profesionāla sociālā 
darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”2 kā problēma ir norādīta, ka 
sociālajos dienestos nodarbināto sociālā darba speciālistu skaits un kvalifikācija 
neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā’’ 3 noteiktais kritērijs par sociālā darba speciālistu skaitu sociālajos 
dienestos attiecībā pret iedzīvotāju skaitu pašvaldībā 2012.gadā ir izpildīts tikai par 
58%. Vienlaikus  ne visi sociālajos dienestos strādājošie sociālā darba speciālisti ir 
ieguvuši „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteikto kvalifikāciju, 
piemēram, 2012.gadā speciālisti ar neatbilstošu kvalifikāciju bija 10%. Tādējādi 
Labklājības ministrija ir sagatavojusi detalizētu informāciju par plānoto budžeta vietu 
sadalījumu 2014.gadam ministrijas institucionālā pakļautībā esošo augstākās izglītības 
iestāžu realizētajos studiju virzienos. Mērķis ir panākt, lai līdz 2020.gadam varētu 
nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz kvalificētu sociālā 
darba speciālistu skaitu, kā arī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu profesionālā sociālā darba 
attīstību. Tam nepieciešams ik gadu Latvijas augstskolās pirmajā kursā uzņemt 205 
studentus, t.sk. 150 pamata studijās, 50 maģistrantus un 5 doktorantus. 

Studiju virziena ietvaros īstenotās studiju programmas un studiju kursi tiek 
pilnveidoti atbilstoši darba devēju vēlmēm, attīstības tendencēm zinātnē un praksē un 
tiek respektēta sociālās labklājības virziena specifika, kas nosaka studiju programmu 
attīstību un nozīmi atbilstoši studiju virziena kopējai virzībai uz Latvijas sociālās  
labklājības sistēmas nodrošināšanu ar kvalificētu un profesionālu sociālo darbinieku, 
sociālās labklājības virzienam pakļauto institūciju vadītāju un sociālās politikas 
veidotāju sagatavošanu, tādējādi paplašinot absolventu konkurētspēju darba tirgū un 
nodrošinot valsts un reģionālās intereses. 

LiepU studiju virziens „Sociālā labklājība” ir vienīgais Kurzemes reģionā, kas 
sagatavo sociālā darba speciālistus.  

 
 
 
 
 

                                                           
2 MK rīkojums Nr. 652 ‘’Par Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam 
http://likumi.lv/doc.php?id=263299 
3 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 01.01.2003. http://likumi.lv/doc.php?id=68488 
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1.3. Studiju virziena att īstības plāns 
 

Uzdevumi Priekšlikumi 
attīstības noteikto  
uzdevumu 
kvalit ātes 
pilnveidošanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbild īgais 
par izpildi 

Izpildes 
apliecinājums 

Rezultāts 

Paplašināt profesiju 
klasifikatorā iekļauto 
sociālās labklājības 
jomas speciālistu 
sagatavošanu  LiepU 

Profesionālās 
maģistra studiju 
programmas 
„Sociālā 
labklājība” izveide 

2014. Jomas 
prodekāne 
S.Lanka, 
PSDF 
profesore 
A.Līdaka 

licences 
saņemšana 

studentu 
uzņemšana 
programmā 

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. 

2013./201
4.studiju 
gads un 
turpmāk 

Jomas 
prodekāne, 
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 

2013./201
4.studiju 
gads un 
turpmāk 

Jomas 
prodekāne 
un 
programmu 
direktores 

Izmaiņas 
studiju plānos 

Tiek 
nodrošināta 
praktisko 
nodarbība 
sasaiste ar 
profesionālo  
darbību. 

 
1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilst ība darba tirgus 

pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērt ējuma rezultāti par 
darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju 
aptaujas rezultāti 

 
Kā liecina pētījuma „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par 

iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociāla darba politikas jomā” 
rezultāti – neskatoties uz salīdzinoši augstu sociālā darba augstākās izglītības studiju 
programmu absolventu skaitu, ne visiem sociālajiem darbiniekiem ir likumdošanas 
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prasībām atbilstoša izglītība (pēc LM datiem valstī apm. 10 % SD speciālisti ir ar 
neatbilstošu izglītību)4. 

Apkopojot pieejamo informāciju var secināt, ka studiju virziena programmu 
absolventi ir nodarbināti gan valsts, gan pašvaldības, gan nevalstiskajās organizācijās, 
kuras darbojas sociālās labklājības jomā, tai skaitā, Kurzemes reģiona novadu 
pašvaldību sociālajos dienestos, Sociālās aprūpes centros un ar klīnisko sociālo darbu 
saistītajās institūcijās (Ventspils, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Grobiņas, 
Kuldīgas, Durbes, Rojas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, 
Talsu, Vaiņodes, Talsu u.c., kā arī veic klīnisko sociālo darbu Liepājas Reģionālajā 
slimnīcā un Ziemeļkurzemes Reģionālajā slimnīcā), gan arī Vidzemes, Latgales un 
Zemgales reģionu sociālajos dienestos. Absolventi norāda, ka iegūto zināšanu un 
prasmju līmenis atbilst darba tirgus prasībām. 

