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I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA 

darbības un attīstības stratēģiju 

 

 Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultāte realizē 3 studiju programmas studiju 

virzienā „Mākslas”. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019. 

gada 18. jūnijam.  

 Studiju virziena „Mākslas” mērķi ir definēti, pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un 

Latvijas plānońanas dokumentiem: „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam”, 

„ Europa2020”, „EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, 

„NAP2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017”, 

„Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015.gadam” u.c. 

Studiju virziena vīzija: RA studiju virziens „Mākslas” ir Eiropas augstākās izglītības 

telpā konkurētspējīgs studiju virziens ar aktuālām studiju programmām, radońiem studentiem, 

darba tirgū pieprasītiem absolventiem un dinamisku akadēmisko, zinātnisko un māksliniecisko 

vidi. 

Studiju virziena „Mākslas” stratēģiskie mērķi un uzdevumi saistībā ar RA darbības 

un attīstības stratēģiju: 

1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radońus, 

aktīvus, profesionālus speciālistus reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum dizaina 

jomā. 

Mērķa sasniegńanai ir nozīmīga: 

- Virzienā esońo studiju programmu pilnveidońana atbilstońi tautsaimniecības darba tirgus 

prasībām, attīstot transdisciplināras, starpdisciplināras un internacionālas studijas;  

- Studiju programmu starptautiskās atpazīstamības veicināńana un ilgtspējīgas sadarbības 

veidońana; 

- Studiju virziena „Mākslas” programmu attīstība, nodrońinot secīgu augstākās izglītības 

līmeľu apguvi, kas atbilst Rēzeknes Augstskolas studējońo un absolventu interesēm, un ir 

saistońs jebkuram mākslas un dizaina nozarē izglītību ieguvuńam speciālistam specifisko 

profesionālo zināńanu un prasmju pilnveidei RA mūņizglītības sistēmas ietvaros. 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrońinot tehnoloģisko 

izcilību un pārnesi uzľēmējdarbības attīstībai; 

Mērķa sasniegńanu nodrońina:  

- Akadēmiskā personāla profesionālās kompetences attīstība, apliecinot izcilas 

akadēmiskās zināńanas, starptautisko un profesionālo pieredzi; 

- Zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība; 

- Inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstība un komercializācija. 

- Partnerība starp uzľēmējdarbības vidi un augstskolas akadēmiski pētniecisko studiju vidi.  

 

3. Izveidot mūsdienīgu un ilgtspējīgu studiju vidi ar modernu aprīkojumu zinātniski 

pētnieciskajiem un praktiskajiem darbiem. 

4. Uzlabot dzīves kvalitāti reģionā, iesaistot RA akadēmisko personālu, studentus Latgales 

sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, reģiona kultūrvēsturisko vērtību saglabāńanā 

un apritē: 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feu2020%2Fpdf%2F1_LV_ACT_part1_v1.pdf&ei=h_GlUMuMF_P64QSwh4HoAw&usg=AFQjCNGjRPji0Ace5bWoBxtWvIXuFrUdGA&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0567%3AFIN%3ALV%3APDF&ei=2PGlUOH2LYnl4QS4_YHgCw&usg=AFQjCNE-1DzUe8IgnoOAVODUDjHhIB6V1w&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.latvija2030.lv%2Fupload%2Flatvija2030_saeima.pdf&ei=a_KlUJPoEeLm4QSVyIGoCA&usg=AFQjCNHwdU1gAbWm4X7TW4cWwTsMSmfG-A&cad=rja
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1588
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1583
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf
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Mērķa sasniegńanu sekmē:  

- Dizaina pētniecība un metodoloģija sociālā un uzľēmējdarbības vidē, cilvēka 

saskarsmes vides izstrāde, vizuālās komunikācijas un informācijas sistēmu izstrāde, 

cilvēka dzīves un darbības ievirze racionālai funkcionēńanai; 

- Latgales kultūrvēsturisko tradīciju izpēte, saglabāńana un mijiedarbība 

starptautiskajā kultūru kontekstā.  

- Dizaina produktu projektēńana cilvēka daudzveidīgo vajadzību apmierināńanai, 

ieskaitot kultūras identitātes nepiecieńamību, dzīves un cilvēka darbības telpas 

organizēńanu. 

- Studentu un akadēmiskā personāla iesaiste RA un Latgales reģiona kultūras, 

sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. 

 

 

1.2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 
novērtējums no LR interešu viedokļa 

 

Mūsdienās dizains kļūst par sabiedrības pievienoto vērtību un ir sevišķi interesants kā 

ekonomikas instruments. Dizaina process pieprasa tālejošus plānus un ilgtspējīgu domāšanu. 

Latvijas Republikas Saeimā apstiprinātā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 

gadam” nacionālās identitātes stiprināšanai paredz, ka „Nacionālās identitātes konkurētspējas 

veidošanā liela nozīme ir radošajai industrijai (dizains, reklāma, tūrisms utt.) un kultūrai, kas 

savu kvalitāti jau ir pierādījusi” (Latvija 2030, 2010). Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 

(NAP) dizains atzīts par vienu no radošajām industrijām – valsts attīstības rīkiem un iekļauts 

prioritāšu skaitā (Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.). Dizains kļūst par modernu 

profesiju, jo demonstrē iespējas dzīves organizēšanā un kultūras attīstībā. Dizains uzsver 

mākslinieciski funkcionālu inovāciju izstrādi un ieviešanu cilvēka dzīvestelpā. 

Nacionālajā attīstības plānā (2014.-2020.) balstītās Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 

„Radońā Latvija 2014-2020” ietver 15 (tai skaitā dizaina) kultūras nozaru un starpnozaru 

stratēģijas, kur tiek novērtēta izglītības kvalitātes nepiecieńamība ilgtspējīgas ekonomikas un 

kultūrpolitikas veidońanai. 

Studiju virziena „Mākslas” programmas atbilst stratēģiskajiem ES un Latvijas plānońanas 

dokumentiem, jo, piem., Stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā 

„Europa 2020” skata izglītības un apmācības sistēmas kopumā mūņizglītības perspektīvā. Viens 

no ńī dokumenta stratēģiskajiem mērķiem paredz: visos izglītības un apmācības līmeľos sekmēt 

novatorismu un jaunradi, tostarp uzľēmējdarbības garu. „Jaunrade, kas katram sniedz personīgo 

izaugsmi, ir arī galvenais novatorisma avots, ko savukārt atzīst par vienu no galvenajiem 

ilgtspējīgas ekonomikas attīstības virzītājspēkiem” (Europa 2020). 

  

 

1.3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Studiju virziena attīstības ilgtermiľa plāns izstrādāts, balstoties uz ES un Latvijas 

attīstības plāniem un plānońanas dokumentiem. 

Tā, piemēram, dokuments „Radońā Latvija 2014-2020” uzsver profesionālās 

kultūrizglītības attīstības aspektus, tie ir: izcilības attīstīńana; profesionālās izglītības programmu 

piedāvājuma paplańināńana atbilstońi darba tirgus prasībām un nozares vajadzībām; augstskolu 

stiprināńana un starptautiskā konkurence, veidojot augstskolu sadarbības modeli – radońais 

klasteris, kultūras un radońo industriju mijiedarbības veicināńana, atbalsts mācību bāzes 

pilnveidei utt.; pētniecības un zinātniskā potenciāla attīstīńana. 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feu2020%2Fpdf%2F1_LV_ACT_part1_v1.pdf&ei=h_GlUMuMF_P64QSwh4HoAw&usg=AFQjCNGjRPji0Ace5bWoBxtWvIXuFrUdGA&cad=rja
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Studiju virziena „Mākslas” attīstības ilgtermiľa plāns (2013.-2019.) 

Nr. 

p.k. 

Plānotie pasākumi Plānotais rezultāts Izpildes 

termiņš 

1. Profesionālās izglītības 

programmu piedāvājuma 

paplańināńana atbilstońi darba 

tirgus prasībām un nozares 

vajadzībām 

Profesionālā maģistra studiju 

programmas uzsākńana 

2013./2014.  

2. Studentu uzľēmējdarbības prasmju 

pilnveidońana radońajā sektorā. 

Profesionālo zināńanu un prasmju 

pārnese jaunos dizaina produktos 

un pakalpojumos 

Dizaina pakalpojumu centra izveide 2014. 

3. Mūņizglītības, intereńu izglītības 

programmu izstrāde un īstenońana 

RA un Rēzeknes novada 

pańvaldības projekts: skolēnu 

intereńu izglītības nodarbības 

„Vides dizains”, „Interjera dizains” 

2013./2014. 

4. Starpaugstskolu sadarbība valsts 

līmenī (LLU, DU, LU, BSA, RTU, 

LMA, LMA LF, EKA u.c.). 

Kopēju lekciju, darbnīcu, izstāņu, 

konferenču, semināru organizēńana 

2013.-2019. 

5. Starptautiskās sadarbības 

sekmēńana un mobilitātes 

veicināńana 

 

- ERASMUS studentu un docētāju 

apmaiľas. 

-   Projekts „Nuclear Pit. Energy 

(in)dependence. My stance”. 

Izstāde, studentu starptautiskā 

konference, apaļā galda diskusijas 

(Latvija, Lietuva, Bulgārija, 

Ukraina, Polija); 

- Starptautiskais plenērs (RA un 

Pleskavas valsts universitāte) 

2013.-2019. 

 

2013.-2014. 

6. Sadarbība ar profesionālajām 

organizācijām (Latvijas Dizaineru 

savienība, Dizaina informācijas 

centrs, Latvijas Dizaina padome) 

Konference „Dizains Latvijai”, 

studentu dalība profesionālajās 

izstādēs un konkursos „Gada balva 

dizainā”, Rīgas starptautiskajā jauno 

dizaineru biennālē 

2014.okt. 

2015.okt. 

Sadarbība ar muzejiem (Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, Daugavpils 

Marko Rotko mākslas centrs, 

Daugavpils Novadpētniecības un 

mākslas muzejs, Dekoratīvās 

Mākslas un Dizaina muzejs, Rīgas 

Jūgendstila muzejs) 

Pētniecība, izstādes, semināri, 

muzejpedagoģiskā darbība, muzeju 

un profesionālās prakses, 

konferences 

2013.-2019. 

Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas 

domi 

Gadskārtu un valsts svētku –

noformējuma dizaina ideju izstrāde un 

noformējuma izgatavońanas 

koordinēńana. Interjera projektu 

izstrāde pańvaldības iestādēm. 

Pilsētvides vides objektu dizaina ideju 

izstrāde u.tml. 

2013.-2019. 

http://www.fold.lv/2013/08/dizaina-organizacijas-latvija/www.lnmm.lv/lv/dmdm/
http://www.fold.lv/2013/08/dizaina-organizacijas-latvija/www.lnmm.lv/lv/dmdm/
http://www.fold.lv/2013/08/dizaina-organizacijas-latvija/www.lnmm.lv/lv/dmdm/
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Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas 

Kultūras un tūrisma centru 

Mākslas dienu, Dzīvo skulptūru ńova 

organizēńana, daņādu festivālu, izstāņu 

organizēńana u.tml. 

2013.-2019. 

Sadarbība ar Rēzeknes novada 

domi 

Interjera projektu izstrāde novada 

pańvaldības objektiem u.tml. 
2014.-2017. 

Sadarbība ar Dagdas novada 

pańvaldību 

Mākslas plenēru, profesionālo prakńu 

organizēńana, interjera un vides 

projektu izstrāde u.tml. 

2013.-2019. 

Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas 

izglītības pārvaldi 

Pańvaldības pirmsskolas izglītības 

iestāņu interjera dizaina projektu 

izstrāde. Prakńu ietvaros veikt 

bērnudārzu telpu sienu gleznojumu 

izpildi. Renovēto bērnudārzu ēku 

fasāņu dizaina ideju izstrāde u.tml. 

2013.-2019. 

Sadarbība ar Austrumlatvijas 

Radońo pakalpojumu centru 

„Zeimuļs” 

Izstādes, semināri, prakses, 

konferences, meistarklases, radońās 

darbnīcas, interjera projektu izstrāde 

u.tml. 

2013.-2019. 

Sadarbība ar Austrumlatvijas 

daudzfunkcionālo koncertzāli 

Latgales vēstniecību „Gors” 

Izstādes, semināri, konferences 2014.-2017. 

Sadarbība ar darba devējiem 

 

Prakńu organizēńana, profesionālu 

konsultāciju sniegńana, augstskolas 

materiālās bāzes papildināńana 

2013.-2019. 

7. Pētniecības un zinātniskā 

potenciāla attīstīńana 

 

 

 

Ikgadējās RA zinātniski praktiskās 

konferences „Māksla un mūzika 

kultūras diskursā” org-na; studentu 

un docētāju dalība starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs, izstādēs, 

konkursos, mesēs 

2013.-2019. 

8. Docētāju profesionālās un 

akadēmiskās kompetences 

paaugstināńana 

Studijas maģistrantūrā, 

doktorantūrā, profesionālās 

pilnveides kursos, semināros. 

Doktora grāda iegūńana – 

L.Danilāne  

S.Meņinska  

2013.-2019. 

 

 

 

2014. 

2016. 

9. Studiju kursu/moduļu apguves 

piedāvājums sveńvalodā  

 

Docētāju sveńvalodas kompetences 

paaugstināńana; mācību līdzekļu 

pieejamības nodrońināsāna 

e-studiju vidē un izmantojot citas 

elektroniskās tehnoloģijas 

2013.-2019. 

 

1.4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam:  

Ekonomikas ministrijas sagatavotajā „Informatīvajā ziľojumu par darba tirgus vidēja un 

ilgtermiľa prognozēm” līdz 2030. gadam, redzams, ka lielākais darbaspēka pieprasījuma 

pieaugums sagaidāms būvniecības, apstrādes rūpniecības un ieguves rūpniecības nozarē. Ľemot 

vērā vides dizaina un interjera dizaina saistību ar būvniecības nozari, var secināt, ka RA 

sagatavoto speciālistu pieprasījums aktualitāti nezaudēs. Lai nodrońinātu darbaspēka 

pieprasījumu ńajās nozarēs, izglītības sistēmai jārada nepiecieńamās kapacitātes vajadzīgo 
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profesiju speciālistu sagatavońanai. Prognozes liecina, ka pakalpojumu sektoros nebūs praktiskas 

atńķirības starp tautsaimniecības attīstības konverģences un lēnās konverģences scenārijiem.  

Studiju virziena „Mākslas” absolventu prognozējamā nodarbinātība galvenokārt saistās ar 

individuālās uzľēmējdarbības sektora attīstību interjera dizaina, ainavu dizaina, vai grafiskā 

dizaina jomās, kā arī iespējām iekļauties esońajās dizaina jomas raņotnēs un organizācijās. 

 

1.4.1. Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju 

programmu absolventiem 

 2012./2013.studiju gadā studiju virziena „Mākslas” studiju programmas absolvēja 21 

students (studiju programmu „Vides dizains” - 5, studiju programmu „Interjera dizains” -16). 

Ľemot vērā absolventu un darba devēju sniegto informāciju par nodarbinātību, ir iegūti ńādi dati: 

Absolventi, kas strādā dizaina specialitātēs – 9  

Strādā cita veida darbu– 6 

Strādā ārvalstīs – 1 

Turpina studēt nākońajā līmenī – 7 

Bezdarbnieki – 0  

 Daļa programmas absolventu iesaistījuńies darbā savā profesionālajā jomā, strādā dizaina 

firmās, kuru specifika saistīta ar grafisko iespieddarbu izstrādi, dizaina suvenīrprodukciju, ziedu 

dizainu (piem., SIA „Zeize”, SIA „Latgales ziedi”). Daņi absolventi studiju programmā iegūtās 

zināńanas izmanto individuāli projektējot pasūtījumus.  Turpinot studēt nākońajā līmenī, 

absolventi vai nu strādā (arī nespecialitātē), vai arī izvēlas laiku vairāk veltīt  mācībām. Viena 

absolvente dzīvo un strādā ārzemēs. Kopumā tuvākā vai tālākā nākotnē visi absolventi vēlētos 

iegūt darbu specialitātē.  

 

1.4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

Studiju virziena „Mākslas” studiju programmu sadarbība ar darba devējiem noris 

studentu profesionālo prakńu ietvaros, diplomprojektu aizstāvēńanas kvalifikāciju komisuju 

darbā, kā arī darba devējiem uzľemot absolventus kā savu iestāņu darbiniekus. 2013.gadā tika 

veikta darba devēju aptauja par studiju programmu „Vides dizains” un „Interjera dizains” 

absolventu iekļauńanos profesionālajā vidē un viľu kompetences raksturojumu. Darba devēji 

uzskata, ka kopumā absolventiem piemīt daudzpusīgas zināńanas interjera projektēńanā un 

iekārtońanā, ergonomikā, grafiskajā dizainā, maketēńanā, kā arī prasmes grafisko programmu 

informāciju tehnoloģijās (ArchiCad, Adobe Photoshop, AutoCad, 3Dmax) izmantońanā. Viľi 

labi orientējas interjera stilos u.c. Tā, piemēram, SIA „Bumbierkoks”, kura darbības joma ir 

grafiskais dizains, ńobrīd strādā divi RA absolventi L.Priedeslaipa un A.Ńķirmants. Uzľēmuma 

radońais direktors G.Poikāns, augstu vērtē ńo absolventu atbildības sajūtu, prasmes grafisko 

programmu lietońanā un vēlmi apgūt jaunas nepiecieńamās prasmes. Daugavpils 

novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere, raksturojot RA absolventes, muzeja 

mākslas nodaļas vadītājas L.Kaimiľas darbu, atzīmē ńādas zināńanas un darba prasmes: 

zināńanas par kultūras un mākslas nozares procesiem un aktualitātēm; prasmes izvirzīt prioritātes 

un sasniedzamos mērķus, prasmes organizēt un kordinēt cilvēku darbu, prasmes efektīvi  

izmantot resursus, organizatora spējas muzeja un iestāņu vizuālā tēla veidońanā utt. 