Darba devēji vairumā gadījumu (studējošā prakses novērtējuma anketa) pozitīvi 
vērtē studentu teorētiskās zināšanas un norāda uz to, ka studiju programmas mērķi 
tiek sasniegti, taču ieteikumos aktualizē nepieciešamību vairāk studentu sagatavošanā 
akcentēt teorijas un prakses vienotību. 
Absolventu viedokļi saskan ar darba devēju viedokļiem, jo norāda uz nepieciešamību 
paaugstināt praktisko nodarbību (praktisko, laboratorijas darbu) un praktisko piemēru 
īpatsvaru, akcentējot saikni ar izvēlēto profesiju. Gan studentu, gan darba devēju, gan 
absolventu ieteikumi tiek ņemti vērā programmu kvalitatīvai pilnveidei par 
aktuālajiem jautājumiem diskutējot sociālās labklājības jomas ietvaros realizējamo 
studiju  programmu mācībspēku sanāksmēs. 
Ieteikumus studiju virziena pilnveidei var iedalīt šādās kategorijās: 
• Palielināt un pilnveidot praktisko nodarbību īpatsvaru, akcentējot teorijas un 

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

vienotību, 
• Pilnveidot studiju darba organizāciju un lekciju saturu atbilstoši inovatīvajām 

tendencēm sociālās labklājības jomā. 
 

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

- LiepU studiju virzienā „Sociālā labklājība” tiek nodrošinātas pamat (bakalaura) 
un augstākā (maģistra) līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas, kas 
sniedz iespēju veidot, attīstīt un īstenot kvalitatīvu, pēctecīgu profesionālu 
sociālo darbinieku sagatavošanu, pētniecības un zinātnes attīstību. 

- Iespēja studiju programmu realizācijā iesaistīt profesionāļus, tādejādi nodrošinot 
teorijas un prakses vienotību. 

- akadēmiskais, zinātniskais un vispārējais personāls. 
Vājās puses: 

- Vāji attīstīta zinātniski pētnieciskā bāze sociālās labklājības nozarē 
                                                           
4
 Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociāla darba politikas jomā. 

http://www.lm.gov.lv/text/2399 
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Iespējas: 
- Paplašināt profesiju klasifikatorā iekļauto sociālās labklājības jomas speciālistu 

sagatavošanu  LiepU, tādejādi sekmējot valsts pieprasījumu pēc  dažāda līmeņa 
profesionāliem sociālā darba veicējiem.  

Draudi: 
- Studiju programmu augstās izmaksas. 
- Sociālā darbinieka profesijas zemais prestižs. 
- Tuvāko 5 – 7 gadu demogrāfiskās situācijas prognoze Latvijā liek rēķināties ar 

3 – 8%  samazinājumu studentu skaita ziņā. 
- Studiju programmās paredzēto prakšu realizācijā iesaistīto profesionāļu 

nesakārtotais atalgojuma jautājums. 
 
1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 

Virziena programmu iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 
1) programmas direktoru komunikācija ar studentiem semestra laikā (individuālas un 
grupu diskusijas starp mācībspēkiem un studentiem par:  studiju darba plānošanu un 
norisi, studiju darbu un bakalaura darba temata izvēli un izstrādes gaitu, respektējot 
studentu profesionālās intereses. Studenti atbilstoši savām profesionālajām interesēm 
izvēlas prakses vietas. Individuālo pieeju nodrošina arī iespēja studēt pēc individuāla 
plāna. Atgriezeniskā saite ļauj izzināt studentu apmierinātības līmeni ar studiju 
procesu.; 
2) centralizēti organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti un 
atsevišķu mācībspēku darba kvalitātes novērtējumu, atbilstoši LiepU kvalitātes 
vadības sistēmas (KVS) procedūrām5,6. (Studējošo atzinumi un ieteikumi tiek 
atspoguļoti ikgadējos programmu pašnovērtējuma ziņojumos un  ņemti vērā studiju 
virziena kvalitātes pilnveidē); 
3) studiju programmu satura un organizācijas izvērtējums PSDF Domes sēdēs un 
mācībspēku sanāksmēs; 
4) PSDF dekānes, prodekānes un programmas direktoru individuālas pārrunas ar 
mācībspēkiem, kurās tiek analizēta studentu apmierinātība ar atsevišķiem studiju 
kursiem un mācībspēku darbu; 
5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveide saskaņā ar LiepU Zinātnes padomē 
apstiprinātajiem plāniem un pētnieciskā darba integrācija studiju darbā; 
6) Sociālo partneru iesaistīšana studiju programmas kvalitātes izvērtēšanā, izmantojot 
uz Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli balstītu augstākās izglītības 
kvalitātes pilnveides metodi. Balstoties uz izvēlētās metodes kritērijiem, izvērtēšana 
ļauj attīstīt studiju programmas izaugsmi, izvērtēt studiju rezultātus; 
7) LiepU Studentu padomes izvirzīto pārstāvju līdzdalība normatīvo dokumentu 
izstrādē un to izpildes kontrolē.(Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU 
Satversmes sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes 

                                                           
5
 VS-1-1 „Studentu vispārējās apmierinātības mērīšana” 

6
 A-5-1 „Akadēmiskā personāla atlase un novērtēšana” 
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padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta 
stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju programmu 
Padomēs); 
8) LiepU ieviestā un sertificētā KVS, atbilstoši ISO 9001:2009 standartam, ir pieejami 
LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, mācībspēku un 
vispārējā personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa nodrošināšanai kā 
būtiskāko var minēt Nolikums par pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām 
(apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 
19.12.2011Pamatojoties 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. u.c.). 
9) KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. Tās 
ir: 

- Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas 
process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 
darbība); 

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

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

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

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

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

- Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, 
finansiālo saistību dēļ (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 
administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības). 
10) Absolventu aptauja. (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. Apkopoto informāciju studiju programmu direktori iekļauj 
ikgadējos studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos, dekāni – fakultātes 
pašnovērtējuma ziņojumā;  
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11) Darba devēju apmierinātības vērtēšana, kuras ietvaros fakultāte organizē darba 
devēju fokusgrupas un veic gala/valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju 
anketēšanu; 
12) KVS-ā ir izveidotā procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par izmaiņām 
KVS izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti problēmgadījumi un 
veiktas izmaiņas KVS. LiepU darbiniekiem ir iespēja aizpildīt Ierosinājumu un 
problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks sadarbībā ar KVS 
vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus par 
konfliktsituācijām vai problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta līmenī.  
 
1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāli 

tehniskais nodrošinājums 
  

LiepU infrastruktūra ir pietiekoša un piemērota studiju virziena darbības 
īstenošanai. Iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot internetu, audio, video 
un projekcijas aparatūru, 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, 
Alternatīvās izglītības centrā, Izglītības zinātņu institūta Sociālā darba studiju un 
pētniecības centrā u.c. 

2012. gadā LiepU budžetā tika izveidota fakultāšu attīstības fonda pozīcija, kas 
ievērojami palielināja fakultātes budžetu. PSDF attīstības finansējuma izlietojuma 
regulāra pārskatīšana notiek Fakultātes domes sēdēs. 

PSDF attīstības līdzekļi ieguldīti interaktīvās tāfeles, datoru iegādei, 
multiprojektora iegādei, kas nodrošina studiju virziena realizācijas tehnisko un 
saturisko kvalitāti. 

Ir pieejamība Moodle vide, kas rada iespēju studēt attālināti, daudzveidīgas IKT 
tehnoloģijas un saziņas līdzekļi ļauj sazināties un konsultēties ar docētājiem arī 
neklātienē. 

LiepU bibliotēkā nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā un 
datorlasītavā; ir iespējams izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts 
abonements un elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā 
ALISE. 

Bibliotēka abonē datu bāzes Letonika, LURSOFT, SAGE, EBSCO, Eiropa.lv, 
Latvijas Vēstnesis, Nozare tiešsaistes režīmā, CD-ROM (Unesco Key data on 
Education, Encyclopedia Britannica) u.c. LiepU bibliotēka sniedz Starpbibliotēku 
abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) 
pakalpojumus. Tiek izmantoti dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB. 
Bibliotēkas fondi tiek papildināti ne tikai no LiepU budžeta, bet arī ar projektu 
līdzekļiem7. 

                                                           
7
 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. 
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Kopumā LiepU ir 497 datori, no kuriem studiju procesam tiek izmantoti 221 dators, 
zinātnes vajadzībām 144 datori. LiepU IT darbības nodrošināšanai ir 6 serveri un 10 
kopējamās iekārtas. Studiju procesam tiek izmantota arī  video tehnika (videokameras, 
fotokameras), projekcijas tehnika (video projektori, grafoprojektori) un skaņas tehnika. 
LiepU izmanto licencētu Microsoft Windovs, Microsoft Office, Tildes programmatūru, 
Kaspersky antivirus, kā arī atvērtā koda  bezmaksas programmatūru. 
 
1.8. Sadarbības iespējas Latvij ā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

 
LiepU „Sociālās labklājības” virziena programmām ir nostiprinājusies  

sadarbība ar Latvijas Kristīgās akadēmijas un Baltijas psiholoģijas un menedžmenta 
augstskolu, nolūkā stiprināt un tālāk attīstīt sadarbību izglītības un zinātnes jomā. 
(2012.gada 8.un 9.novembrī LiepU mācībspēki un studējošie piedalījās LR 
Labklājības ministrijas, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas un Sociālo 
darbinieku biedrības organizētajā konferencē „Sociālā darba efektivitāte: problēmas 
un risinājumi”).  

Studiju virziena ietvaros tiek piedāvātas iespējas studentu un akadēmiskā 
personāla apmaiņas braucieniem ERASMUS programmas ietvaros (studentu un 
docētāju mobilitātes partneraugstkolas atspoguļotas 1., 2. pielikumos). 

2013.gadā uz studijām ārvalstīs ERASMUS programmas ietvaros pieteicās 4 
studējošie no studiju programmas „Sociālais darbinieks”. 
Studiju virzienā iekļautajām programmām ir noslēgti sadarbības līgumi zinātnē un 
studiju programmu attīstībā ar: 
1. Klaipēdas Universitāte (Lietuva) 
2. Utenas Lietišķo zinātņu Universitāte (Lietuva) 
3. Bergenas Universitātes koledža (Norvēģija) 
4. Svētā Kirila un Svētā Metodija Universitāte Veļiko Tarnovo (Bulgārija)  