Darba devēju atsauksmes ir ļoti pozitīvas gan no Rēzeknes pilsētas komunālās 

saimniecības vadības, kura ļoti labi raksturo jauno dārza dizaineru veikumu Rēzeknes pilsētas 

apstādījumu iekārtońanā un kopńanā, gan no Valmieras novada, arī no Rugāju novada u.c. darba 

devējiem. Darba devēji pozitīvi vērtē studentu piedāvātos projektus sabiedrisko dārzu un parku 

iekārtońanā.  
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Darba devēju atsauksmes skatīt 4.pielikumā. 

 

1.5. Studiju virziena SVID analīze  

Stiprās puses Vājās puses 

 Reģionam un Latvijas tautsaimniecībai nepiecieńamas 

studiju programmas.  

 Studiju programmu realizēńanai izdevīgs ģeogrāfiskais 

izvietojums reģiona centrā, tuvu reģionā dzīvojońo studentu 

dzīves vietām. 

 Programmu saturs atbilst attiecīgajiem profesiju 

standartiem, kā arī programmu saturs ir saskaľots ar 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartiem. 

 Programmas realizē kvalificēts, pieredzējis akadēmiskais 

personāls, t.s. LZP eksperti.  

 Akadēmiskais personāls aktīvi pilnveido profesionālo 

kvalifikāciju, vadot un īstenojot vietējos un starptautiskos 

projektus, piedaloties LLP ERASMUS apmaiľas 

programmā. 

 Potenciālajiem studentiem ir izvēles iespējas, studēt pilna 

laika klātienes vai nepilna laika neklātienes studijās. 

 Studējońie izmanto LLP ERASMUS iespējas studijām un 

prakses veikńanai ārzemju partneraugstskolās un iestādēs. 

 Labs, uz sadarbību vērsts, kontakts ar reģiona pańvaldībām, 

darba devējiem un uzľēmējiem.  

 Sadarbība ar Latvijas un Eiropas augstākās izglītības 

iestādēm, kas sagatavo dizainerus. 

 Studiju virziens nodrońina studijas ńādos līmeľos – 

koledņas (pirmā līmeľa), bakalaura un maģistra. 

 Zinātniskā darba attīstību veicina virzienā darbojońs 

fakultātes zinātniskais institūts „Personības socializācijas 

pētījumu institūts”. 

 Zinātniskā darba rezultātu publicitāti nodrońina vairāki 

fakultātes regulārie zinātniskie izdevumi, kas iekļauti 

starptautiskajās datu bāzēs, kā arī zinātniskās monogrāfijas 

un studentu zinātnisko rakstu krājumi. 

 2012.gada septembrī uzsākta ikgadējās starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika 

kultūras diskursā”  organizēńana RA.  

 Nostiprināta materiāli tehniskā bāze, renovētas telpas 

mākslas studiju programmām, noslēgts līgums ar 

Austrumlatvijas radońo pakalpojumu centru par jaunāko 

tehnoloģiju darbnīcu izmantońanu dizaina virziena studiju 

procesa nodrońināńanai 

 Nepietiekamas iespējas 

programmai piesaistīt ārvalstu 

docētājus pańreizējā situācija 

valstī, atalgojums, valodas barjera 

u.c.  

 Programmai trūkst docētāju ar 

doktora grādu mākslas un dizaina 

jomā. 

 Studentu maksātspējas 

samazināńanās, studiju 

kreditēńanas ierobeņońana, 

turpinoties taupības reņīmam un 

bezdarba līmenim valstī. 

 Vairumam reflektantu  nav 

priekńzināńanu mākslas un dizaina 

jomā. 

 Studiju programma vēl pilnībā 

nenodrońina studiju iespējas 

ārvalstu studentiem sveńvalodā. 

 Nepietiekami aktīvi virziena 

docētāji izstrādā mācību līdzekļus. 

 Daļai virzienā strādājońu docētāju 

nav pietiekami augstas sveńvalodu 

prasmes. 

Iespējas Draudi 

 Veicināt akadēmiskā personāla staņēńanos, nodrońinot 

teorijas un prakses vienotību, ārzemju pieredzes efektīvu 

izmantońanu mākslas studiju procesā. 

 Nepārtraukti papildināt mācībspēku kompetenci izstādēs, 

radońajās darbnīcās, plenēros, konferencēs, semināros, 

projektu darbā u.c.  

 Celt docētāju radońo sasniegumu un zinātnisko līmeni, 

piedaloties starptautiskajās mākslas izstādēs, konkursos un 

konferencēs. 

 Nepietiekams budņeta vietu skaits 

mākslas virziena studiju 

programmās. 

 Studentu zema maksātspēja 

studijām maksas grupās. 

 Konkurences saasināńanās studiju 

programmās augstskolās sakarā ar 

negatīvajiem demogrāfiskajiem 

rādītājiem valstī. 
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 Turpināt sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju 

augstskolām, apmainoties ar docētāju un studentu izstādēm. 

 Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko literatūru, t.s., ar 

RA docētāju mācību līdzekļiem. 

 Motivēt studentus aktīvi iesaistīties radońajā un 

pētnieciskajā darbā.  

 Intensīvāk piesaistīt ārzemju studentus ERASMUS 

apmaiľas programmā. 

 Atsevińķas studiju programmas pārveidot īstenońanai angļu 

valodā un piesaistīt studijām ārzemju studentus. 

 Veicināt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā. 

 Pilnveidot docētāju un studentu kompetenci MOODLE 

vides izmantońanai studiju programmu apguvē. 

 Izstrādāt e-kursu piedāvājumu Moodle sistēmā un mācību 

materiālu izstrādes angļu vai vācu valodā ārvalstu 

studējońajiem. 

 Attīstīt tālāko sadarbību ar Latvijas un ārzemju 

augstskolām (kopīgs darbs konferencēs, semināros, 

projektos, izstādēs u.c.) un  darba devējiem, sadarbības 

partneriem. 

 Izveidot  Dizaina pakalpojumu centru studējońo 

profesionālo kompetenču pilnveidei. 

 Augstākās izglītības centralizācija. 

 Atalgojuma sistēma augstākajā 

izglītībā nemotivē augstskolu 

akadēmiskā personāla (īpańi 

zinātniskā personāla) attīstību. 

 

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

Izglītības kvalitāte ietver gan studiju procesa, gan rezultāta izvērtējumu, lai optimāli 

plānotu tā pilnveides stratēģiju ar mērķi nodrońināt konkurētspējīgas studijas ES telpā. 

Izglītības centrālais elements ir studiju process, tā organizācija, nenoliedzot arī pārējo 

elementu nozīmīgumu. Līdz ar to, vērtējot augstākās izglītības iestādes (Rēzeknes Augstskolas) 

darbību, īpańa uzmanība pańreizējā posmā tiek pievērsta tieńi studiju procesa (zinātniskais, 

studiju darbs, tā vadība un organizācija, studiju tehnoloģijas u.tml.) kvalitātes analīzei.  

RA, pamatojoties uz ENQUA standartiem, ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju 

kvalitātes vadības un novērtēńanas sistēma. Studiju kvalitātes novērtēńanas sistēma aptver visas 

RA darbības jomas, kā arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēńanas procedūra ietver RA studiju 

politiku, studiju programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un 

citiem augstāk stāvońiem normatīviem un informatīviem dokumentiem. RA studiju kvalitātes 

mērķis ir nodrońināt RA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finanńu) plānońanu un 

izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūņizglītības realizāciju. Katram 

studiju gadam tiek apstiprināti aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas nodrońināńanā un 

vadībā RA. 

Studiju virziena „Mākslas” kontekstā svarīgākās studiju kvalitātes sistēmas jomas ir 

studiju programmu kvalitāte, kur svarīgākie indikatori ir: 

- Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, 

atbilstība RA darbības un attīstības stratēģijai; 

- Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, Eiropas parlamenta un ES 

Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidońanu, ENQA 

studiju kvalitātes standartiem un citiem normatīvajiem aktiem; 

- Demokrātijas principu ievērońana studiju programmas vadīńanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

- Studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendārie plāni, 

materiālu pieejamība e-vidē-Moodle), informatīvais un materiāli tehniskais 

nodrońinājums; 



 

13 

 

- Ikgadējs studiju programmu pańnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro puńu, 

izmaiľu, attīstības iespēju un plānu apsprieńana, programmu pilnveide; 

- Sadarbība ar darba devējiem prakńu organizācijā; 

- Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā. 

Studiju kvalitātes pilnveidońanai un darba efektivitātes celńanai tiek veikta virkne 

pasākumu studiju procesa organizācijas uzlabońanai, docētāju un studentu sadarbībai 

zinātniskajā darbā, studentu patstāvīgā darba efektivitātei u.c.  

Studiju virziena „Mākslas” iekńējās kvalitātes nodrońināńana sistēma balstās uz RA 

2005. gadā izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu”  

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/).  Galvenie studiju virziena 

iekńējās kvalitātes aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānońanas dokumentiem un RA darbības un attīstības stratēģiju 

(izvērtējumu sk. Pańnovērtējuma 6. lpp.); 

2. Koleģiāla, saskaľota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība;  

3. Sadarbība ar studējońajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena darbības 

un attīstības izvērtējumā;  

4. Studiju virzienam atbilstońo studiju programmu kvalitāte.  

Studiju virziena „Mākslas” pārvaldību nodrońina studiju virziena padome, kurā ietilpst: 

studiju programmu direktori (V.Paurs, D.Apele, A.Strode), Izglītības un dizaina fakultātes 

dekāns J.Dzerviniks, Dizaina un amatniecības katedras vadītāja S.Meņinska, darba devēju 

pārstāvji (L.Čudare, A.Filipenoks), absolventi (L.Kaimiľa). Galvenās Studiju virziena padomes 

funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt studiju virziena atbilstību RA 

darbības un attīstības stratēģijai, saskaľotību ar vadońajiem Latvijas un Latgales reģiona 

plānońanas dokumentiem, izskatīt studiju virziena un tam atbilstońo studiju programmu 

pańnovērtējuma ziľojumus, ierosināt būtiskas izmaiľas virzienam atbilstońajās studiju 

programmās.  

Studiju virziena īstenońanas atgriezeniskā saikne tiek nodrońināta, aptaujājot virzienam 

atbilstońajās studiju programmās studējońos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem 

studiju virziena īstenońanas jautājumiem. Studējońo un darba devēju anketas reglamentētas ar 

RA Studiju padomes lēmumu par studiju programmu pańnovērtējuma sagatavońanas kārtību. 

Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to rezultāti tiek izskatīti struktūrvienībās 

un ľemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstońo studiju programmu tālāko pilnveidońanu.  

 

 

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums 

Studiju virziena „Mākslas” studiju programmu realizēńanai RA un sadarbības uzľēmumu 

infrastruktūra ir pietiekama. Izglītības un dizaina fakultāte atrodas Atbrīvońanas alejā 115, 

Rēzeknē. Ńeit atrodas arī Personības socializācijas pētījumu institūts, Humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultāte, Reģionālistikas institūts, bibliotēka, izdevniecība, videostudija, Informācijas 

Tehnoloģiju centrs. 

Fakultātes telpu kopējā platība ir 1172,4 m2. Programmu īstenońanai nepiecieńamā 

materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un pilnveidota. Pańlaik izmantojamās 

auditorijas ir aprīkotas ar atbilstońām mēbelēm, tehnisko aprīkojumu, t.i. projektoriem, 

kodoskopiem, tāfelēm, ņalūzijām, video demonstrēńanas iekārtām, prezentācijas iekārtām un tml. 

Studiju process tiek organizēts arī mūsdienīgi iekārtotā Informācijas Tehnoloģiju centrā (ITC) - 

934 m
2
, no kuriem – 250 m

2
 ir datorzāles. Tās ir moderni aprīkotas telpas, kur ir paredzēts 

aprīkojums arī cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. 

Studējońajiem ir pieejamas modernas RA laboratorijas un datorklases ar ES struktūrfondu 

projektos iegūtu aprīkojumu (datori - 91, multimediju projektori - 7, interaktīvā tāfele - 1, 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/
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kopētāji - 5, ploteris - 1, skeneri - 2 u.c.), programmatūras (SolidWorks - 10 licences, MatLab - 

22 licences, SPSS - 22 licences, Femlab - 1 licence, Ansis - 2 licences, AutoCAD - 10 licences, 

Derive - 1 licence uz neierobeņotu datoru skaitu u.c.), audio, video un biroja tehnika, laboratoriju 

aprīkojums.  

Studiju process paredz datortehnoloģiju izmantońanu: vektorgrafikas redaktorus 

(CorelDraw, FreeHand, Adobe Illustrator), rastragrafikas redaktoru (Adobe Photoshop), 2D un 

3D projektēńanas redaktorus (AutoCAD, ArchiCAD, 3DMax), datorprojektēńanas programmas. 

Studentiem Rēzeknes Augstskolas telpās ir brīvi pieejams bezvadu internets.  

Studentu sporta nodarbības tiek organizētas RA Sporta namā (Atbrīvońanas aleja 176), 

kur ir ierīkota fitnesa zāle, tiek piedāvātas nodarbības daņādos sporta veidos: minifutbolā, 

basketbolā, volejbolā, handbolā, badmintonā, galda tenisā, frizbijā utt.  

           Praktisko prasmju apguve studentiem notiek Dizaina un amatniecības katedras darbnīcās: 

ńūńanas, mańīnadīńanas, tekstilmākslas, vizuālās mākslas un kompozīcijas, interjera dizaina, 

kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcās, kā arī uzturmācības laboratorijā.  

Sadarbība ar Austrumlatvijas radońo pakalpojumu centru „Zeimuļs” nodrońina iespēju 

izmantot ńeit esońās darbnīcas – kokapstrādes, ńūńanas, kā arī moderno tehnoloģiju darbnīcu 

dizaina objektu izgatavońanai. Ńajā darbnīcā laboranta vadībā iespējams izmantot: 

- BG96S frēzēńanas/ gravēńanas iekārtu plastikāta, akrila, koka, metāla, akmens 

apstrādei; 

- LPX-600DS 3D skeneri; 

- GCC Jaguar griezējploteri; 

- Spirit SGX-30 Lāzera gravieri; 

- Mutoh Draftstation RJ-900 daņādu dizainu izdrukai un GIS aplikācijām; 

- Hotronix transferpresi visu veidu materiāliem; 

- MODELAproII MDX-540 modelēńanas un gravēńanas darbiem. 

Ńūńanas darbnīcas-studijas aprīkojums: 

- Rūpnieciskā ńujmańīna SIRUBA L818D-M1 – 5gab. 

- Rūpnieciskais overloks SIRUBA 737K-504M1-15;  

- Ńūńanas/izńūńanas mańīna Husquarna VIKING Dsigner Ruby; 

- Rūpnieciskā plakanńuves ńujmańīna SIRUBA F007J-W122-356/FHA; 

- Gludināmais galds ar tvaika ģeneratoru BATTISTELLAVULCANO. 

 

Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi  
Studiju procesa veiksmīgai nodrońināńanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts budņeta 

dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopń Rēzeknes Augstskolas dibināńanas 1993.gadā finansiālais stāvoklis 

ir vērtējams kā stabils. Ieľēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieľēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieľēmumi. 
Proporcionāli ieľēmumiem augstskolas budņetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēńanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 
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Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek pieńķirts valsts budņeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieľēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek nodrońināta 

stabila studiju programmu kvalitāte. 

 

  Studiju virziena MĀKSLAS pieejamie finanńu resursi:  

Ieľēmumu veids 2012./2013. st. gads % 

Dotācija no vispārējiem ieľēmumiem 128 329 88 

Studiju maksas ieľēmumi  7 850 5 

ERASMUS LLP projekts 9 454 7 

KOPĀ 145 633 100 

 

1.8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

Sadarbības veidi ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledņām: 

- Docētāju pieredzes apmaiľa, vieslekcijas, darbība kvalifikācijas komisijās, izstāņu 

organizēńana; 

- Studentu apmaiľa – studijas, profesionālās prakses, plenēri, izstādes; 

- Zinātniskā darbība – konferenču organizēńana, dalība, zinātnisko rakstu recenzēńana. 

(detalizētu izklāstu skat. 1.16. apakńnodaļā). 

Sadarbība ar pańvaldības organizācijām un darba devējiem: prakńu vietu nodrońināńana, 

praktisko darbu izpilde studiju kursu ietvaros, studentu profesionālo kompetenču attīstībai 

(sadarbības līgumus skat. 5.,6. pielikumā). 

 

1.9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju 

SP nosaukums KP Studiju veids Iegūstamais 

grāds Kvalifikācija 

1.līmeľa 

profesionālās 

augstākās izglītības 

studiju programma 

Vides dizains 

80 Pilna laika 

studijas - 2gadi 

Nepilna laika 

studijas - 2,5gadi 

- 4. līmeľa profesionālā 

kvalifikācija vides 

dizainers 

 

2.līmeľa 

profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma 

Interjera dizains 

160 Pilna laika 

studijas – 4 gadi 

Nepilna laika 

studijas – 4,5 gadi 

Profesionālā 

bakalaura 

grāds mākslā 

5. līmeľa profesionālā 

kvalifikācija interjera 

dizainers 

 

1.10. Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

  Studiju programmas atbilst Augstskolu likuma 55., 56., 57., 58., 59. pantā noteiktajām 

prasībām, Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, 

stratēģiskās plānońanas dokumentiem „NAP2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, 

„Latgales programma 2010-2017”, „Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 

2009.-2015.gadam”. 