2012./2013. studiju gadā studiju virziena „Sociālā labklājība” studējošajiem  
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 tēmā 
Professional work in the moderns society: central themes as ethics, recognition, 
inclusion and communication (3 ECTS), kā arī Kay S. Dennis, Ed. D. (Park 
University, ASV) vadīja lekcijas un seminārus studiju kursā Intercultural 
Communication (3 ECTS). 
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1.9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu un profesionālo kvalifik āciju 
vai profesionālo kvalifik āciju 
 
Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 104, 18.07.2013. 
Studiju virziens akreditēts līdz 2019.gada 4.jūnijam. 
Pielikums studiju virziena akreditācijas lapai Nr. 104: 
 

N. p.k. 

Studiju programmas 

nosaukums kods apjoms  
īstenošanas ilgums, veids un 
forma 

īstenošanas 
vieta 

prasības, uzsākot studijas 
piešķiramais grāds/ 
profesionālā kvalifikācija 

1. Sociālais 
darbinieks 

42762 160 4 gadi pilna laika 
klātienes studijas, 
4 gadi un 6 mēneši 
nepilna laika neklātienes 
studijas 

Liepāja vidējā izglītība Profesionālā bakalaura grāds 
sociālajā darbā un sociālais 
darbinieks  

2. Sociālais 
darbs 

47762 40 1 gads pilna laika 
klātienes studijas, 
1 gads un 6 mēneši 
nepilna laika neklātienes 
studijas 

Liepāja 5.  līmeņa sociālā darbinieka 
profesionālā kvalifikācija 
vai profesionālais bakalaura 
grāds sociālajā darbā 

Profesionālā maģistra grāds 
sociālajā darbā 
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1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifik āciju un pienākumus, tai skaitā 
studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos 
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma SOCIĀLAIS DARBINIEKS  42762 
 

  
Vārds, 
uzvārds 

Grāds Amats Kvalifik ācija ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODU ĻI 
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. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Kārlis Dobelis Dr.math. Docents 
(ievēlēts) 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, fizikas, 
matemātikas skolotājs 1960.; 
Latvijas Universitāte, matemātikas doktors 1992. 

2. modulis Profesionālā attīstība: 
VadZP066 Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšana (1 KRP) 

B 

8. Dace Erkena  Mg.paed. Asistente Latvijas Valsts universitāte, biologs, bioloģijas un 4. modulis Cilvēks un sabiedrība: B 
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ķīmijas pasniedzējs, 2000.; Latvijas Universitāte, 
izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, 2000. 

SociP009 Veselības aizsardzības sistēmas. Veselības 
apdrošināšana (1 KRP) 
SociP025 Sociālā rehabilitācija (2 KRP) 

9. 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 

10. Zaigonis 
Graumanis  

Dr.phil. Docents  
(ievēlēts) 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas doktors, 
1993. 

FilzP917 Filozofija (2 KRP) 
TeolP012 Reliģiju vēsture (2 KRP) 

A 

11. 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 

12. 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 

13. Vija Kriķe  Mg. Lektore Latvijas Valsts universitāte, filozofijas pasniedzējs, 
sociologs, 1973.; pielīdzināts profesionālam 
maģistram  

 

2. modulis Profesionālā attīstība: 
CitiP394 2.3. submoduļa ieskaites darbs (1 KRP) 
CitiP864 Personālvadības pamati (1 KRP)  
Filz4013 Profesionālā ētika (1 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 
SociP034 Socioloģija (1 KRP) 

B 

14. Svetlana 
Lanka  

Mg.sc.educ. Lektore,  
Izglītības 
zinātņu 
institūta 
zinātniskā 
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) 

B, C 
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MediP824 Neatliekamā un pirmā palīdzība (1 KRP) 
JurZP014 Ģimenes tiesību likumdošana (2 KRP) 

5. modulis Pētniecība sociālajā darbā: 
CitiP224 Kvalifikācijas eksāmens (2 KRP) 
CitiP620 Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana (10 KRP) 

Sociālās drošības sistēma (2 KRP) 
15. 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 

16. 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 

17. Velga Laugale  Dr. philol. 
 
 

Docente 
(ievēlēta) 
 

LiepU, filoloģijas doktora grāds, 2009.; 
LPA, filoloģijas maģistra grāds latviešu 
valodniecībā, 1999.; 
V.Lāča LVPI, latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija, 1984. 

ValoPZ39 Latviešu valodas kultūra (2 KRP) A 

18. 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. 

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 

19. Daina 
Lieģeniece  

Dr.habil.paed. Profesore 
(ievēlēta) 

Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoģijas doktora 
grāds, 1993., 
Studijas P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 
Vēstures un filoloģijas fakultāte, angļu valodas 
skolotāja, filologa kvalifikācija, 1964. 

1. modulis Cilvēka dzīves cikli: 
CitiPC47 Gerontoloģija (2 KRP) 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 
PsihP235 Etnopsiholoģija (1 KRP) 
SociP092 Socializācijas pamati (2 KRP) 

B 

20. Ilze Miķelsone  Dr.paed. Asociētā LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, doktora 1. modulis Cilvēka dzīves cikli: B 
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profesore 
(ievēlēta) 

zinātniskais grāds pedagoģijā, 1996., 
 Liepājas Pedagoģiskais institūts – Pirmsskolas 
pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, 
pirmsskolas audzināšanas metodiķe, 1987. 

PedaP532 Androgoģijas pamati(2 KRP) 
2. modulis Profesionālā attīstība: 

PedaP269 Sasniegumu motivācija(1 KRP) 
Psih4005 Kreativitātes psiholoģija (1 KRP) 

21. 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 

22. 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. 

PsihP601 Vispārīgā psiholoģija (2 KRP) 
 
 

A 

23. 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 

24. 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) 
PedaP261 Skolas pedagoģija (1 KRP) 

B 

25. 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 

26. 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 

27. Al īda 
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) 
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28. 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 

29. 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) 

Saskarsmes treniņš (1 KRP) 

B 

30. 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) 
SociP068 Lietišķie pētījumi sociālajā darbā (2 KRP) 

B 

31. Gundega 
Tomele  

Mg.sc.educ. Lektore Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītības zinātņu 
maģistra grāds, 2009., 
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūts, 
Defektoloģijas specialitātē palīgskolas skolotājs, 
1989. 

4. modulis Cilvēks un sabiedrība: 
CitiP791 4.5. submoduļa studiju darbs (2 KRP) 
PedaP397 Logopēdijas pamati (1 KRP) 

B 

32. 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 

33. Irīna 
Vereščagina  

Mg.soc.darbs Lektors  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) 

A, B, C 
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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) 
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) 
34. 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: 
CitiP387 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. submoduļa studiju darbs (2 
KRP) 
PedaPG86 Ģimenes un sabiedrības sociālā mijietekme 
(2 KRP) 

B 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma SOCIĀLAIS DARBS 47762 
 

  
Vārds, 
uzvārds 

Grāds Amats Kvalifik ācija ĪSTENOJAMIE STUDIJU KURSI UN MODU ĻI 
Stud. 
pr. daļa 

1. Barča Aija Mg.soc.darbs 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 

Latvijas Universitāte, ekonomikas doktora grāds 
izglītības vadībā 2004. 

VadZP155 Modernās menedžmenta teorijas (2 KRP) A 
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(ievēlēta) 
3. 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 

4. Klampe Aira Mg.sc.educ. Asistente 
 

Liepājas Universitāte, karjeras konsultants, 2009 KomZ5001 Organizāciju komunikācija (2 KRP) A 

5. Latuškēvica 
Vinita 

Mg.soc.darbs Asistente Liepājas Pedagoģijas akadēmija, prof. maģistra 
grāds sociālajā darbā, 2005.  

SociP089 Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā (1 KRP) B 

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. Runte Sanda  Mg.iur. Lektors  Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistrs 
tiesību zinātnē, 2004. 

JurZ5002 Starptautiskās tiesības (1 KRP) 
 

A 

8. 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 

9. 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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1.11.  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 
 

Mācībspēku sastāva kvalitatīva analīze atklāj zinātniski pētnieciskās darbības 
virzienus, kas gan saturiski, gan organizatoriski ir plānots atbilstoši studiju 
programmas prasībām un ir  tiešā veidā saistīts ar mācībspēku  docējamo studiju  
kursu. 

LiepU mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība un tās rezultāti tiek veikta 
saskaņā ar Zinātniskās darbības stratēģijā 2010.–2016. gadam noteiktajiem mērķiem 
un sasniedzamajiem rezultātiem.  
 

Zinātniski pētnieciskā (radošā) darbība norisinās saskaņā ar ikgadējo plānu, ko 
apstiprina LiepU Senāts. 

Docētāju pētījumu tematika un pētnieciskās darbības virzieni atklāj valsts un 
reģiona aktuālās problēmas sociālās labklāj ības jomā, piemēram: 

• izglītības un audzināšanas problēmas mainīgajā sabiedrībā, 
• personības pašrealizācijas būtība, tās veidi; 
• atstumto bērnu pašizjūtas pedagoģiski psiholoģiskie aspekti; 
• jauniešu sociālās atstumtības mazināšana: situācijas raksturojums pašvaldībās; 
• bērnu socializācijas problēmas kā izaicinājums sabiedrībai u.c. 

 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
pārskata periodā īstenotie pētniecības un attīstības projekti 

 
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 L īdaka 
Santa Striguna 
Anna Plostniece 
Janīna Ponomarjova 

2013. gada 
rezultāti 

• Projekta Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide ietvaros ir izveidoti:  
* 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;   

 
Projekta 
finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF Projekts Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana Lektore: 
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vardarbībā cietušo 0-36 mēnešu veco bērnu 
sociālajā rehabilitācijā 
Līgums Nr.IDP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87 

Gundega Tomele 

2013. gada 
rezultāti 

• Projekta ietvaros tika vadīti semināri un supervīzijas Minhenes 
funkcionālās attīstības diagnostika (Pirmais dzīves gads) 7 NVO 
(Ventspils, Talsu, Zantes, Dobeles, Allažu, Valmieras un Rugāju krīžu 
centros) rehabilitācijas/krīžu centru speciālistiem (mediķiem, sociālajiem 
darbiniekiem, audzinātajiem, u.c.) par 0 – 12 mēnešu vecu bērnu attīstības 
novērtēšanu. 