 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.latvija2030.lv%2Fupload%2Flatvija2030_saeima.pdf&ei=a_KlUJPoEeLm4QSVyIGoCA&usg=AFQjCNHwdU1gAbWm4X7TW4cWwTsMSmfG-A&cad=rja
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1588
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1583
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf
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1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls (uzskaitījums, 

norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru 

katrs no akadēmiskā personāla īstenos) 

Nr. 

p.k 

V., Uzv. Grāds  Amats  SP Studiju kurss 

Nosaukums  KP  

1. V.Ļubkina 

 

Dr.paed. Prof. 

 

ID Personāla vadība un saskarsme 2 

Pētījumu un projektu rakstīńanas 

metodoloģija 

2 

VD Personāla vadība un saskarsme 2 

Profesionālā komopetence , darba 

tirgus un pētniecība 

3 

2. K. 

Laganovska 

Dr.philol. Asoc. 

prof. 

ID Praktiskā sveńvaloda (vācu) 6 

3. V. 

Malahovskis 

Dr.hist. Asoc. 

Prof. 

ID Mākslas vēsture 2 

VD Mākslas vēsture 2 

4. V.Paurs Mg.art. Asoc. 

prof. 

ID Zīmēńana 14 

Gleznońana 4 

Plenēra prakse 5 

VD Zīmēńana 4 

Gleznońana 4 

Plenēra prakse 2 

5. P.Grabusts 

 

Dr.sc.ing. Asoc. 

prof. 

ID Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (CorelDraw) 

1 

6. A.Strode Dr.paed., 

Mg.art., 

Mg.sc.ing. 

Doc. ID Arhitektūras grafika 2 

Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (CorelDraw, 

ArchiCad, AutoCad, 3DxMAX ) 

7 

Interjera projektēńana un 

ergonomika 

6 

Arhitektūras pamati 2 

Maketēńana 4 

7. R.Čaupale 

 

Dr.arch. Doc. ID Interjera projektēńana un 

ergonomika (Interjera psiholoģija) 

2 

VD Mākslas vēsture 2 

8. G.Strods 

 

Dr.paed. Doc. ID Vides un cilvēka personības 

mijsakarības 

1 

9. 

 

D.Apele 

 

Mg.art., 

Mg.paed. 

Lekt. ID Dizaina vēsture 2 

Mākslas valoda un kompozīcija 4 

Dizains un bionika 2 

Interjera kompozīcija plaknē un 

telpā 

4 

Telpas uztvere un koloristika 3 

Tekstildarbi interjerā 2 

Interjera projektēńana un 

ergonomika (Mākslinieciskā 

noformēńana) 

6 
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VD Mākslas valoda un kompozīcija 4 

Bionika, dizains un koloristika 3 

Dekorarīvi objekti ainavā 1 

10. V.Prikule Mg.paed. Lekt. ID Praktiskā sveńvaloda (angļu) 6 

11. S.Iļjina Mg. paed. Lekt. VD Praktiskā sveńvaloda (angļu) 3 

12. V.Korkla Mg.hist., 

Mg.paed. 

Vieslekt. ID Mākslas filozofija, estētika un 

socioloģija 

4 

VD Filozofija 2 

13. I.Dundure 

  

Bac.art. Vieslekt.  ID Ievads dizainera specialitātē  1 

Maketēńana 2 

Telpisko objektu projektēńana 2 

Interjera kompozīcija plaknē un 

telpā 

2 

14. V.Čakńa Mg. hist.,  

Mg.paed. 

Lekt. ID Profesionālā ētika 1 

15. K.Karpoviča Mg.iur. 

Mg.soc.sc. 

Lekt. ID Kultūra un autortiesības 2 

VD Autortiesības 1 

16. L.Danilāne 

 

Mg.oec. Lekt ID Uzľēmējdarbības pamati un 

mākslas menedņments 

2 

 

VD Praktiskā uzľēmējdarbība un 

mākslas menedņments 

2 

17. A.Kaupuņs Dr.paed. Pētnieks ID 

VD 

Sports - 

18. A.Zorins  

 

Mg.sc.ing. Lekt. ID Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (CorelDraw) 

1 

19. M.Justs 

 

Bac.paed. Lekt. ID Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (Photoshop) 

2 

Fotogrāfija 1 

20. N.Losāne Mg.art., 

Mg.paed. 

Vieslekt. ID Interjera stili 2 

Lietińķā grafika un ńrifts 3 

VD Lietińķā grafika un ńrifts 1 

21. L.Čudare Mg.arch. Vieslekt. ID Arhitektūras pamati 1 

22. G.Lucjanovs 

 

Mg.paed. Lekt. ID Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas 

4 

Mēbeļu un gaismas dizains 

interjerā 

3 

23. I.Jurčs Mg.ing. Vieslekt. ID LR darba aizsardzības sistēma    1 

24. S.Meņinska Mg.paed., 

Mg.sc.ing. 

Lekt. ID Tēla veidońana: teorija un dizains 

 

2 

25. Ē.Zlatkus Bac.art. Vieslekt. ID Etnodizains 1 

26. E.Medvedevs Bac.sc.ing. Vieslekt. ID Web lapu izgatavońanas pamati 1 

27. A.Uńpelis Mg.paed. Vieslekt. VD Darba tiesības 1 

28. M.Strazdiľń Mg.sc.ing. Vieslekt. VD Datorprogrammas 

(Auro Cad) 

2 

 

Ainavas arhitektūras pamati 2 
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Ainavas projektēńana 

Automatizētā projektēńana (Corel 

Draw, Photoschop) 

1 

2 

 

Profesionālā prakse 1 

Projekta noformēńana vides 

datorprogrammās 

1 

Automatizētā projektēńana (3D 

max) 

2 

Kvalifikācijas prakse 6 

ID Studiju projekti 2 

29. A. 

Trimalniece 

Mg.arch. Vieslekt. VD Ainavas mācība 2 

Profesionālā prakse 8 

Dārza dizaina struktūra 2 

Floristika 2 

Apstādījumu veidońana 3 

Dārza ekoloģija 2 

Kvalifikācijas prakse 6 

Studiju programmas: ID – Interjera dizains, VD- Vides dizains 

 

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla mākslinieciski radošā 

un pētnieciskā darbība, tās ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana 

mākslinieciskajos un pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, 

Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 

 

Zinātniskā pētniecība ir viens no RA darbības pamatvirzieniem. Sekmīga pētniecības 

procesa nodrońināńanai RA darbojas Zinātľu daļa, Personības Socializācijas pētījumu institūts, 

Reģionālistikas zinātniskais institūts, fakultāńu katedras. Pētījumu rezultāti tiek apkopoti 

zinātniskajos semināros, projektos un konferencēs, publicēti konferenču rakstu krājumos, 

zinātniskajos rakstos.  

RA organizēto konferenču mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu prezentēńanā gan 

pieredzējuńus augstskolu docētājus un pētniekus, gan topońos zinātniekus, kuri studē bakalaura, 

maģistra un doktora studiju programmās. Izglītības un dizaina fakultātē tiek organizēta ikgadējā 

starptautiskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, kuras “Dizaina” sekcijā tiek iekļauti 

mākslas un dizaina problemātikas jautājumi, kas saistīti gan ar nozares attīstību, gan studiju 

procesa organizāciju. Studiju virziena „Mākslas” docētāji aktīvi iesaistās arī RA starptautiskās 

konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” organizēńanā, meistardarbnīcu un sekciju 

vadīńanā, izstāņu nodrońināńanā un iekārtońanā, referātu sagatavońanā un rakstu recenzēńanā. 

Studiju virziena docētāji pārskata periodā ir piedalījuńies arī citu Latvijas augstskolu (DU, LU, 

RTU) un ārzemju organizāciju (Pleskavas valsts universitāte, Udines universitāte, Kauľas 

kolēģija u.c.) konferencēs. 

Akadēmiskais personāls pētījumu rezultātus publicē Personības socializācijas pētījuma 

institūta izdodamajos anonīmi recenzējamajos periodiskajos izdevumos: „Society, Integration, 

Education” (ISSN 1691-5887, iekļauts ISI Web of Knowledge datu bāzē), „Education Reform in 

Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems” (ISSN 

1691-5895, iekļauts EBSCO datu bāzē) un „Pedagogical Technologies in Socialization and 
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Resocialization of Society” (ISSN 1691-5909, nosūtīts izvērtēńanai SCOPUS datu bāzei), kā arī 

citu Latvijas un ārvalstu augstskolu zinātniskajos izdevumos un zinātniskajos ņurnālos. 

Zinātniskā pētniecība ir obligāta studiju procesa sastāvdaļa. Studenti savus referātus 

izstrādā ar nozari saistītās tēmās docētāju vadībā un prezentē ikgadējā RA Izglītības un dizaina 

fakultātes studentu zinātniskajā konferencē „Personība. Laiks. Komunikācija”. 2013.gadā 

konferences sekcijā „Dizains” uzstājās 24 studiju programmas „Interjera dizains” studenti. Divas 

studentes piedalījās Viļľas kolēģijas organizētajā studentu konferencē. 

Zinātniski praktiskā pētniecība noris arī projektu ietvaros. To tematika saistīta gan ar 

reģionālās identitātes izpēti, gan profesionālās jomas popularizēńanu jaunieńu  dzīvesdarbības 

ievirzes veidońanai. 

 

Akadēmiskā personāla individuālā iesaiste projektos: 

V., Uzv. Projekts 

V.Čakńa No 2011.g. novembra līdz 2012.g. novembrim 

ES projekts Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 „Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”, 

izpildītāja 

V.Korkla 2009.-2013.g.  līdzdalība TEMPUS projekta „New Masters Programme on Library 

and Information Science” (Nr. 145021-TEMPUS-2008-UK-JPCR) darbā; 

D.Apele No 2013.g. līdz 2014.g. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobeņu programmas 

projekts „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” LLB-2-269. Projekta māksliniece - 

dizainere. 

D.Apele, 

A.Strode, 

S.Meņinska 

No 2012.g. līdz 2014.g. Rēzeknes novada pańvaldības projekts novada skolu 

jaunieńiem – profesionālās ievirzes darbnīcas „Interjera dizains”, „Modes dizains”, 

„Vides dizains”.  

G.Strods 2011- 2013. Social Integration State Agency ESF 1.2.2.4.1 activity, project 

“Establishment of Professional Education Support System for Youth Exposed to 

Social Exclusion”, No.2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003 

L.Danilāne 2012.-2013. Projekts „Desining a Model Geared Towards Participation of People at 

Social Risk Groups in the Labour Market” Nr. LLIV – 223, administratore. Latvijas – 

Lietuvas Pārrobeņu sadarbības programma 2007-2013. 

V.Ļubkina LAT- LIT projekts MODPART, LLIV-223, 01. 2012- 12.2013, vadońā pētniece; 

QEDUSEN „Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life” 

518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP; 2011.- 2013., pētniece 

PERL:   Partnership for Education and Research about responsible Living, 2009-

2012; 2012.-2016. http://www.hihm.no- Jean Monnet; 

N.Losāne 2012./2013.m.g. Projekts „The Acquisition of new cretive skills and 

knowledge accordingly modern facilites”. In sector: Art and Design” Rimini, 

Itālija 

A.Kaupuņs 2011.g. nov.– 2013.g. okt. Multilaterālais projekts: "Evaluation toolkit on seniors 

education to improve their quality of life"supported by the Lifelong Learning 

Programme of the European Commision. Pētnieks. ES-GRUNDTVIG. 

2012.gada 03. janvāris – 2013.gada 31. decembris. Modeļa izstrāde sociālā riska 

grupas personu iesaistei darba tirgū „Designing a Model Geared towards 

Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART). 

Pētnieks – fizisko īpańību diagnosticēńanas un pilnveides speciālists. LAT_LIT 

projekts. 

2012.gada 1.marts -2014.gada 28.februāris. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. 

http://www.hihm.no-/
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„Sociālās rehabilitācijas programmu izstrādes pakalpojumi”. Pētnieks sociālās 

rehabilitācijas programmu izstrādei. ESF. 

A.Trimalniece 05.2013. vides projektu konkursa „LMT Jelgavai”, konkursa uzvarētāja, LMT 

I.Dundure 12.2012. – 12.2014. Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobeņu sadarbības 

programmas (LLB-2-269) projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of 

Museums” („Virtuālā pagātne – muzeju nākotne”), noformēńanas māksliniece, 

Eiropas Savienība 

M.Justs 15.03.2013 „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums, LLB-2-269”; 

foto, video, bukletu un reklāmmateriālu izstrāde 

16.11.2012., „Atjaunojamo energoresursu pielāgońanas iespējas Latgales reģionā, 

Utenas apriľķī un Paľeveņas apriľķī”, LLIII – 195; videofilmas izveide 

S.Iļjina 2012. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību 

priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana”, projekta pasniedzēja 

E.Medvedevs 2013. “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” projekta, Rēzeknes novada 

pańvaldībā. 

2013. Neformālās izglītības kursi „NE4M@-3” Youth in action, Baltkrievija,  

2011. g. oktobris-2012. g. oktobris. „Revealing Solidarity”, Rēzeknes novads,  

V.Prikule 01.01.2010- 31.12.2012.g . Profesionālajā Izglītībā Iesaistīto Vispārizglītojońo 

Mācību Priekńmetu Pedagogu Kompetences Paaugstināńana. 

Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/003 

 

Studiju virziena „Mākslas” specifika saistīta ar studentu mākslinieciski radońo prasmju 

attīstīńanu un izpausmēm daņādu studiju kursu ietvaros, kā arī ārpus studiju aktivitātēs. Tādējādi 

arī attiecīgo studiju kursu docētāji apliecina savu profesionalitāti mākslinieciskajā darbībā. 

Mākslas virziena docētāji savus radońā darba rezultātus publisko reģionālajās, valsts un 

starptautiskajās izstādēs. Zinātniskajai darbībai ir pielīdzināmas radońo darbu publikācijas 

katalogos un personālizstādes. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla un studentu 

mākslinieciskās darbības aktivitāšu saraksts pārskata periodā 

V.Uzvārds Mākslinieciskās darbības aktivitāte 

V.Paurs 11.2012.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2012”, 

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzekne. 

05.2013.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums”  Rēzeknē. 

06.2013.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde Rotko centrā Daugavpilī. 

06.2013.g.Starptautiskais plenērs Pleskavā (Krievija). 

08.2013.g. Starptautiskais plenērs Dagdā (Latvija). 

Staptautiska konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

.Akvareļglezniecības meistardarbnīca. Rēzekne, Latvija.09.2012. 

D.Apele Grafikas izstāde „Mans ir tavs” – Starptautiskais festivāls „Slovjanskij 

Bazar”,14.07.2013.-10.08.2013., Vitebska (Baltkrievija). 

Studentu darbu izstādes organizēńana un iekārtońana Austrumlatvijas 

radońo pakalpojumu centrā, amatu prasmju telpā „Lāde”, karjeras dienu 

ietvaros, 26.11.- 20.11.2012.g., Rēzekne. 

Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2012”, Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, 16.11.-17.12.2012.g., Rēzekne. 

Latgales grafikas simpozijs Daugavpils Universitātē, 10.10.- 

13.10.2012.g., Daugavpils. 

Grafikas miniatūru izstāde „mazā-lielā Daugavpils”, Daugavpils 

Universitātē, 13.10.-13.11.2012.g., Daugavpils. 

Grafikas izstāde „Latvian remarks”, 15.10.-16.10.2012.g., Mehmet 

Akif Ersoy university Burdur (Turcija). 
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Grafikas izstāde „Mans ir tavs”, Kultūras nams „Vārpa”, 10.10.-

10.11.2012.g., Daugavpils. 

8. starptautiskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” ietvaros 

rīkotā konferences dalībnieku radońo darbu izstāde. M.Rotko un 

abstraktais ekspresionisms, Daugavpils universitātes Mākslas un 

dizaina katedra sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, 

08.,09.,10.,11.,12. 05. 2013., Daugavpils. 

Rēzeknes Augstskolas un Jades Hochschules (Vācija) sadarbības 

15.gadadienas svinībām veltītā foto izstāde, Rēzeknes kultūras nams, 

08.10.- 08.11.2012.g., Rēzekne. 

Studentu darbu izstādes organizēńana un iekārtońana „Baltic 

Furrniture” izstādes ietvaros Ķīpsalā, 04.10.-07.10.2012.g., Rīga. 

Grafikas dubultpersonālizstāde kopā ar Wojciech Pilarski (Polija), 

„Satikńanās”, Radońo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, 29.09.-

10.10.2012.g., Rēzekne. 

Meistardarbnīcas „Auduma apdruka” vadība 1st International Scientific 

and Practical Conference “ART AND MUSIC IN CULTURAL 

DISCOURSE”, RA, 29. 09. 2012.g., Rēzekne. 

Meistardarbnīcas „Interjera iekārtońana kopā ar RA topońajiem 

dizaineriem” vadīńana Ludzas pilsētas svētku ietvaros, 03.08.2012.g., 

Ludza. 