 
Projekta 
finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

Lifelong 
Learning 
Programme 
(Education 
and 
Culture 
DG) 

ERSMUS Intensīvā Programma Intercultural 
Education for Sustainability – wise education for a 
decent life (IES 2) 
Projekta numurs: ERA 10-2013-006 

Dalībnieki: 
Anita L īdaka 
Svetlana Lanka 
5 studenti 

2013. gada 
rezultāti 

• IP mērķis – bagātināt dažādu Eiropas valstu augstskolu partnerattiecības, 
veicinot daudzpusēju sadarbību starp augstākās izglītības iestāžu 
mācībspēkiem un studentiem, nodrošinot efektīvu apmaiņu 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 
apmaiņu. http://www.ipg.pt/ies2013/documents.aspx 

• Novadītās lekcijas mērķis ir iepazīstināt ar inovatīvu priekšstatu par tēmu 
Values Education for a Sustainability. 

• Semināru mērķis ir izstrādāti pētniecībā balstīti turpmākajā profesionālajā 
darbībā izmantojami materiāli. 

 
Projekta 
finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

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, 
Al īda Samuseviča 

 
Projekta 
finansētājs 

Projekta nosaukums un identifikācijas Nr. Projekta izpildītāji LiepU 

ESF Projekts Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana 
vardarbībā cietušo 0 – 36 mēnešu veco bērnu 
sociālajā rehabilitācijā 
Līgums Nr.IDP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008/87 

Lektore: 
Gundega Tomele 

2013. gada 
rezultāti 

Novadīti semināri Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metode, 1. 
dzīves gads Latvijas Bērnu fonda Krīzes centru speciālistiem Allažos, Dobelē, 
Rugājos, Talsos, Valmierā, Ventspilī, Zantē. 
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1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras sarasts pārskata 
periodā 

 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darba aktivitātes lielā 
mērā  ir saistītas ar docējamo studiju kursu, kas nodrošina efektīvāku zinātniskās 
pētniecības rezultātu integrāciju studiju procesā. Par to liecina mācībspēku referātu un 
publikāciju tēmas zinātniskās konferencēs. 
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 Grāmata pieejama arī elektroniski adresē: http://www.september-
books.com/valueandvirtue.asp 

 
Citās starptautiskās datubāzēs iekļautajos izdevumos publicētie oriģinālie zinātniskie 
raksti 

 
• Lidaka, A. (2013) Value Education for Sustainability. Proceedings in GVW - 

The 1-st Global Virtual Conference - Workshop, pp.162-167. EDIS- Publishing 
Institution of the University of Zilina, Slovakia; Thomson Ltd, Slovakia. ISBN: 
978-80-554-0679-4 http://www.gv-conference.com/archive/?vid=1&aid=1&kid= 
40101  

• Lidaka, A., Priedolina, M. (2013). Professional Values in Youth Education. 
Eurasian Multidisciplinary Forum, Tbilisi, Grigol Robakidze University, Georgia, 
European Scientific Institute, ESI (24 -26 October 2013) (Conference 
Proceedings Vol. 1, pp.399-408) ISBN 978-608-4642-10-7. Bibliographic 
information published by the National and University Library "St. Kliment 
Ohridski" in Skopje, Macedonia; detailed bibliographic data are available in the 
internet at http://www.nubsk.edu.mk/; CIP - 3(062) COBISS. MK-ID 95072522 
http://www.emforum.eu/images/emf.vol.1.pdf 

• Lidaka, A. (2013) Values Education in Latvia’s Schools. Pieņemts publicēšanai 
International Journal of Arts & Sciences. http://maltaconference2013.sched.org  

• L īdaka Anita, Samuseviča Alīda, Striguna Santa „VALUES 
ACTUALIZATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS” 1st Annual 
International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, University of the Azores, 
Ponta Deglada, 2013.gada 24.-26.aprīlī (Conference Proceedings Vol.2), 968.- 
976. P., ISBN 978-608-4642-04-6 http://www.nubsk.edu.mk/ CIP -352.076 
(630.12) COBISS.MK-ID 94030090 Publisher: EGALITE (department: 
European Scientific Institute) 

• Vikmane B. (2013) Socialization in the family and formation of preschool 
childrens concept of the parents image. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2013. gada 24.-25. maijs. I daļa. 
Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013. 409. – 419. lpp. ISSN 1691-5887 

• Lieģeniece D. (2013) Kopveseluma pieeja 5-12 gadus vecu bērnu uzvedības 
izpratnei sociālā vidē. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 



22 

 

konferences materiāli 2013. gada 24.-25. maijs. II daļa. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 2013. 37. – 47. lpp. ISSN 1691-5887 

 
Citi recenzēti zinātniski raksti 

 
• Nīmante, D., Daniela, L., Samuseviča, A., Moļņika, B. (2013). Jauniešu 

sociālās atstumtības mazināšana: situācijas raksturojums pašvaldībās. Rīga:  
LU, 61 lpp. http://www.atbalsts.lu.lv ISBN (IZI) 

• Lidaka, A., Lanka, S. (2013) Neglected children’s education problems. 
Pieņemts publicēšanai Lietuvos Edukologijos Universitetas, UMF Vaikystės 
studijų laboratorija, Viļņa 

• Lidaka, A., Lanka, S. (2013) Socialization for Children: Problems and 
Challenges for Society. Pieņemts publicēšanai Šauļu Universitātes Scientific 
Journal "Social Education VII. 

• Priedolina, M. (2013) Family as Attitudes’ Creator Pieņemts publicēšanai 
Lietuvos Edukologijos Universitetas, UMF Vaikystės studijų laboratorija  

• Striguna, S. (2013) Pārmaiņu realizācija izglītībā. Pieņemts publicēšanai 
izdevniecības „RaKa” maģistru – SWH stipendiātu rakstu krājumam 2013.gada 
septembrī 

 

Tēzes konferenču tēžu krājumos 
 

• Tomele, G. Munich Functional Development Diagnostics in the practice and 
research of the speech therapy. Rehabilitation in Baltic States 2020: Policy and 
Practice. Abstract book Journal Latvijas Ārsts supplement. 8th Congress of Baltic 
Association for Rehabilitation. 18-19 September 2013, Riga, Latvia,  
 

Populārzinātniskas publikācijas 
 

• Bethere, D., Līdaka, A., Plostniece, A., Ponomarjova, A., Striguna, S. (2013). 
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autismu. Rīga: McĀbols. 

• Bethere, D., Līdaka, A., Plostniece, A., Ponomarjova, A., Striguna, S. (2013). 
Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem. 
Rīga: McĀbols. 
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1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (profesoru grupu, 
laboratoriju, instit ūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju 
virziena un konkrēto studiju programmu īstenošanā 

 

Lai optimizētu pētījumu procesu un to integritāti PSDF ir definēti 3 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, atklāti viņas monogrāfij ā „Socializācija 
ģimenē”, ir integrēti studiju kursā:  

- Ģimenes un sabiedrības sociālā mijietekme (studiju programma Sociālais 
darbinieks - 2 KRP). 

3. Zinātnes virziena „Veselības un sociālās aprūpes optimālas sadarbības kapacitātes 
veicināšanas iespēju izpēte Latvijā” (vad. Mg.sc.sal., Mg.mus. Mirdza Paipare) 
rezultāti iekļauti studiju kursu saturā Veselība un slimības (2 KRP) un Sociālā 
rehabilitācija  (2 KRP). 

Studiju programmā 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 profesionāli 
sociālā darba speciālisti un LiepU Sociālās labklājības jomā studējošie un 
nodarbinātie mācībspēki. Konferences aktualitāti nosaka arvien pieaugošais 
dalībnieku skaits (2013.gadā konferencē piedalījās 101 dalībnieks). 
2013. gada 15.februārī notikušās konferences – „Sociālā darba aktualitātes” 
1. Plenārsēdes referentu tēmas: 

- Anita Līdaka, LiepU profesore - Ģimenes ietekme personības veidošanās 
procesā  

- Aija Barča, Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja - 
Aktualitātes sociālā darba likumdošanā  

- Anita Segliņa, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas 
vadītāja - Normatīvo aktu piemērošana sociālā darba praksē  

- Vita Kadiķe, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Liepāja” 
vadītāja - Valsts sociālās aprūpes centra starpinstitucionālā sadarbība 

- Dace Liepa, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību 
jautājumos - Skolēnu ģimeņu sociālais portrets, atbalsta komanda skolā un 
sadarbības partneri  

- Ērika Gintere, LiepU psihologs - Ģimeņu sociālo problēmu izvērtējums 
sociālpsihologa skatījumā  

- Uldis Novickis, Liepājas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks - Skolēnu 
līdzdalība īpašumu bojāšanā – nepietiekamas audzināšanas sekas  
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- Inguna Bināne, LU doktorante - Nepilngadīgo grūtniecību veicinošie 
ekonomiskie, sociālie un psiholoģiskie faktori  

- Santa Vecbaštika, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālās 
dzīvojamās mājas vadītāja - Klienta atbildības veicināšana – aktuāls aspekts 
sociālā darba praksē 

2. Darbs grupās  
- Starpinstitucionālās  sadarbības pozitīvās un negatīvās iezīmes darbā ar 
ģimenēm un bērniem 

- Sociālā darba iespējas, mazinot ģimeņu atkarību no sociālajiem pabalstiem  
- Atkarības ģimenēs – to risināšanas iespējas un problēmas. 
- Sociālā darba speciālistu kapacitātes celšana- problēmas un risinājumi. 

Darba grupu prezentētie rezultāti tiek nodoti LR Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētājai A. Barčai un tiek ņemti vērā, kā arī ņemti vērā likumu 
izveidē un likumu grozījumu izstrādē. 
 
1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrēto studiju 
programmu īstenošanā 

 
Mācību palīgpersonāla raksturojums 

 Atbild īgais Uzdevumi studiju programmas 
īstenošanā 

Studiju daļa Studiju lietvede 
 
 
 
Plānotāja 

Veic studiju programmā studējošo 
lietvedību, sekmju uzskaitījumu,  

izziņu sagatavošanu. 

Atbilstoši studiju programmu plāniem 
sastāda lekciju sarakstus un, 
nepieciešamības gadījumā, veic 
izmaiņas. 

Studiju programmas 
direktore 

Programmas 
direktore 

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

Studiju daļa   Izstrādā un nepieciešamības gadījumā 
veic korekcijas lekciju plānojumā 

PSDF Prakses 
metodiķe  

Metodiķe Slēdz līgumus ar prakses vietām 
studējošo prakses īstenošanai 

PSDF Fakultātes dome Apstiprina studiju plānus, izmaiņas 
studiju plānos, apstiprina bakalaura un 
maģistra darbu tēmas, izskata 
nepieciešamās izmaiņas studiju plānos 
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Sociālās labklāj ības un 
veselības aprūpes 
izglītības studiju 
programmu padome 

Padomes 
eksperti 

Nodrošina studiju kursu pārraudzību un 
to atbilstību Sociālā darbinieka un 
Mūzikas terapijas Profesijas 
standartiem un kompetencēm. 