Pilsētas svētku „Rēzekne vieno 2012” dizaina izstrāde (afińa, ielūgumi, 

pateicības raksts u.c.) un skatuves noformējums (kopā ar studentēm 

M.Elksni un S.Stepanovu), 01.05.-05.08.2012.g., Rēzekne. 

Mākslas dienu „Baltie rituāli” pilsētā organizēńana, studentu 

meistardarbnīcu vadība 15.05. 2013.g. Rēzekne. 

D.Apele, 

I.Ivanova, 

L.Piruńka, 

Z.Kārkliľa 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma 

ietvaros gadskārtu svētku –Līgo svētku noformējuma dizaina ideju 

izstrāde un noformējuma izgatavońanas koordinēńana, 06.06.-

28.06.2013.g., Rēzekne. 

D.Apele, 

S.Meņinska, 

I.Kukule, 

D.Pońeva, 

Avīksna, 

S.Miezīte, 

S.Rokjāne u.c. 

Mākslas dienu ietvaros rīkotā izstāde „Pasmel mākslu” Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, 12.04.-11.05.2013.g., Rēzekne. 

D.Apele, 

V.Paurs, 

S.Miezīte 

Latgales reģiona mākslas dienu “Untitledno2013” izstāde, Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centrā (DMRMC), 24.04.-31.07.2013.g., 

Daugavpils. 

D.Apele, 

V.Rosčupkina, 

K.Līdaka 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma 

ietvaros gadskārtu svētku –Lieldienu svētku noformējuma dizaina ideju 

izstrāde un noformējuma izgatavońanas koordinēńana, 04.03.-

08.04.2013.g., Rēzekne. 

N.Losāne 2013. g. Ludzas novada karoga dizaina izstrāde 

S.Meņinska 2013.10 V Dalība Modes skatē Kauľā Apkalbos (Lietuva) ar tērpu 

kolekciju „Luksofors” V.Krukovska (kolekcijas izstrādes vadība) 

K.Laganovska 

A.Strode 

D.Apele, 

S.Meņinska,  

V.Paurs 

I Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN 

MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 

21. 09. 2012.g. Rēzekne. Konferences organizēńana, izstāņu, darbnīcu 

organizēńana konferences ietvaros 
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I.Dundure „Satikńanās vieta un laiks – Latgales mākslinieku darbu RUDENS 

izstādē” (par Latgales mākslinieku darbu izstādi „Rudens 2012”), 

literārais almanahs „Olūts”, Rēzekne, LKC izdevniecība, 2013.g. 

M.Justs Fotoizstāde „Kinderrechte” 02.08.2013, Guntersberge, Vācija 

Fotoizstāde „Paauņu burvība”, 11.05.2013, Austrumlatvijas radońo 

pakalpojumu centrs „Zeimuļs” 

E.Medvedevs Personālizstādes un kopizstādes: 

Dalība fotokluba „ARTērija” kopizstādēs: 

Izstādes „CYLVĀKS” organizēńana un piedalīńanās, Rēzeknes novada, 

Gaigalavas kultūras namā. (2013) 

Izstādes „ŪDENS” organizēńana un piedalīńanās, ūdens tūrisma 

attīstības centrā „BĀKA”, Rēzeknes novada, Gaigalavas pag. 

"Pavasarim ieplūstot" (Rēzeknes novada telpās), Rēzekne, Latvija 

(2013) 

Fotoizstāde "Ručejok" Jorikā 2013, Rēzekne, Latvija (2013) 

Fotoplenēri un darbnīcas: 

2013 „Stop motion” foto-video darbnīcas vadīńana starptautiskajā 

projektā „Neform@ 3” ietvaros, Minska, Baltkrievijā. 

2013 Marka Rotko mākslas centra darbnīca (open studios) 

Daugavpilī “Fotogrāfija. Laika un Tēlu pieredzes simbioze. 

2013 “Bāka 2013” biedrība Artistence, fotoklubs Artērija. 

Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., 17.02.2013 (labākie darbi tagad ir 

kā Bākas vizītkarte), 

Mājas lapu veidošana: statiskās (html) un dinamiskās (cms 

„Joomla”) mājas lapas. 

(www.biedribas.lv, baka.rezeknesnovads.lv, 

www.raznasezerkrasti.lv, www.picideja.lv. 

www.ibay.lv) 
Ē.Zlatkus 2013. Izstāde "Pavasara noskaľā" Rēzeknes viesnīcas Latgale 

fotgrāfiju stends; 

2013. Izstāde "Kāzas" Rēzeknes viesnīcas Latgale fotgrāfiju 

stends; 

2013. Latgales fotogrāfu biedrības grāmatas "Latgale 

fotogrāfijās" veidońana un izdońana. 

 

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

Docētāja vārds, 

uzvārds 

Publikācijas nosaukums  

2012./2013.g 

Kur publicēta  

A. Strode Strode, A. & Apele, D. (2012). LATVISKĀS IDENTITĀTES MEKLĒJUMI 

MŪSDIENU DIZAINĀ UN DIZAINA IZGLĪTĪBĀ. Māksla un mūzika kultūras 

diskursā. I starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 213.-

224.lpp. Rēzekne: RA izdevniecība. 

Strode A., Lańkova, J. (2013). Darba meklētāju pamatprasmes mūņizglītības 

kontekstā. ”Sabiedrība, integrācija, izglītība” Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. 2013.gada 24.-25maijs. Rēzekne, RA izdevniecība. 397.-

411.lpp. (iesniegts recenzēšanai Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

Conference Proceedings Citation Index  datubāzē) 

Strode A., Lańkova J. (2013). Career competence of job seekers in the view of 

educators of further education institutions. JTEFS/BBCC (Journal of Teacher 

Education for Sustainability /Baltic and Black Sea Circle Consortium in 
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Educational Research) and UNESCO Network on Reorienting Teacher 

Education to Address Sustainability (EESSS-2013)  

Strode, A., Kepule, I. (2013). Компетентностный подход в обучении музыке 

в начальной школе. Международнaя научно-методическая конференция 

«Образование для устойчивого развития в  поликультурном 

образовательном пространстве». Псков, Псковский государственный 

университет 2013.g. 18.,19.apr. Iesniegts publicēńanai. 

P.Grabusts „Clustering. From Clusters to Knowledge”. Computer Technology and 

Application, David Publishing Company, USA, Volume 4, Number 6, pp. 284-

290, 2013. [ISSN:1934-7332] EBSCO, ProQuest/CSA, Index Copernicus   

“Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM Congress on 

Modelling and Simulation EUROSIM2013, Cardiff, Wales, United Kingdom 10-

12 September, 2013, p. 173-178.. [ISBN 978-0-7695-5073-2] IEE INSPEC, EI 

(Compendex), Thomson ISI, Scopus( E.Valbahs). 

 “Path planning of autonomous robot in closed space with obstacles”, 18
th
 

International conference on soft computing MENDEL2012, June 27-29, Brno, 

Czech Republic, 2012, p. 369-374. [ISSN 1803-3814] ISI Thomson Reuters, 

INSPEC, Scopus (E.Valbahs). 

K.Laganovska Laganovska, K. (2013). Digital Tools in Acquisition of Themes about 

Ethnically Varied Culture(līdzautore O.Senkāne). 465. – 475. RA/PSPI 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2013.gada 24. – 25. maijs). 

Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887 

Laganovska, K. (2013). Über die Rolle der regionalen Presse bei der Bildung 

des Kulturgedächtnisses (am Beispiel der Judengeschichte in Latgale). Iesniegts 

publicēt Triangulum. 

Laganovska, K. (2013). G. Kellera noveles "Romeo un Jūlija sādņā" un R. 

Blaumaľa noveles "'Ciemata Romeo un Jūlija" komparatīvā analīze. Iesniegts 

publicēt: Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā: proza, 

drāma un teātris tekstā un kontekstā: starptautiska zinātniska konference, 

2013.gada 14.-16.marts. 

Laganovska, K. (2012). Absurds Franca Kafkas īsprozā. Iesniegts publicēt DU 

Komparatīvistikas institūta zinātnisko rakstu krājumam „Edvards Līrs un nonsensa 

kultūra”. 

V.Čakša V.Čakša (2013). Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas 

konservatorijas valsts novados (1920 – 1940) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola 

V.Čakša (2013). Čuhľa: izcelsmes vēsturiskais konteksts, jēgas transformācija 

un mūsdienu diskurss. Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XXII Zinātniskie 

lasījumi 2013.g. 30.-31.janvārī 

D.Apele Strode, A. & Apele, D.  (2012). LATVISKĀS IDENTITĀTES MEKLĒJUMI 

MŪSDIENU DIZAINĀ UN DIZAINA IZGLĪTĪBĀ. Māksla un mūzika kultūras 

diskursā. I starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 213.-

224.lpp. Rēzekne: RA izdevniecība. 

Apele D. Ref. „PABLO PIKASO GRAFIKA – IEDVESMAS AVOTS 

RADOŃO DARBU IZSTRĀDĒ”. 8. Starptautiskā konference “CILVĒKS. 

KRĀSA. DABA. MŪZIKA” M.Rotko un abstraktais ekspresionisms, 

Daugavpils universitātes Mākslas un dizaina katedra sadarbībā ar Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils, Latvija, 05. 2013.g. Iesniegts 

publicēńanai. 

G.Strods Strods G., Vazne Ņ. (2013). Skolas, uzľēmuma un pańvaldības sadarbība 

karjeras izglītībā. [School, company and municipality collaboration in career 

education]. University of Latvia. 17 p. 

http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
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Strods G. (2013). Student career management skills portfolio. Образование для 

устойчивого развития в  поликультурном образовательном пространстве 

(Education for Sustainable development in multicultural environment). 

International scientific conference proceedings. Pskov State University, - in 

publishing process 

Strods G. (2013). School, Company and Municipality Collaboration in Career 

Education SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the 

International Scientifical Conference (Rezeknes Augstskola, 2013, May 24.-25.) 

, 148.- 158. Pp. Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference 

Proceedings data base http://www.isiwebofknowledge.com  

Strods G., Vazne Ņ. (2013). Karjeras atbalsta programma skolēniem.Vadlīnijas 

skolas, uzľēmuma un pańvaldības sadarbībai karjeras izglītībā (Career guidance 

in school. Guidelines for school, company and municipality collaboration in 

career education). Riga, LU izdevniecība, - 74 p. ISBN 978-9984-45-763-5 

L.Danilāne Danilane, L., Marzano, G. Consumer Education in Primary School in the Context 

of Sustainable Development. 5th World Conference of Educational Sciences 2013, 

Rome, Italy.  

V.Ļubkina USCA S., LUBKINA V.., MARZANO G. A Socio-ecological Based Feasibility 

Assessment for Developing Sustainable Elderly Education Programs in the 

Latgale Region (Latvia). Proceeding of the International Scientifical Conference. 

Volume III. University of Udine, 2013. ,pp. 171-180.  

MARZANO G., LUBKINA V., Cyberbulling and Real Reality// Proceedings of 

the International Conference Society, Integration. Education. Volume II, Rezekne, 

RHEI, 2013.,  412.-422.pp. 2013.  

PILAR ESCUDER-MOLLON, ROGER ESTELLER-CURTO, CECIL 

ISSAKAINEN, VELTA LUBKINA, SLAVINA LOZANOVA Pedagogical 

Proposal to Increase Senior Citizens’Quality of Life// Elsevier Ltd for publishing 

WCES-2013 Proceedings.  , Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 

1877-0428) indexed on the ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters 

Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Rome, Italy 5th 

World Conference on Educational Sciences Sapienza University of Rome, Italy, 

http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index, - 2013 

 KOLENDOVICA I., LUBKINA V.  Formation of Self- Dependence in an 

Educative Process at Elementary Boarding School in Latvia// Journal of Teacing 

and Education, ISSN 2165-6266: 2(1): 177-187 (2013) Copyright 2013 by 

UniversityPublications.net- USA 

Monogrāfija: UŃČA S., LUBKINA V. Pusaudņu ar valodas traucējumiem 

komunikatīvās kompetences attīstība [The development of communicative 

competence of adolescents with language disorders], RA: PSPI – 2013.- 192 lpp. 

ISBN 978‐9984‐44115‐3 

V.Malahovskis Malahovskis, V. (2013). Cooperation between the Roman Catholic Church 

and the State in independent Latvia. Starptautiskā konference 

„Interreligious Dialogue and Religious Syncretism”, Kauľa, 2013.g. 3.–4. 

Maijs 

S.Meţinska Mezinska S. (2012). STUDENTS LEARNING RESEARCH PROCESS 

IN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY: EXPERIENCE OF 

REZEKNE HIGHER  EDUCATION INSTITUTION. //Proceedings of the 

53.International Scietific Conference Riga Technical University, Riga. 

Latvia 11.,12.10.2012. 

R.Čaupale Čaupale R., Mihailova S. (2013). The architectural psychology and architectural 

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index
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sociology importance in the formation of urban space (Arhitektūras psiholoģijas 

un arhitektūras socioloģijas nozīme pilsēttelpas veidońanā). Ecological 

Architecture 2013. 2nd international scientific conference dedicated to 

sustainability in architecture and planning.: Tēzes (Kaunas University of 

Technology, 2013. Gada 23. Un 24. Oktobrī). Kaunas: Technologija, 2013, 29. 

Lpp. ISSN 2345-0738 (print); ISSN 2345-0746 (online). 

http://ktu.lt/saf/sites/ktu.lt.saf/files/kiti/konferencija/ea_book_of_abstracts.pdf 

Čaupale R. (2013).  Folkloristic Art Deco and Latvia / Folkloristiskais Art Deco 

un Latvija. RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un Pilsētplānošana. Rīga: RTU, 

2013, 7. Sēj., 6.-17. Lpp. https://aup-journals.rtu.lv/article/view/aup.2013.001 

Čaupale R., Mihailova S. (2013). Vides psiholoģija – Latvijā maz pētīta 

veselības sistēmas sastāvdaļa, RSU 2013. Gada Zinātniskā konference: Tēzes 

(Rīgā, 2013. Gada 21. Un 22. Martā). Rīga: RSU, 2013, 106. Lpp. ISSN 978-

9984-793-24-5 

A.Kaupuţs Kaupuţs, A. (2013). Senioru fiziskās aktivitātes pańefektivitātes 

novērtēńanas skala. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, II daļa.   ISSN 1691-5887. 

Kaupuzs, A. (2013). The relationship between physical activity and 

exercise motivation of the first year students from Rezekne Augstskola. 

LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga. Vol.4, Nr. 1. P.3-15. ISSN 

1691-7669 

Kaupuzs, A. (2013). “Effects of isokinetic rehabilitation program on 

 chilles tendon rupture treatment: the case study” 3
rd

 International 

Conference on Theory and Practice in Adapted Physical Activity. 

Olsztyn, Polija. 2013. 

Kaupuzs, A. (2013). „Mechanotherapy in rehabilitation process” 6th 

Baltic Scientific Conference Sport Science for Sustainable Society. Rīga. 

2013. 

Kaupuţs, A. (2013). „Veselību veicinońās fiziskās aktivitātes”  LSPA 

doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference „Sporta zinātne praksei” 

Rīga, 2013. 

M.Justs 2012., ”e-Simulation Environment for Training on Interaction with 

Children”, LLP 

E.Medvedevs 2013 “Latgale fotogrāfijās” Publicēti foto - darbi 31.08.2013. Preiļi, 

Latvija 

2013 "Novads Latgales viducī", Rēzeknes novada prezentācijas grāmata. 

Rēzekne, Latvija 

Rēzeknes novada domes fotoreportāņas, "Lauku dienas", "Novadu diena 

2012" u.c. nozīmīgākie pasākumi Rēzeknē un rajonā, neskaitāmas bildes 

novada bukletiem, tūrisma informācijas centram, avīzei "Novadu ziľas". 

 

1.14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

Programmas īstenońanā iesaistītas ńādas Rēzeknes Augstskolas struktūrvienības: 

- Izglītības un dizaina fakultāte – studiju procesa nodrońināńana (studiju kursu docētāji, 

telpas), ikgadējās studentu zinātniskās konferences organizēńana; 

- Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte - studiju procesa nodrońināńana (studiju kursu 

docētāji, telpas); 

- Inņenieru fakultāte - studiju procesa nodrońināńana (studiju kursu docētāji, telpas); 

http://ktu.lt/saf/sites/ktu.lt.saf/files/kiti/konferencija/ea_book_of_abstracts.pdf
https://aup-journals.rtu.lv/article/view/aup.2013.001
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- Personības socializācijas pētījumu institūts – ikgadējās Starptautiskās zinātniskās 

konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” organizēńana; 

- Zinātľu daļa – ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika 

kultūras diskursā” organizēńana; 

- Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centrs – informatīvais atbalsts par uzľēmējdarbības 

jautājumiem studiju kursa Ievads profesijā ietvaros. 

 

1.15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

Fakultātes metodiķi un katedru lietveņi nodrońina nozīmīgu atbalstu studējońajiem, sniedz 

informāciju par studiju procesu, palīdz problēmjautājumu risināńanā. 

 

1.16. Informācija par ārējiem sakariem: 

1.16.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Sadarbība ar darba devējiem ir abpusēji nozīmīga gan studiju programmu sagatavońanas, 

gan to īstenońanas posmā. Darba devējiem ir iespēja vērot studentu profesionālo zināńanu un 

prasmju potenciālu gan prakńu laikā, gan diplomprojektu aizstāvēńanā. Darba devēji piedalās arī 

studiju programmu izvērtēńanā, tiekoties ar akreditācijas komisiju pārstāvjiem. Nozīmīga ir arī 

praktizējońo profesionāļu (potenciālo darba devēju) iesaistīńana studiju procesā viesdocētāju 

statusā (L.Čudare, Ē.Zlatkus, I.Dundure, M.Strazdiľń, A.Trimalniece u.c.). Rēzeknes pilsētas 

domes Būvvaldes Arhitektūras nodaļas vadītāja, galvenā arhitekte L.Čudare ir iekļauta RA 

īstenotā studiju virziena „Mākslas” padomē. Sadarbībā ar darba devējiem tiek diskutētas studiju 

programmas studentu un absolventu iespējas rast vietu savām profesionālajām un pētnieciskajām 

interesēm, iekļauties nozares pilnveidē, īpańu uzmanību pievērńot Latgales reģiona attīstībai. 

Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas sadarbības līguma ietvaros „Interjera 

dizaina” programmas studenti ir izstrādājuńi pilsētvides svētku noformējumus, kas atzinīgi tika 

novērtēti no pilsētas domes vadības.  

Tāpat programmas kvalitāti apliecina profesionālās kompetences zināńanu un prasmju 

izmantońanas iespējas reālas radońas, pētnieciskas un profesionālas darbības veikńanai dizaina 

profesionālās darbības sfērā, sadarbībā ar darba tirgus struktūram, profesionālajām biedrībām un 

nozares institūcijām. Ńeit jāatzīmē Rēzeknes Augstskolas aktivitātes, kas sekmē studējońo un 

absolventu profesionālās darbības iespējas: 

 Kopń 26.10.2010. Rēzeknes Augstskola ir Rēzeknes Uzľēmēju biedrības biedrs; 

 03.02.2011. noslēgts līgums Nr.3-6/11 ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera", kura ietvaros notiek sadarbība ar Latvijas darba devēju konfederāciju; 

 Kopń 2010. gada RA darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvajā 

Padomē, kuras uzdevums ir skatīt arī izglītības un nodarbinātības jautājumus; 

 RA darbojas Rēzeknes novada pańvaldības Uzľēmēju konsultatīvajā padomē, kuras 

mērķis ir veicināt uzľēmējdarbības attīstību reģionā; 

 Rēzeknes Augstskolas (RA) Padomnieku konvents, kas ir konsultatīva institūcija, 

kura sastāv no Latvijas Republikas pańvaldību, uzľēmumu, organizāciju, 

izglītības un kultūras iestāņu pārstāvjiem, konsultē studiju programmu un zinātnisko 

pētījumu jautājumos, atbilstońi valsts un reģiona interesēm. 

 Rēzeknes Augstskola ir Latvijas Dizaineru savienības asociētā biedra statusā. 

Sadarbība ar profesionālajām organizācijām, valsts aģentūrām un biedrībām (Latvijas 

Dizaineru savienība, Dizaina informācijas centrs, LIAA u.c.) nodrońina studiju virziena docētāju 

un studentu pieeju  aktuālajiem pasākumiem (semināri, konferences, konkursi u.c.), vieslekciju 

organizēńanu. 
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1.16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledţām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

2012./2013. studiju gadā Erasmus programmas ietvaros lekcijas ārvalstu augstskolās 

vadīja D.Apele, A.Strode (Kauľas kolēģija), S.Meņinska (Utenas kolēģija), V.Ļubkina 

(Dortmundes TU, Vācija), Kaupuņs (J. Pilsudzki fiziskās izglītības universitāte, Polija), G.Strods 

(Ńauļu universitāte, Lietuva), V.Paurs (Varńavas pedagoģiskā universitāte). Savukārt Rēzeknes 

Augstskolas studenti noklausījās ārzemju lektoru lekcijas: Recep Sahin Arslan (Pamukkale 

universitāte, Turcija), Kadir Vefa Tezel (Abant Izzet Baysal universitāte, Turcija), Alvydas 

Jonaitis (Kauľas kolēģija, Lietuva), Jaana Maki-Tiuominen (Turku universitāte, Somija), 

Aureole Maracinskiene, Jolanta Baniene (Utenas kolegija, Lietuva). Docētājs J.Pilarski no 

Lodzas Ekonomikas un humanitārās universitātes (Polija) un Sena Sengir no Ondokuz Mayis 

universitātes (Turcija) Rēzeknes Augstskolā demonstrēja savu grafisko darbu izstādes. Tāpat arī 

RA bija skatāmi Utenas un Kauľas kolēģijas studentu darbi. ERASMUS programmas ietvaros 

pārskata periodā sadarbības augstskolās ārzemēs studēja astoľi studiju virziena „Mākslas” 

studenti, viena studente (Laura Kozak – Zelona Gora universitāte, Polija) studēja RA programmā 

„Interjera dizains”. Sadarbības ietvaros ar Pleskavas valsts universitāti tika organizēts studentu 

plenērs gan Krievijā, gan Latvijā, piedaloties abu valstu augstskolu studentiem un docētājiem. 

Plenēra darbu izstāde tika prezentēta abās augstskolās.  

A.Strode piedalījās kvalifikācijas komisiju darbā Daugavpils Universitātē un Baltijas 

starptautiskajā akadēmijā. 

Zinātnes jomā katru gadu Izglītības un dizaina fakultātē tiek organizēta starptautiskā 

zinātniskā konference ,,Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, kuras darbā iesaistīti RA docētāji un 

citu Latvijas augstskolu docētāji, kā arī zinātnieki no ārvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, 

Somijas, Īslandes, Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Krievijas u.c. Konferences dalībnieku sagatavotie 

zinātniskie raksti pēc anonīmas recenzēńanas tiek publicēti konferences rakstu krājumā, kas ir 

iekļauts ISI Web of Knowledge datu bāzē. Studiju virziena „Mākslas” docētāji piedalās arī RA 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

organizēńanā (K.Laganovska, D.Apele, S.Meņinska, V.Paurs, A.Strode) un rakstu recenzēńanā 

(K.Laganovska, A.Strode). Ńī konference notika 2012.gada septembrī, sadarbojoties RA 

Reģionālistikas pētījumu institūtam un Izglītības un dizaina fakultātei kopā ar Tallinas 

Universitāti (Igaunija), P.M. Mańerova vārdā nosaukto Vitebskas valsts universitāti 

(Baltkrievija), Maskavas humanitāro pedagoģisko institūtu (Krievija). Studiju virziena docētāji 

piedalās arī citu Latvijas augstskolu un citu valstu (Lietuva, Slovākija, Portugāle, Kanāda, 

Spānija, Krievija u.c.) rīkotajās konferencēs un konferenču zinātniskajās komitejās.  

Fakultātē ikgadēji tiek rīkota studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. 

Komunikācija”, kur līdztekus RA studentiem, piedalās arī Daugavpils Universitātes, Latvijas 

Universitātes u.c. studenti. Studiju virziena „Mākslas” studenti ar referātiem piedalās arī LMA 

Latgales filiāles un Baltijas starptautiskās akadēmijas rīkotajās konferencēs.  

 

1.16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiľas programmu ietvaros, norādot 

apmaiľas programmu un valsti 

LLP/Erasmus izbraucońie studenti/ studijas 

Nr. Vārds, uzvārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

2. Diāna Opincāne Interjera Kauľas kolegija, 4 mēn.  
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dizains Lietuva 01.02.-30.05.2013. 

3. Jūlija Gamuļčika Interjera 

dizains 

Kauľas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn.  

01.02.-28.06.2013. 

4. Ilze Pundure Interjera 

dizains 

Kauľas kolegija, 

Lietuva 

5 mēn.  

01.02.-28.06.2013. 

5. Zelma Kačkāne Interjera 

dizains 

Lodzas Humanitāri-

Ekonomiskā 

akadēmija, Polija 

8,75 mēn. 

03.10.2012.-24.06.2013. 

6. Irēna Ivanova Interjera 

dizains 

Zielona Gora 

Universitāte, Polija 

4,5 mēn. 

01.10.2012.-17.02.2013. 

7. Zane Kārkliľa Interjera 

dizains 

Zielona Gora 

Universitāte, Polija 

4,5 mēn. 

01.10.2012.- 17.02.2013. 

8. Daina 

Zvejsalniece 

Vides 

dizains 

Klaipēdas valsts 

koledņa, Lietuva 

3.5 mēn. 

10.09.- 21.12.2012. 

LLP/Erasmus izbraucońie studenti/ prakse 

Nr. Vārds, uzvārds Programma Uzņēmums, augstskola, 

valsts 

Prakses ilgums 

1. Airita Vīksna Interjera 

dizains 

Hotel Aristoteles resort 

&SPA, Grieķija 

3 mēn.  

01.07.-30.09.2012. 

2. Zelma Kačkāne Interjera 

dizains 

Hotel Aristoteles resort 

&SPA, Grieķija 

3 mēn.  

01.07.-30.09.2013. 

RA IDF studentu mobilitātes 

Nr. Vārds, uzvārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Aleksejs 

Voronovs 

Interjera 

Dizains 

Pleskavas valsts 

universitāte, Krievija, 

plenērs 

24.06.-30.06.2013. 

2. Lāsma Piruńka  Interjera 

Dizains 

Pleskavas valsts 

universitāte, Krievija, 

plenērs 

24.06.-30.06.2013. 

3. Diāna Opincāne Interjera 

Dizains 

Pleskavas valsts 

universitāte, Krievija, 

plenērs 

24.06.-30.06.2013. 

4. Kristiāna Līdaka Interjera 

Dizains 

Pleskavas valsts 

universitāte, Krievija, 

plenērs 

24.06.-30.06.2013. 

5. Valentīna 

Rońčupkina 

Interjera 

Dizains 

Pleskavas valsts 

universitāte, Krievija, 

plenērs 

24.06.-30.06.2013. 
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II STUDIJU VIRZIENAM „MĀKSLAS” ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU 

RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“Vides dizains” (kods- 41214) raksturojums 

 

2.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis:  
sagatavot vides mākslas teorijā un dizaina nozarē kompetentus, sadarbībā ar darba 

devējiem profesionālas pamatiemaľas apguvuńus radońus vides dizainerus, kas spēj 

plānot, īstenot vides dizaina projektus un ir orientēti uz mūņizglītību un profesionālo 

pilnveidi. 

Lai realizētu izvirzīto mērķi, vides dizaina studiju programmai noteikti ńādi uzdevumi: 

 nodrońināt studējońajiem zināńanu apguvi un izpratnes attīstību vides dizaina jomā 

vizuālās mākslas, uzľēmējdarbības, personāla vadības un saskarsmes, tehnoloģiju 

zināńanu un prasmju apguvi, praktiskās darbības pieredzi, kas nepiecieńama 

personiskās izglītības koncepcijas veidońanā un īstenońanā; 

 veidot studējońajiem prasmes plānot, organizēt un izvērtēt vides dizaindarbību, 

īstenot sadarbību ar uzľēmējiem un sabiedrību; 

 attīstīt studējońo dārza dizaineru darba prasmes un iemaľas, nodrońināt iespējas 

apgūto zināńanu un prasmju  apguvi profesionālajā un kvalifikācijas praksē; 

 attīstīt studējońo zinātniski pētnieciskā darba prasmes dārza dizaina nozarē, veicot 

patstāvīgus pētījumus; 

 sekmēt mērķtiecīgu studējońo patstāvīgo darbību studijās, veicināt pańu studējońo 

inovatīvas un radońas personības attīstību ; 

 sekmēt mākslinieciski radońas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības 

veidońanos; 

 attīstīt radońo, analītiski kritisko domāńanu, prasmi vērtēt  savus un citu radītos vides 

mākslas darbus; 

 veidot studējońajiem prasmes plānot, organizēt un izvērtēt  vides dizaindarbību, 

īstenot  sadarbību ar  uzľēmējiem un sabiedrību; 

 sekmēt mērķtiecīgu studējońo patstāvīgo darbību studijās, veicināt pańu studējońo 

inovatīvas un radońas personības attīstību ; 

 attīstīt spējas formulēt un analizēt problēmas vides dizaindarbībā, pieľemt 

argumentētus lēmumus problēmu risinājumos, patstāvīgi virzīt tālāku savas 

kompetences pilnveidi. 

 

2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programmas „Vides dizains” absolvents, pirmā līmeľa augstākās profesionālās 

izglītības kvalifikācijas ieguvējs, SPĒJ: 
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Parādīt vides dizainera profesijai raksturīgās zināńanas un ńo zināńanu 

kritisku izpratni; 

Demonstrēt padziļinātas zināńanas un izpratni par dārza dizainera lomu 

vides un kultūras attīstībā; 

Parādīt dārza dizaina profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 
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Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes vides 

dizaindarbībā, īstenot radońu, inovatīvu plānońanu un projektu 

realizēńanu; 

Patstāvīgi pielietot zināńanas, lai veiktu pētniecību dārza dizaina 

darbības jomā; 
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 Argumentēti izskaidrot vides dizaina  teorijas, pētījumu rezultātus un 

savus uzskatus; 

Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus 

dārza dizainera profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar darba devējiem, gan ar darba ľēmējiem; 
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Patstāvīgi strukturēt savu mācīńanos, virzīt savu tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi; 

Parādīt zinātnisku pieeju dārza dizaina  problēmu risināńanā; 

Prot novērtēt kultūrvēsturiskās vērtības 

Uzľemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo dizaindarbību, 

strādājot komandā, vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar 

arhitektiem, māksliniekiem; 

Pieľemt lēmumus dizainera profesionālās kompetences ietvaros un rast 

radońus risinājumus dizaindarbībā; 
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Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot dārza 

dizaina procesa pilnveidei; 

Formulēt un kritiski analizēt problēmas dizaina jomā un dizainera 

profesionālajā darbībā; 

Pieľemt lēmumus dizaina problēmu risinājumos, tos argumentēti 

pamatot, aizstāvēt savu viedokli; 

Demonstrēt izpratni par dizainera profesionālo ētiku; 

Analizēt dārza dizaina jēdzienus, teorijas un vides dizaina aktualitātes; 

Izvērtēt savas dizaindarbības ietekmi uz sabiedrības estētisko gaumi un 

aktivizēt nozares attīstību. 

 

 
2.1.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobeţotās izvēles vai brīvās 

izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

 

1. līmeņa  profesionālās augstākās  izglītības    studiju programmas                          
        ” Vides dizains” ( kods- 41214 ) 

Pilna laika studijas  
STUDIJU PLĀNI 2012./2013. st.g.1. kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS 

Studiju 

kursa kods  

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

1.semestris 

1.  Praktiskā sveńvaloda 

(angļu ) 

Valo1112 2 16 16 DI Lekt. S.Iļjina 

2.  Vadības zinātnes kursu 

bloks : 

VadZ1006 2 16 16 DI Lekt. 

L.Danilāne 
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Praktiskā uzľēmējdarbība 

un mākslas menedņments 

3.  Sports SpoZ1004 -  32 I Doc. 

A.Kaupuņs 

4.  Vizuālās mākslas kursu 

bloks: 

Zīmēńana 

MākZ1009 2 16 16 DI ( sk.) Asoc.prof. 

V.Paurs 

Lekt. D.Apele 

Doc. A.Strode 

5.  Vizuālās mākslas kursu 

bloks: Gleznońana 

MākZ4026 2 16 16 DI ( sk.) Asoc.prof. 

V.Paurs 

Lekt. D.Apele 

Doc. A.Strode 

6.  Mākslas valodas un 

kompozīcijas kursu bloks: 

Mākslas valoda un 

kompozīcija 

MākZ1020 2 16 16 E ( sk.) Asoc.prof. 

V.Paurs 

Lekt. D.Apele 

Doc. A.Strode 

7.  Bionika, dizains un 

koloristika 

MākZ1019 2 16 16 DI ( sk.) Asoc.prof. 

V.Paurs 

Lekt. D.Apele 

Doc. A.Strode 

8.  Datorgrafikas programmas 

 (Auto Cad.Archi Cad ) 

Datz1053 2 16 16 DI Lekt. 

M.Strazdiľń 

   14     

Specializācijas mācību kursi ( dārza dizains) 

9.1. Ainavas projektēšanas 

kursu bloks: 

Ainavas arhitektūras 

pamati 

Arhi1006 2 16 16 DI Lekt. 

M.Strazdiľń 

9.2. Ainavas mācības kursu 

bloks: 

Ainavas mācība 

Arhi2002 2 16 16 E Lekt. 

A.Trimalniece 

9.3. Ainavas projektēšanas  

kursu bloks: 

Dekoratīvie objekti ainavā 

MākZ1024 1 8 8 I Lekt. D. Apele 

9.4. Ainavas projektēšanas  

kursu bloks: 

Ainavas  projektēńana ( 

Auto Cad) 

Arhi1007 1 8 8 DI Lekt. 

M.Strazdiľń 

   6     

2. semestris 

10. Praktiskā sveńvaloda 

(angļu,  

vācu v.) 

Valo1166 1 8 8 E Lekt. S. Iļjina 

11. Mākslas vēsture     MākZ2034 2 16 16 DI Doc. R.Čaupale 

12. Vizuālās mākslas kursu 

bloks: 

Zīmēńana 

MākZ1016 2 16 16 E (sk.)  Asoc.prof. 

V.Paurs 

Lekt. D.Apele 

Doc. A.Strode 

13. Mākslas valodas un 

kompozīcijas kursu bloks: 

Mākslas valoda un 

kompozīcija 

MākZ1021 2 16 16 E (sk.) Asoc.prof. 

V.Paurs 

Lekt. D.Apele 

Doc. A.Strode 

14. Izvēle:  

Automatizētā projektēńana 

DatZ2026 1 8 8 DI    

Lekt. 
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 (Corel Draw, Photoshop) M.Strazdiľń 

15. Profesionālā  prakse 

(28.04-20.06.2013.) 