 
1.15. Inform ācija par ārējiem sakariem 
 

Studiju virziena ietvaros noris sadarbība: 
1. ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām (dažādu pašvaldību, 

piemēram, Saldus, Rīgas u.c.) Īpaši atzīmējama ir ilggadēja sadarbība ar Liepājas 
pilsētas domes Sociālo dienestu un tā pakļautībā esošajām institūcijām – ne tikai 
prakšu nodrošināšanā, bet arī piedaloties dažādās aktivitātēs: 
a) Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts – 2013.gada 15.novembrī 

sociālās labklājības jomas studiju programmās studējošie un studiju 
programmas direktore  S. Lanka piedalījās punkta darbinieku organizētajā 
informatīvi izglītojošā pasākumā gaidāmās Eiropas HIV testēšanas nedēļas un 
Pasaules AIDS dienas sakarā; 

b) Sociālā dzīvojamā māja (Flotes ielā 14) – 2013.gada 2.aprīlī S. Lanka vadīja 
lekciju mājas iedzīvotājiem par tēmu – Traumatiska krīze-tās ietekme uz cilvēka 
dzīves kvalitāti. 2013.gada 4.aprīlī mācībspēki S.Lanka un J.Grava kopā ar 
studentiem organizēja Lieldienu pasākumu sociālās dzīvojamās mājas bērniem 
un vecākiem. 

c) Sadarbības ietvaros ar Valsts probācijas dienesta Liepājas filiāles darbiniekiem 
S. Lanka un Sociālā darbinieka studiju programmas studējošie piedalījās 
dienesta rīkotajā „Izl īguma nedēļā” (2013.gada 12.aprīlis), kuras mērķis ir 
veicināt pozitīvu konfliktu risināšanas prasmju pilnveidi. 

2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 
līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas  
a) Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (Latvija); 
b) Kristīgā akadēmija (Latvija); 
c) P. Stradiņa medicīnas koledža (Latvija); 
d) Klaipēdas Universitāte (Lietuva); 
e) Utenas Lietišķo zinātņu Universitāte (Lietuva); 
f) Bergenas Universitātes koledža (Norvēģija); 
g) Svētā Kirila un Svētā Metodija Universitāte Veļiko Tarnovo (Bulgārija). 

3. Sadarbība ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības 
apakškomisiju – regulāras tikšanās (2012.gada 20.novembrī, 2013.gada 
26.februārī – LiepU pilnvarotā persona dalībai komisijas sēdē S. Lanka) un 
diskusijas par sociālā darba speciālistu tālākizglītības iespējām un aktualitātēm 
sociālā darba izglītībā Latvijā). 
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Pielikumi 
 

1. pielikums 
Liepājas Universitātes sadarbības līgumi 

Erasmus studentu studiju mobilitātē Sociālās labklāj ības jomā 
 

Nr. 
p.k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 
grupas 

Studiju 
programma 

ISCED 
kods, 
Studentu 
skaits 

1.  Lillabaelt Universit ātes koledža 
(Dānija) DK Vejle 05 
http://international.ucl.dk/ 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 143-2 

2.  Bergenas Universitātes koledža 
(Norvēģija) N BERGEN05 
http://www.hib.no/english/default.a
sp 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 

315-2 

3.  Limburgas Katoļu Universitātes 
koledža  (Beļģija) 
B-HASELT-20 
http://www.khlim.be 

Sociālā labklājība Sociālais 
darbinieks 

315 

4.  Klaip ēdas Valsts koledža 
(Lietuva) LT KLAIPED 
09http://www.kvk.lt 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 315-1 

5.  Utenas Lietišķo zinātņu 
Universitāte (Lietuva) 
LT UTENA01 
www.utenos-kolegija.lt 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 

315-1 

6.  Svētā Kirila un Sv ētā 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 

315- 

 
2. pielikums 

Erasmus docētāju/ darbinieku mobilit āte 
 

Nr. 
p.k. 

Augstskolas nosaukums 
Erasmus kods 

Izglītības tematiskās 
grupas 

Studiju 
programma 

ISCED 
kods, 
Studentu 
skaits 

1.  Lillabaelt Universit ātes koledža 
(Dānija) DK Vejle 05 
http://www.ucl.dk/international 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 143 

2.  Valsts Augstākās profesionālās 
izglītības skola Elblongā 
 (Polija) PLELBLAG01 
http://www.pwsz.elblag.pl 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 

315 

3.  Klaip ēdas Universitāte (Lietuva) 
LT KLAIPED01 
http://www.ku.lt 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 315 
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4.  Bergenas Universitātes koledža 
(Norvēģija) N BERGEN05 
www.hib.no 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 315 

5.  Vi ļņas Universitāte (Lietuva) 
LT VILNIUS 01 
http://www.vu.lt/en/ 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks 315 

6.  Granādas Universitāte (Spānija) 
GRANADA01 
http://www.ugr.es/en/pages/perfiles
/estudiantes_internacionales 

Veselības aprūpe 
un sociālā 
labklājība 

Sociālais 
darbinieks, 
Sociālais 
darbs 

315 

 