( pārb. 14.04.-25.04.) 

MākZ1025 8   I Lekt. 

M.Strazdiľń 

  

16. Plenēra prakse  

( 25.06.-04.07.2014.) 

MākZ1018 2   I ( sk) Asoc.prof. 

V.Paurs 

Lekt. D.Apele 

   18     

Specializācijas mācību kursi (dārza dizains) 

17. Ainavas mācības kursu 

bloks: 

Dārza dizaina struktūra 

MākZ2028 2   DI (sk) Lekt. 

A.Trimalniece 

 Asoc. prof. 

V.Paurs 

Lekt. 

M.Strazdiľń 

Vides dizaina programmas apjoms kredītpunktos: 

 Studiju apjoms - 80 KP; 

 Vispārizglītojońie un nozares teorētiskie studiju kursi - 40 KP; 

 Profesionālās specializācijas kursi dārza dizainā -13 KP; 

 Izvēles kursi – 3KP; 

 Prakse – 16 KP; 

 Kvalifikācijas - KP. 

Iegūstamā kvalifikācija: vides dizainers ar kvalifikāciju dārza dizainers; 

 

2.1.4. Studiju kursu apraksti 

1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ”Vides dizains” studiju 

kursu aprakstus skatīt vietnē:  

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0320&t3=FO0037&p1=-  

 

2.1.5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic programmas direktors. Studiju 

programmas direktora darbību reglamentē RA Nolikums par studiju programmas direktoru. 

Akadēmiskā personāla darbu reglamentē Nolikums par RA docētāju. Studijas RA reglamentē 

Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām 

(www.staff.ru.lv). Studiju programmas realizāciju kontrolē fakultātes Dome, Izglītības zinātľu 

studiju programmu padome un RA Studiju padome. 

Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiľas studiju plānos, studiju 

programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studijas programmas direktors veic studiju kursu nodrońināńanu ar docētājiem un ar 

studiju radońo un pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors plāno 

docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes Domes sēdēs 

par programmas realizāciju un attīstību. 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

pieńķirńanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrońina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu. 

Aktīvi darbojas RA Studējońo pańpārvalde, kuru veido RA Studentu padome un katras 

fakultātes studentu valdes. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un fakultātes rīkotajos 

pasākumos, to organizēńanā, daņādu ar studējońiem saistīto problēmu risināńanā. 

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0320&t3=FO0037&p1=-
http://www.staff.ru.lv/
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Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pańnovērtējums. Pańnovērtējuma darba grupā 

piedalās arī studiju programmas studenti, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju. 

 

2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Reflektanti tiek uzľemti studiju programmā ar iepriekń iegūtu vidējo izglītību. 

Uzľemńana RA pilna / nepilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, par 

konkursa kritērijiem nosakot divu centralizēto eksāmenu rezultātus no minētajiem (pēc 

reflektanta izvēles): 

 matemātika; 

 sveńvaloda; 

 latvieńu valoda un literatūra. 

 

2.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metoţu izmantošana) 

Studijas sevī ietver daņādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, 

praktiskie darbi, semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietińķās spēles utt.), studentu 

patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot 

elektroniskajā MOODLE vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā u.tml.), mācību 

ekskursijas uzľēmumos un praktikumus izglītības iestādēs. Mācību materiāli e-studiju Moodle 

vidē katru gadu tiek papildināti un tas ir nozīmīgs turpmākā darba virziens. Mākslas un dizaina 

studiju kursi tiek organizēti Dizaina un amatniecības katedras mācību auditorijās un darbnīcās. 

Studiju kursos, kas ietver māksliniecisko darbību, darbi tiek demonstrēti un vērtēti skatēs, 

izstādēs. Studiju programmas realizācijā, līdztekus tradicionālajām darba metodēm, tiek  

praktizētas interaktīvās metodes, piemēram, projekti, grupu darbs, radońie semināri, diskusiju 

metodes u.c. Mācībspēki izmanto kooperatīvā darba un kritiskās domāńanas attīstīńanas metodes. 

Minētās metodes palīdz studentiem darbojoties grupā, analītiski apgūt studiju programmu. 

Programmā ir iekļauta profesionālo iemaľu apgūńana. Atbilstońi Nolikumam par 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām, studiju procesā vismaz 30 

procentus no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski.  Studentu profesionālo meistarību 

pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināńanas nostiprina praksē  daņādos uzľēmumos. 

Prakses apjoms ir 16KP (24 ECTS). Prakse sadalās vairākās secīgās daļās: profesionālā prakse, 

plenēra prakse un kvalifikācijas prakse. Prakses laikā studentiem ir pieejamas konsultācijas ar 

docētājiem prakses īstenońanas jautājumos, kā ari iziet profesionālo praksi Latvijas uzľēmumos, 

Eiropas uzľēmumos (Grieķija) un Eiropas augstskolās (Viļľa, Klaipēda). Plenēra prakse notiek 

sadarbojoties ar Pleskavas universitāti Latvijā un arī Pleskavā (Krievija). Prakses noslēgumā 

students katedrā iesniedz prakses laikā sagatavotos profesionālās  vai kvalifikācijas prakses 

materiālus un tiek rīkota prakses noslēguma konference, plenēra prakses noslēgumā tiek rīkotas 

plenēra prakses izstādes  Rēzeknē, Pleskavā.   

Praktiskās nodarbības un tehnoloģiju apguve tiek organizēta Dizaina un amatniecības 

katedras mācību darbnīcās. Studiju kursos, kas ietver māksliniecisko darbību, darbi tiek 

demonstrēti un vērtēti skatēs, izstādēs. Programmas studentiem tiek organizētas mācību 

ekskursijas, kuru mērķis ir iepazīt Latvijas dārzus un parkus (10.2013.g. mācību ekskursija uz 

„Rīgas dārzi un parki”), kultūrvēsturiskos objektus, kultūras mantojumu, apmeklējot muzejus, 

izstādes. Studenti ar saviem darbiem regulāri piedalās izstādēs, kā arī ikgadējās izstādēs Latgales 

kultūrvēstures un mākslas muzejā, Rēzeknes augstskolā, skolās. 

 

2.1.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 



 

34 

 

Studentu sasniegumu vērtēńana norit divās stadijās: formatīvā (veidojońā) un summatīvā 

(apkopojońā). Formatīvā vērtēńana nodrońina docētājam un studējońajam atgriezenisko 

informāciju par nepiecieńamo studiju procesa turpmāko organizēńanu. Ńī vērtēńana dod 

informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu 

papildināt zināńanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metoņu lietderīgumu. Savukārt, 

summatīvā vērtēńana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegńanu, atklāj, kā apgūts studiju 

kurss kopumā. Ńāda vērtēńana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā 

studiju kursa mērķa sasniegńanu. Lietojot daņādas summatīvās vērtēńanas formas (testus, 

pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda, kādā līmenī studējońais ir sasniedzis 

studiju rezultātus. 

Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī, balstoties uz pozitīvo sasniegumu 

summēńanas principu - iegūtās zināńanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos 

sasniegumus semestra laikā un sesijā. 

Studiju programmas „Vides dizains” studiju rezultāti un novērtēńanas sistēma tiek balstīta 

uz ENQA standartiem, kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēńanu; daņādu izglītības 

formu un konkrēto vajadzību ievērońanu; atbilstońu mācību līdzekļu pieejamību. 

Programmas apguves vērtēńanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Eksāmenā 

programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. Ieskaitē studiju kursu programmu apguves 

līmeľa un prakses sasniegumu vērtējums ir „ieskaitīts” vai „ neieskaitīts”, vai arī vērtējums 10 

ballu skalā. Par katru apgūto studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saľemts vērtējums 

„ ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4- „ gandrīz viduvēji”. Programmas 

apguves noslēgumā studenti aizstāv kvalifikācijas darbu. Valsts pārbaudījums tiek vērtēts 10 

ballu skalā. Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēńanas veids ir pańrefleksija un savstarpējā vērtēńana. 

Zināńanu vērtēńanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, 

fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā. Kalendārie plāni tiek izsniegti studējońajiem semestra 

sākumā. Vērtēńanas kritēriju izstrādē docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem 

metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. 

Akadēmiskajam personālam ir paredzētas iknedēļas konsultācijas studējońajiem, 

atbilstońi izveidotajam grafikam. 

 

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

Pilna laika studijas tiek finansētas no valsts budņeta līdzekļiem, no studiju kredītiem vai 

pańu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. 

Nepilna laika studijas tiek finansētas no studiju kredītiem vai pańu studentu, fizisko vai 

juridisko personu iemaksām. 

Studiju maksas lielumu katram studiju gadam nosaka fakultātes dome un apstiprina RA 

Senāts.  

Studiju maksa 2012./ 2013. st. g.: 

           - pilna laika studijām - 870 LVL (EUR 1237,90) gadā; 

           - nepilna laika studijām – 700 LVL (EUR 996,01) gadā. 

 

2.1.10.  Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota atbilstońi: 

 4.līmeľa profesionālās augstākās izglītības profesijas standartam „Vides dizainers”  

 Latvijas Republikas Izglītības likumam (11.05.2000); 

 Augstskolu likumam; 
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 Noteikumiem par valsts pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartu (MK 

20.03.2001. noteikumi NR.141);  

 Profesionālās izglītības likumam (14.07.1999.).  

Iegūstamā kvalifikācija – vides dizainers ar specializāciju dārza dizainers. 

 

2.1.11.  Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeľa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledţu studiju programmām 

Realizējot studiju programmu, tā salīdzināta ar tādā pańa līmeľa programmām citās 

valstīs: Kauľas koledņas (Lietuva) dizaina studiju programmu, Hāmes politehnisko institūtu 

(Somija) un Latvijā - Baltijas starptautiskās akadēmijas studiju programmām. 

 Programmas tika salīdzinātas pēc ńādiem kritērijiem:  

 iegūstamā kvalifikācija; 

 studiju ilgums (gadi); 

 apjoms (kredīti, kredītpunkti, stundas); 

 studiju saturs, struktūra (obligātie un izvēles kursi, prakse, kvalifikācijas eksāmena un 

tā sastāvdaļas kvalifikācijas darba aizstāvēńana.  

 

RA un Baltijas Starptautiskās akadēmijas (Latvija) realizēto programmu salīdzinājums 

Salīdzināmie 

rādītāji 

RA Dizaina un amatniecības  katedra Baltijas Starptautiskā 

akadēmija 

Iegūstamā 

kvalifikācija 
Vides dizainers 

(pirmā līmeľa studiju programma) 

Vides dizainers  

(Pirmā līmeņa studiju 

programma) 

Studiju ilgums 2 gadi 

80 KP 

2 gadi 

 80 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojońie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

40 KP 

Vispārizglītojońie un 

profesionālās kvalifikācijas kursi 

44 KP 

 Profesionālās specializācijas kursi 

(Dārza dizains, interjera dizains)  

13 KP 

Profesionālās specializācijas 

kursi 

(Interjera dizains reklāmas 

dizains, Web dizains) 

10 KP 

 Izvēles kursi 3 KP 2KP 

 Prakse 16 KP Prakse 16 KP 

  Kvalifikācijas darba izstrādāńana un 

aizstāvēńana 8 KP 

Kvalifikācijas darbs 

 8 KP 

 

Rēzeknes Augstskolas piedāvātā programma atńķiras ar piedāvāto specializāciju Dārza 

dizains,  kuru nepiedāvā  Baltijas Starptautiskā akadēmija, kā arī citas augstskolas Latvijā.  

                                                                                                   
           RA un Kauņas dizaina kolēģijas (Lietuva) realizēto programmu salīdzinājums 

Salīdzināmie 

rādītāji 

RA Dizaina un amatniecības  

katedra 

Kauņas dizaina kolēģija (Lietuva) 

 

Iegūstamā 

kvalifikācija 
Vides dizainers 

(pirmā līmeľa studiju 

programma) 

Dizainers izvēlētajā specializācijas 

programmā 

(Pirmā līmeņa studiju programma) 

Studiju ilgums 2 gadi 3 gadi 
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80 KP 120 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojońie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

40 KP 

Vispārizglītojońie un profesionālās 

kvalifikācijas kursi 70 KP 

 Profesionālās specializācijas 

kursi 

(Dārza dizains, interjera 

dizains, koka izstrādājumu 

dizains)  

13 KP 

Profesionālās specializācijas kursi 

(Grafiskais dizains, interjera, 

mēbeļu, keramikas, stikla, ādas, 

tekstila un iepakojuma dizains) 

20 KP 

 Izvēles kursi 3 KP - 

 Prakse 16 KP Prakse 20 KP 

 Kvalifikācijas darba 

izstrādāńana un aizstāvēńana 

8 KP 

Diplomprojekts 

10 KP 

 

RA un Hāmes politehnikuma (Somija )realizēto programmu salīdzinājums  

Salīdzināmie 

rādītāji 

RA Dizaina un amatniecības  

katedra 

Hāmes politehnikums 

(Somija) 

Iegūstamā 

kvalifikācija 
Vides dizainers 

(Pirmā līmeľa studiju 

programma) 

Dizainers izvēlētajā specializācijas 

programma 

(Bakalaura studiju programma) 

Studiju ilgums 2 gadi 

80 KP 

4 gadi 

160 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojońie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

40 KP 

Vispārizglītojońie un profesionālās  

kvalifikācijas kursi 80 KP 

 Profesionālās specializācijas 

kursi 

(Dārza dizains, interjera 

dizains, koka izstrādājumu 

dizains)  

13 KP 

Profesionālās specializācijas kursi 

Tekstila dizains, apģērba dizains, 

ādas dizains,  stikla , keramikas un 

mēbeļu dizains) 

40 KP 

 Izvēles kursi 3 KP - 

 Prakse 16 KP Prakse 20 KP 

 Kvalifikācijas darba 

izstrādāńana un aizstāvēńana 

8 KP 

Diplomprojekts 

10 P 

 

2.1.12. Informācija par studējošajiem: 

2.1.12.1. Studējošo skaits 2012./2013.st.g. – 18 

2.1.12.2.  Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 2012./2013 st.g. – 11 

2.1.12.3.  Absolventu skaits 2012./2013. st.g. - 7 

 

 

 

2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 
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2013.gada jūnijā veiktā studentu aptauja parādīja, ka studiju kursu pasniegńanas līmenis 

tiek vērtēts ļoti augstu. Studiju programma pilnīgi apmierina studējońos, labi sastādīts studiju 

procesa nodarbību grafiks. 

Studentiem ir iespējas radońi pańizpausties piedaloties pasākumos un organizējot un tos 

vadot Rēzeknes Augstskolā, kā arī ārpus augstskolas, piem., organizējot studentu darbu plenēra 

izstādes (Preiļi, Adamova, Rēzeknes novads, Dagdas novads, Pleskava (Krievija)), studentu 

personālizstādes (I. Fetingas akvareļu izstāde Rēzeknē u.c.), mākslas dienu pasākumos, 

zinātnieku nakts pasākumos. Zināńanu paplańināńanai tiek rīkotas mācību ekskursijas pa 

labākajiem Latvijas dārziem (Kalsnavas arboretums, Skrīveru dendroloģiskais parks), piedaloties 

projekta prezentācijā „Latvijas purva augi ”. 

Ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums, kā arī pietiekams studiju procesa nodrońinājums 

ar mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem. Studiju procesā studentiem ir 

iespējams izmantot elektroniskos mācību resursus un iespējams apgūt studiju kursus elektroniski. 

Visaugstāk kursu pasniegńanas līmenis tiek vērtēts studiju kursos „Datorgrafikas 

programmas AutoCad”, „Ainavas projektēńana”, „Ainavas mācība”, „Praktiskā sveńvaloda”, 

„Dārza dizaina struktūra”, „Zīmēńanā”, ”Gleznońanā”, ”Mākslas valodā un kompozīcijā”, 

„Mākslas vēsturē” u.c.  

Patstāvīgajam darbam studenti velta no 15-30 stundām nedēļā. Aptaujas materiālus skat. 

4.pielikumā.  

 

2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

2013.gada jūnijā tika veikta absolventu anketēńana. Anketēńanas rezultāti tiek ľemti vērā 

studiju programmas pilnveidońanā. 

Izvēli studēt „Vides dizaina” programmas respondenti motivē ar Rēzeknes Augstskolas 

tuvumu viľu izvēlētajai dzīvesvietai (70%) un studiju maksas lielumu (30%). 

 57% absolventu pilnībā apmierināja studiju programmas kvalitāte; 

 43% absolventu uzskata, ka studiju kvalitāte ir laba; 

 53% absolventu apguva prasmes patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas 

nepiecieńama turpmākajam pētnieciskajam darbam, 17% respondentu ńīs prasmes 

apguva labi; 

 100% respondentu apmierināja docētāju darba kvalitāte un darba metodes; 

 40% aptaujāto labi apguva praktiskās prasmes un iemaľas, 60% aptaujāto 

apmierinońi apguva prasmes un iemaľas; 

 60% absolventu uzskata, ka programmas materiālais nodrońinājums ir apmierinońs. 

 40% absolventu uzskata, ka programmas materiālais nodrońinājums ir labs; 

 Lielākā daļa absolventu uzskata, ka iegūtās zināńanas visnoderīgākās  būs darbā un 

personīgajā izaugsmē. 

Lielākā dala absolventu jau no studijām brīvajā laikā strādāja izvēlētajā specialitātē. No 

absolventiem 60% strādā izvēlētajā specialitātē, 40% - izvēlējās turpināt studijas Rēzeknes 

Augstskolā bakalaura studiju programmās. 

 Absolventu turpmākās darba iespējas paplańinās veicot personīgo uzľēmējdarbību, ko 

pierādīja pagājuńā gada absolvente D. Zvejsalniece. 

Absolventi apstiprina, ka studiju programmas „Vides dizains” mērķi tika sasniegti. 

Aptaujas materiālus skat 4.pielikumā 

 

2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

pieńķirńanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē,. Tas 
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nodrońina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu. Darbojas RA Studējońo pańpārvalde, kuru veido RA 

Studentu padome un katras fakultātes studentu valdes. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un 

fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēńanā, daņādu ar studējońiem saistīto problēmu 

risināńanā. Studējońiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējońo 

intereses. RA darbojas Akadēmiskā ńķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju virziena pańnovērtējums un tā ietvaros studiju 

programmas izvērtējums. Pańnovērtējuma darba grupā piedalās arī studentu un absolventu 

pārstāvji, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas realizāciju, kā arī piedalās studiju 

procesa pilnveidońanā, sniedzot savus priekńlikumus. 

Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu gadījumā griezties Dizaina un 

amatniecības katedrā un/vai Izglītības un dizaina fakultātes dekanātā un risināt problēmas kopīgi 

ar studiju programmas direktoru,  katedras vadītāju vai dekānu. Nolikums par kursu eksāmeniem 

un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises 

kārtību un apelāciju iesniegńanas un izskatīńanas kārtību. 

Iekńējās pańnovērtēńanas procesā svarīga loma tiek ierādīta studējońo aptaujām par 

aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenońanas jautājumiem. Regulārajās studējońo 

aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, docētāju darba kvalitāti, studenti pauņ savu 

viedokli par studiju procesu un iespējām tā uzlabońanai. Studentu izteiktos aizrādījumus docētāji 

cenńas novērst, izmainot un uzlabojot savu darbu. 

 

2.2. Otrā līmeľa profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 

(kods - 42214) raksturojums 

2.2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Studiju programmas mērķis: 

sagatavot mākslas, arhitektūras, interjera dizaina un radniecīgo nozaru teorijā balstītus, interjera 

dizainera profesijas standartam atbilstońus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālas 

pamatiemaľas apguvuńus interjera dizainerus, kas ir kompetenti plānot un īstenot pamatoti 

funkcionālas un augstvērtīgas estētiskas telpiskās vides izveidi un orientēti uz mūņizglītību, ir 

konkurētspējīgi Latvijas un Es valstu darba tirgū. 

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti ńādi uzdevumi: 

 nodrońināt tēlotājmākslas, uzľēmējdarbības, informāciju tehnoloģiju, 

personāla vadības, saskarsmes, interjera projektēńanas, iekārtońanas, ergonomikas un citu 

dizainera specialitātei fundamentāli nozīmīgu zināńanu un prasmju apguvi, praktiskās 

darbības pieredzi, kas nepiecieńama personiskās izglītības koncepcijas veidońanā un 

īstenońanā; 

 sekmēt mākslinieciski, emocionāli, intelektuāli, radońi pańizpausties spējīgas, izglītotas 

personības veidońanos; 

 attīstīt spējas izprast mākslas, arhitektūras un dizaina vērtību kritērijus kultūrvēsturiskā, 

politiskā, ekonomiskā, tehniskā, etniskā, estētiskā un sociālā kontekstā; 

 attīstīt analītiski kritisko domāńanu un pētnieciskā darba prasmes - ar specialitāti saistīto 

teorētisko atziľu un faktoloģiskā materiāla apzināńanā, analīzē un interpretācijā; 

 sagatavot nākamos dizainerus aktīvai, patstāvīgai un radońai darbībai kultūrvides 

jautājumu risināńanai; 
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 veidot studējońiem prasmes plānot, organizēt un sadarboties ar citiem; nodrońināt 

nepārtrauktu teorētisko zināńanu un prakses, kā arī atsevińķu studiju priekńmetu 

savstarpēju integrāciju. 

Studiju programmas mērķis saistās ar augstskolas misiju. RA misija ir kļūt par 

integrētajās inņenieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un 

zinātnes telpā starptautiski konkurētspējīgu Latgales augstākās izglītības institūciju ar 

motivētiem, radońiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko 

un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. (RA darbības un attīstības stratēģija 2009.-

2015.gadam). Lai noskaidrotu attīstības perspektīvas, RA iesaistās visu svarīgāko stratēģisko 

dokumentu izstrādē: Latgales programmas 2007.-2017. gadam un Latgales stratēģijas 2030 

izstrādē. RA darbojas Padomnieku konvents. Kopń 2010.g. RA ir Rēzeknes Uzľēmēju biedrības 

biedrs. 2011.gadā ir noslēgts līgums ar „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru”, kura 

ietvaros notiek sadarbība ar Latvijas darba devēju konfederāciju. Kopń 2011.gada RA darbojas 

Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvā padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt 

arī izglītības jautājumus. RA darbojas Rēzeknes novada pańvaldības Uzľēmēju konsultatīvajā 

padomē, kuras mērķis ir veicināt uzľēmējdarbības attīstību reģionā. 2011.gadā tika noslēgts 

sadarbības līgums starp RA un Rēzeknes pilsētas domi (lai veicinātu Puńu savstarpējo sadarbību, 

zinot, ka sadarbība sekmēs RA studentu studiju programmas „Interjera dizains” apguvi, zināńanu 

un prasmju nostiprināńanu un Rēzeknes pilsētas svētku noskaľas, kvalitatīva dekorējuma un 

vizuāli pievilcīgas pilsētvides veidońanu) par svētku noformējuma dizaina pamatideju 

izstrādāńanu, kā arī nepiecieńamības gadījumā RA studenti sadarbības ietvaros pēc Rēzeknes 

pilsētas domes pieprasījuma piedāvās dizaina idejas telpu noformējumam pańvaldības jaunajiem 

objektiem (Austrumlatvijas daudzfunkcionālā koncertzāle – Latgales vēstniecība „Gors”,  

Austrumlatvijas radońo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”). 2013.gadā RA tika  uzľemta Latvijas 

Dizaineru savienībā asociētā biedra statusā. 

 

2.2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programmas absolvents, profesionālā bakalaura grāda mākslā un interjera 

dizainera profesionālās kvalifikācijas ieguvējs: 
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Prot parādīt mākslas zinātnei un interjera dizainera profesijai raksturīgās 

zināńanas un ńo zināńanukritisku izpratni; 

Prot demonstrēt padziļinātas zināńanas un izpratni par mākslas un interjera 

dizainera lomu estētiskas vides problēmu risināńanā, un konkurētspējīgas 

valsts attīstībā; 

Prot parādīt mākslas zinātnes un attiecīgās profesionālās interjera dizaina 

jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni; 
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Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes mākslā, arhitektūrā, 

dizainā, interjera dizainā un  radniecīgo nozaru teorijā, spēj plānot un 

īstenot funkcionālas un augstvērtīgi estētiskas telpiskās vides izveidi; 

Spēt veikt kompleksu, ar dzīvojamās, sabiedriskās un multifunkcionālās 

vides projektēńanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi; 

Spēj patstāvīgi pielietot zināńanas, lai veiktu pētniecību mākslas un dizaina 

darbības jomā; 
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 Spēj argumentēti izskaidrot mākslas zinātľu teorijas, pētījumu rezultātus 

un savus personīgos  uzskatus; 

Spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus 

mākslas zinātnēs un interjera dizainera profesijā, tos izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par tiem gan ar profesionāliem dizaineriem, gan 

arhitektiem un pasūtītājiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem; 
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s Prot patstāvīgi strukturēt savu mācīńanos, virzīt savu tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi; 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju mākslas un dizaina problēmu risināńanā; 

Spēj darboties daņādu kultūru vide; 

Prot uzľemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo dizainerdarbību, 

strādājot uzľēmumos arhitektu un dizaineru komandā; 

Spēj pieľemt lēmumus dizainera profesionālās kompetences ietvaros un 

rast radońus risinājumus interjera dizainera darbā. 
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Prot patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot 

dizainerdarbības procesa pilnveidei; 

Prot formulēt un kritiski analizēt problēmas mākslas jomā un interjera 

dizainera profesionālajā darbībā; 

Spēj pieľemt lēmumus interjera dizaina problēmu risinājumos, tos 

argumentēti pamatot, aizstāvēt savu viedokli;  

Prot demonstrēt izpratni par dizainera profesionālo ētiku; 

Spēj izprast un analizēt mākslas, arhitektūras un dizaina, interjera dizaina 

jēdzienus, teorijas, kritērijus un dizaina politikas aktualitātes; 

Prot izvērtēt savas dizainera darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties 

mākslas jomas attīstības procesā. 

     

Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti formulēti saskaľā ar RA 

darbības un attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, kas, cita starpā, akcentē starpdisciplināru un 

transdisciplināru studiju nodrońināńanu, sagatavojot speciālistus, kas spētu uzlabot vides 

estētisko kvalitāti reģionā. Pamatojoties uz RA attīstības stratēģiju, ir veidota RA Izglītības un 

dizaina fakultātes stratēģija, kur akcents likts uz ES augstākās izglītības standartiem atbilstońas 

dizaineru izglītības īstenońanu RA. 

 

2.2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobeţotās izvēles vai brīvās 

izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

1. Vispārizglītojošie kursi Docētāji 20 KP Pārb. 

 1.1. Humanitāro un sociālo zinātņu 

bloks 

   

  1.1. 1. Praktiskā sveńvaloda       Asoc.prof. K.Laganovska 

Lekt. V.Prikule 

6 E 

  1.1.2. Mākslas filozofija, estētika 

un socioloģija 

Asoc.prof. V.Tēraudkalns 

Lekt. V.Korkla 

4 E 

  1.1.3. Ievads dizainera specialitātē 

un profesionālā ētika 

Doc. V.Čakńa 

Lekt. I.Dundure 

2 I 

  1.1.4. Kultūra un autortiesības Lekt. K.Karpoviča 2 DI 

 1.2. Uzņēmējdarbības modulis    

  1.2.1. Personāla vadība un 

saskarsme 

Prof. V.Ļubkina 2 DI 

  

 

1.2.2. Uzľēmējdarbības pamati un 

mākslas menedņments 

Lekt. L.Danilāne 

 

2 

 

DI 

 

  1.2.3. Pētījumu un projektu 

rakstīńanas metodoloģija 

Prof. V.Ļubkina 2 DI 

 1.3. Sports Doc. A.Kaupuņs - I 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi  36 KP  

 2.1. Mākslas un dizaina vēsture Asoc.prof. V. Malahovskis 4 E 
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Lekt. D.Apele 

 2.2. Mākslas valoda un kompozīcija Lekt. D.Apele 4 E 

 2.3. Dizains un bionika Lekt. D.Apele 2 DI 

   2.4. Interjera stili  Lekt. N.Losāne 2 I 

 2.5. Telpas uztvere un koloristika Lekt. D.Apele 4 DI 

 2.6. Arhitektūras grafika Doc. A.Strode 2 I 

 2.7. Interjera kompozīcija plaknē un 

telpā 

Lekt. I.Dundure Lekt. 

D.Apele 

6 E 

 2.8. Grafiskās programmas 

informāciju tehnoloģijās( Corel 

Draw,ArchiCad,AutoCad,Photos

hop,Adobe Ilustrator 3D MAX 

u.c.) 

Asoc.prof.  P.Grabusts 

Doc. A.Strode 

Lekt. A.Zorins            

Lekt. M.Justs 

10 E 

 2.9. Studiju projekts Doc.A.Strode 

Lekt.D.Apele 

Lekt.S.Meņinska 

2 DI 

3.  Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

 60 KP  

 3.1. Zīmēńana Asoc.prof.V.Paurs 14 E 

 3.2. Gleznońana Asoc.prof.V.Paurs 4 E 

 3.3. Interjera projektēńana un 

ergonomika 

Doc.A.Strode  

Doc.R.Čaupale 

Lekt.D.Apele 

14 E 

 3.4. Arhitektūras pamati Doc.A.Strode 

Lekt.L.Čudare 

3 DI 

 3.5. Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas 

Lekt.G.Lucjanovs 4 E 

 3.6. Maketēńana Lekt.I.Dundure 

Doc.A.Strode 

6 DI 

 3.7. Lietińķā grafika un ńrifts Lekt.N.Losāne 3 DI 

 3.8. LR darba aizsardzības sistēma    Lekt.I.Jurčs 1 I 

 3.9. Fotogrāfija Lekt.M.Justs  1 I 

 3.10. Web lapu izgatavońanas pamati Lekt. E.Medvedevs 1 I 

 3.11. Telpisko objektu projektēńana Lekt.I.Dundure 2 DI 

 3.12. Mēbeļu un gaismas dizains 

interjerā 

Lekt.G.Lucjanovs 3 DI 

 3.13. Studiju projekti Doc.A.Strode 

Lekt.D.Apele 

4 DI 

4. Brīvās izvēles kursi 

 

    6 

KP  

I 

       4.1. Tēla veidońana: teorija un dizains Lekt.S.Meņinska       2  I 

       4.2. Vides un cilvēka personības 

mijsakarības 

Doc. G.Strods       1  I 

       4.3. Tekstildarbi interjerā Lekt.D.Apele       2  I 

       4.4. Etnodizains Lekt. Ē.Zlatkus       1  I 

5. Prakse  26 KP DI 

6. Diplomprojekts  12 KP  

Kopā 160 

KP 
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2.2.4. Studiju kursu apraksti 

Studiju kursu aprakstus skatīt vietnē

 https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0326&p1=-  

  

 

2.2.5. Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic programmas direktors. Studiju 

programmas direktora darbību reglamentē RA Nolikums par studiju programmas direktoru. 

Akadēmiskā personāla darbu reglamentē Nolikums par RA docētāju. Studijas RA reglamentē 

Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām. Studiju 

programmas realizāciju kontrolē fakultātes Dome, Izglītības zinātľu studiju programmu padome 

un RA Studiju padome. 

Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiľas studiju plānos, studiju 

programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studiju programmas direktors veic studiju kursu nodrońināńanu ar docētājiem un ar 

studiju pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors plāno docētāju 

pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes Domes sēdēs par 

programmas realizāciju un attīstību. 

Studiju programmu realizē docētāji ar atbilstońu izglītību, kvalifikāciju un praktisku 

pieredzi, kuri ir daudzus gadus nostrādājuńi daņāda profila mākslas izglītības iestādēs, dizaina 

firmās, pańiem ir savi dizaina uzľēmumi, ieguvuńi augstu savu darba devēju atzinību un turpina 

izglītoties. Katru gadu RA tiek izsludināts konkurss uz akadēmiskajiem amatiem, uz ko var brīvi 

pieteikties gan RA docētāji, gan pretendenti ar atbilstońu izglītību, kas nestrādā RA. Visi 

iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti konkursa komisijā atbilstońi RA Senāta izstrādātajiem 

kritērijiem. Kopumā programmā ir iesaistīti 8 docētāji ar doktora grādu, 14 – ar maģistra grādu 

(pieciem no tiem ir divi maģistra grādi, četri ir doktora grāda pretendenti) un 3 ar augstāko 

profesionālo izglītību un profesionālo pieredzi profesijā (divi no tiem studē maģistrantūrā). 

Vēlētā akadēmiskā personāla ietvaros 32% ir ar doktora zinātnisko grādu. Daudzi docētāji ir 

asociāciju biedri (mākslas savienības, muzeju biedrības, fotomākslas organizācijas u.c.) 

 Studiju programmas realizācijā regulāri tiek iekļauti ārzemju viesdocētāji akadēmiskā 

personāla apmaiľas programmas ietvaros. 2012./2013.st.g. nodarbības studējońajiem fakultātē 

vadīja 22 viesdocētāji, kuri pārstāvēja Lietuvas, Polijas, Somijas, Austrijas Turcijas u.c. 

augstskolas.   

Studiju programma balstās uz studenta darbībā balstītu paradigmu. Pamatā ir uzskats, ka 

zināńanas konstruē tie, kas mācās un attīsta tās pieredzes ceļā. Zināńanas var uzľemt, uzkrāt un 

uzglabāt, bet visspēcīgākās un dziļākās zināńanas veidojas tur, kur indivīds aktīvi konstruē 

nozīmes savā mijiedarbībā ar fizisko un sociālo vidi. Studentam ir nepiecieńams pētīt 

informāciju, pārbaudīt jaunas idejas, risināt aktuālas profesionālas problēmas, rast jaunas atbildes 

daņādās situācijās. Mācoties risināt problēmas, studenti pēta problēmsituācijas, un ńāds darbs 

attīsta domāńanu un motivē mācīńanos. Studenti strādā sadarbojoties, mācās apńaubīt cits cita (arī 

docētāja) domas, lai nonāktu pie kopīga slēdziena. Studijas balstās uz uzskatu, ka zināńanas tiek 

konstruētas, pamatojoties uz pieredzi un prāta darbību. Svarīga nozīme ir iepriekńējām 

strukturētām zināńanām. Studējońais rada jaunas zināńanas, balstoties savā pieredzē, saľemot 

docētāja atbalstu, īstenojot daudzveidīgas aktivitātes. Galvenie principi:  

 konstruēńana - zināńanu izveide ar aktivitātes, darbības, uzdevumu, problēmu 

risināńanas palīdzību; 

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0326&p1=-
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 izpratne - studiju process ir koncentrēts uz domāńanu un izpratnes veidońanos; 

 konteksts - tiek risinātas problēmas, uzdevumi pietuvināti reālai dzīvei un profesionālai 

darbībai; 

 sadarbība - savstarpēja palīdzība problēmu risināńanā, ideju novērtēńanā; 

 saskarsme - komunikatīvo prasmju attīstība, komunicējot grupu darbā, projektos, 

formulējot savas idejas, uzdodot jautājumus; 

 atbildība - students jūtas atbildīgs par savu mācīńanos no tā brīņa, kad viľa mācīńanās ir 

balstīta uz viľa jautājumiem, atklājumiem, risinājumiem; 

 pārneńana - atklājot savas mācīńanās principus, students var tos izmantot citās mācīńanās 

situācijās; 

 pārdzīvojums - emocionāls pārdzīvojums izraisa izziľas procesu aktivitāti, rosina prāta 

darbību. Emocionālos pārdzīvojumus izraisa daudzveidīgu, aktīvu darba formu 

izmantońana. 

 Studiju programmas kvalitatīvā nodrońinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti 

Dizaina un amatniecības katedras sēdēs. Iekńējās pańnovērtēńanas procesā svarīga loma tiek 

ierādīta studējońo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenońanas 

jautājumiem. Regulārajās studējońo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, studenti 

pauņ savu viedokli par studiju procesu un iespējām tā uzlabońanai. Studentu izteiktos 

aizrādījumus docētāji cenńas novērst, izmainot un uzlabojot savu darbu. 

Studijās tiek īstenotas individuālās konsultācijas pie docētājiem, individuāla saziľa starp 

studentiem un docētāju notiek ar e–pasta, Moodle sistēmas vai Skype programmas palīdzību. 

Akadēmiskajam personālam slodzē paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām 

konsultācijām. Informācija par docētāju konsultāciju grafikiem ir publiski pieejama.  

Studentu profesionālo meistarību pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināńanas 

nostiprina praktizējoties dizaina uzľēmumos un iestādēs atbilstońi Rēzeknes Augstskolas 

nolikumam par praksi, kā arī Dizaina un amatniecības katedras izstrādātajiem metodiskajiem 

ieteikumiem par praksi. Prakses apjoms ir 26 KP (39 ECTS). Prakse sadalās vairākās secīgās 

daļās: muzeju prakse, plenēra prakse, profesionālā prakse I un II, pirmsdiploma prakse. Ńajā 

programmā īpańi nozīmīga loma ir profesionālo iemaľu apgūńanai. Atbilstońi nolikumam par 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām, studiju procesā vismaz 50 

procenti no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski. Praktiskie darbi tiek organizēti Dizaina 

un amatniecības katedras mācību darbnīcās. Programmas nozares profesionālās specializācijas 

kursos studiju darba kvalitātes nolūkos reizi mēnesī tiek rīkotas studentu mācību un patstāvīgo 

darbu skates- starpieskaites, kur tiek izanalizēti studentu darba sasniegumi, trūkumi un tiek 

veikta atestācija. No labākajiem studentu darbiem tiek veidotas ekspozīcijas katedrā un 

radońākajiem studentiem tiek piedāvātas iespējas izstādīt savus darbus RA un arī ārpus 

augstskolas, kas veicina studentu mācību un radońo aktivitāti. Studiju procesā studentiem tiek 

organizētas mācību ekskursijas, kuru mērķis ir iepazīt kultūrvēsturiskos objektus, arhitektūras un 

interjera dizaina birojus, apmeklēt muzejus, mākslas un dizaina izstādes, biennāles u.tml. 

 

2.2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Reflektanti tiek uzľemti studiju programmā pamatojoties uz centralizēto eksāmenu, 

iestājpārbaudījuma kompozīcijā rezultātiem un vidējo vērtējumu vizuālajā mākslā, 

mājsaimniecībā, latvieńu valodā un literatūrā un sveńvalodā (pēc reflektanta izvēles) dokumentā 

par vidējo izglītību. Centralizētie eksāmeni izvēlēti, pamatojoties uz minēto mācību priekńmetu 

būtisko lomu dizainera sagatavońanā. 

 

2.2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metoţu izmantošana) 
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Studijas sevī ietver daņādas darba metodes un formas: darbu auditorijā un ārpus tās 

(lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietińķās spēles, projektu izstrāde, 

grupu darbs, performances, hepeningi, starpskates, skates, izstādes, individuālās konsultācijas, 

utml.), studentu patstāvīgo darbu (darbs muzejos, bibliotēkās un datorzālēs, izmantojot Internet 

tīklu un strādājot elektroniskajā Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā utml.), 

mācību ekskursijas, piemēram, apmeklējot Dizaina un Mākslas dienas Rīgā, daņādas mākslas un 

dizaina izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs u.c. Mācību materiāli e-studiju Moodle vidē katru gadu 

tiek papildināti un tas ir nozīmīgs turpmākā darba virziens. 

Mācībspēki pedagoģiskajā darbā izmanto daudzveidīgas metodes, t.s., kooperatīvā darba 

un kritiskās domāńanas attīstīńanas metodes. Minētās metodes palīdz studentiem darbojoties 

grupā, analītiski apgūt studiju programmu. Studenti analizē daņādas (dizainers – pasūtītājs) 

problēmas un situācijas, meklē izskaidrojumus un risinājuma ceļus. 

Studijās tiek īstenotas individuālās konsultācijas pie docētājiem, individuāla saziľa starp 

studentiem un docētāju notiek ar e–pasta, Moodle sistēmas vai Skype programmas palīdzību. 

Akadēmiskajam personālam slodzē paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām 

konsultācijām. Informācija par docētāju konsultāciju grafikiem ir publiski pieejama.  

Prakse studiju programmā tiek īstenota atbilstońi Rēzeknes Augstskolas nolikumam par 

praksi un katedrā apstiprinātajiem metodiskajiem ieteikumiem par praksi. Pirms katra prakses 

posma sākuma tiek organizēta prakses ievadkonference, kur tiek izskaidrota prakses norise, 

raksturoti prakses uzdevumi, izsniegti materiāli. Kā prakńu vietas studentiem ir SIA „Tavas 

mājas dizains”, SIA „ZEIZE” Dizaina centrs, SIA „ALBA” LTD, SIA „Austrumi” projektēńanas 

birojs, Latgales Kultūrvēstures muzejs, kā arī citi Latgales reģiona ar interjera dizainu saistītie 

uzľēmumi, arhitektūras biroji pēc studējońo dzīvesvietas. Studenti ERASMUS programmas 

ietvaros praksi iziet var arī ārzemēs. Prakses laikā studentiem ir pieejamas konsultācijas ar 

docētājiem prakses īstenońanas jautājumos. Prakses noslēgumā students katedrā iesniedz prakses 

laikā sagatavotos prakses materiālus un tiek rīkota prakses noslēguma konference –diferencētā 

ieskaite. 

 Visos studiju kursos, atbilstońi kursa specifikai, tiek paredzēti praktiskie darbi, semināri 

vai laboratorijas darbi. Praktisko darbu apjoms ir noteikts studiju kursa programmā. 

Studiju rezultāti tiek vērtēti, pamatojoties uz Nolikumu par kursu eksāmeniem un 

ieskaitēm un Nolikumu par valsts un gala pārbaudījumiem RA. Studējońo studiju rezultāti tiek 

apkopoti fakultātes pilna laika un nepilna laika studiju daļās. Rezultātus izvērtē fakultātes dekāns 

sadarbībā ar studiju programmas direktoru. Rezultāti tiek apspriesti Dizaina un amatniecības 

katedras sēdē. Nepiecieńamības gadījumā tiek rīkotas individuālas sarunas ar atsevińķiem 

studentiem/ docētājiem par studiju procesu un studiju rezultātiem.                                                                     

Dizainera kvalifikāciju iegūst un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

diplomu saľem studiju programmas studenti, kuri studiju procesā, apliecinot plānoto studiju 

rezultātu sasniegńanu, ir: 

 sekmīgi nokārtojuńi visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un 

praktiskajos kursos; 

 studiju laikā parādījuńi profesionālās spējas dizainera darbībā, iegūstot pozitīvus prakses 

vērtējumus; 

 attīstījuńi pētnieciskā darba prasmes dizaina nozarē, veicot un sekmīgi aizstāvot 

patstāvīgus pētījumus studentu konferencēs, studiju projektos – mākslā, arhitektūrā un 

interjera dizainā; sekmīgi aizstāvējuńi diplomprojektu. 

 

2.2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
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Programmas studiju rezultāti un novērtēńanas sistēma tiek balstīta uz ENQA standartiem, 

kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēńanu; daņādu izglītības formu un konkrēto 

vajadzību ievērońanu; atbilstońu mācību līdzekļu pieejamību. 

Novērtēńanas kritēriji tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju rezultātiem, būtu pamatoti, 

pārbaudāmi un studentam pieejami, jau uzsākot studiju programmas/ studiju kursa/ studiju 

moduļa apguvi.  

Akadēmiskajam personālam ir paredzētas iknedēļas konsultācijas studējońajiem, 

atbilstońi izveidotajam grafikam. Studentu sasniegumu vērtēńana norit divās stadijās: formatīvā 

(veidojońā) un summatīvā (apkopojońā). Formatīvā vērtēńana nodrońina docētājam un 

studējońajam atgriezenisko informāciju par nepiecieńamo studiju procesa turpmāko 

organizēńanu. Ńī vērtēńana dod informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta 

statusu. Tā mudina studentu papildināt zināńanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metoņu 

lietderīgumu. Savukārt, summatīvā vērtēńana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegńanu, 

atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Ńāda vērtēńana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) 

apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegńanu. Lietojot daņādas summatīvās vērtēńanas 

formas (starpskates, skates, teorētiskos un praktiskos pārbaudes darbus, testus, referātus, 

prezentācijas, esejas utml), docētājs pārbauda, kādā līmenī studējońais ir sasniedzis studiju 

rezultātus.  

Studiju programmas „Interjera dizains” studiju rezultāti un novērtēńanas sistēma tiek 

balstīta uz ENQA standartiem, kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēńanu; daņādu 

izglītības formu un konkrēto vajadzību ievērońanu; atbilstońu mācību līdzekļu pieejamību. 

Studiju rezultātus programmā novērtē pēc ńādiem pamatprincipiem:  

 pozitīvo sasniegumu summēńanas princips- iegūtās zināńanas tiek vērtētas, summējot 

pozitīvos sasniegumus gan semestra laikā, gan semestra sesijās, gan valsts 

pārbaudījumos. 

 vērtējuma obligātuma princips- nepiecieńams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

 prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstońi izvirzītajiem studiju kursu programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursa mērķiem un uzdevumiem studiju 

programmām un kalendārajiem plāniem ir noteikts pamatprasību kopums zināńanu 

vērtēńanai; 

 vērtēńanā izmanto pārbaudes veidu daņādības princips- programmas apguves vērtēńanā 

izmanto daņādus vērtēńanas veidus; 

 vērtējuma atbilstības princips- pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un 

radońās spējas, zināńanas, prasmes un iemaľas visiem kursiem, atbilstońos uzdevumos un 

situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursa programmās noteiktajam 

saturam un profesiju standartā noteiktajām prasmju, zināńanu un kompetenču prasībām. 

 Programmas vērtēńanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais kursa apjoms, 

lai organizētu pārbaudījumu eksāmena veidā, ir 2 kredītpunkti. 

 Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. 

 ļoti augsts apguves līmenis ( 10-„ izcili”, 9- „ teicami”), 

 augsts apguves līmenis ( 8- „ ļoti labi”, 7- „ labi”); 

 vidējs apguves līmenis ( 6- „ gandrīz labi” ,5- „ viduvēji”, 4 –„ gandrīz viduvēji”); 

 zems apguves līmenis ( 3- „ vāji”, 2- „ ļoti vāji”, 1- „ ļoti, ļoti vāji”). 

 Ieskaite studiju kursu programmu apguves līmeľa un prakses sasniegumu vērtējums ir „ 

ieskaitīts” vai „ neieskaitīts”, vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

 Par katru apgūto studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saľemts vērtējums „ 

ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4- „ gandrīz viduvēji”. 

 Programmas apguves beigās aizstāvams valsts noslēguma pārbaudījums – 

diplomprojekts, kurń tiek vērtēts 10 ballu skalā. 
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 Diplomu par otrā līmeľa profesionālo augstāko izglītību saľem students, kurń apguvis 

programmu un aizstāvējis diplomprojektu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4- 

„ gandrīz viduvēji”. 

Interjera dizainera kvalifikāciju iegūst un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

diplomu saľem studiju programmas studenti, kuri 

 sekmīgi nokārtojuńi visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un 

praktiskajos kursos; 

 studiju laikā parādījuńi profesionālās spējas dizaindarbībā, iegūstot pozitīvu prakses 

vērtējumu; sekmīgi aizstāvējuńi diplomprojektu. 

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēńanas veids ir pańrefleksija un savstarpējā vērtēńana. 

Zināńanu vērtēńanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, 

fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā. Kalendārie plāni tiek ievietoti Moodl vidē semestra 

sākumā. Vērtēńanas kritēriju izstrādē docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem 

metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”.  

Studiju programmas apguves noslēgumā ir diplomprojekta aizstāvēńana. Diplomprojekta 

aizstāvēńanas komisiju sastāvā ir darba devēju pārstāvji, mākslas koledņu un citu ar dizainu 

saistīto augstskolu docētāji, kas vērtē studentu sasniegumus un gatavību pielāgoties darba tirgus 

mainīgajām prasībām. 

 

2.2.9. Studiju programmas izmaksas 

 Pilna laika studijas tiek finansētas no valsts budņeta līdzekļiem, no studiju kredītiem vai 

pańu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Nepilna laika studijas tiek finansētas no 

studiju kredītiem vai pańu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Studiju programmas 

izmaksas tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam 

izskata un apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2012./2013. st.g. pilna laika studijām- Ls 870 

gadā; nepilna laika studijām – Ls 700 gadā. 

 Finanńu resursu izmantońana notiek atbilstońi struktūrvienībās sastādītām un RA rektora 

apstiprinātām tāmēm, ko izskata arī fakultātes Dome. Finanńu resursu izmantońanas kontroli veic 

RA Revīzijas komisija. 

Studiju programmas realizēńanai RA resursi ir pietiekami. Studiju programma, t.s. 

resursu atbilstība, tiek vērtēta programmas pańizvērtēńanas gaitā darba grupā, kur piedalās arī 

studējońo pārstāvji. Izvērtējumu veic arī pieaicināts citas augstskolas programmas direktors, 

darba devēji. Katru gadu pańnovērtējuma izvērtēńanas gaitā RA Studiju padomes un Senāta 

izvirzīts eksperts vērtē visus programmas īstenońanas aspektus. 

 

2.2.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota saskaľā ar : 

 Latvijas Republikas Izglītības likumu;  

 Augstskolu likumu; 

 Noteikumiem par valsts otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartu (MK 

20.11.2001.noteikumi Nr. 481) 

 Profesionālās izglītības likumu 14.07.1999 ; 

 „Interjera dizainera” profesijas standartu. Programmā ir ľemtas vērā profesijas standartā 

noteiktās, kopīgās prasmes profesijā, specifiskās un vispārējās prasmes / spējas, kā arī 

iegūstamās zināńanas. 

 

 



 

47 

 

 

2.2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeľa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledţu studiju programmām 

RA un Ekonomikas un kultūras augstskolā (EKA) īstenoto programmu salīdzinājums  

Salīdzināmie 

rādītāji 

RA Dizaina un amatniecības katedra Ekonomikas un kultūras augstskola 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Interjera  dizainers 

(Otrā  līmeľa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Interjera  dizainers 

(Otrā  līmeľa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Studiju ilgums 4 gadi 

160 KP 

4 gadi 

160 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojońie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

56 KP 

Vispārizglītojońie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

56 KP 

 Profesionālās specializācijas kursi  

60 KP 

Profesionālās specializācijas kursi 

60 KP 

 Izvēles kursi 

6 KP 

Izvēles kursi 

6 KP  

 Prakse 

26 KP 

Prakse 

26 KP 

 Diplomprojekts 

12 KP 

Bakalaura darbs 

12 KP 
 

RA un Hāmes politehnikuma (Somija ) īstenoto programmu salīdzinājums  

Salīdzināmie 

rādītāji 

RA Dizaina un amatniecības katedra Hāmes politehnikums 

(Somija) 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Interjera  dizainers 

(Otrā  līmeľa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Dizainers izvēlētajā specializācijas 

programmā 

(Bakalaura studiju programma) 

Studiju ilgums 4 gadi 

160 KP 

4 gadi 

160 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojońie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

56 KP 

Vispārizglītojońie un profesionālās 

kvalifikācijas kursi 80 KP 

 Profesionālās specializācijas kursi  

(Interjera dizains) 

60 KP 

Profesionālās specializācijas kursi 

(Tekstila dizains, apģērba dizains, 

ādas dizains, stikla, keramikas un 

mēbeļu dizains) 

40 KP 

 Izvēles kursi 

6 KP 

- 

 Prakse 

26 KP 

Prakse 

20 KP 

 Diplomprojekts 

12 KP 

Diplomprojekts 

10 KP 

                                                                                                                                                                                      

RA un Akto mākslas un dizaina augstskola (Grieķija) īstenoto programmu salīdzinājums  

Salīdzināmie 

rādītāji 

RA Dizaina un amatniecības katedra Akto mākslas un dizaina augstskola 

(Grieķija) 
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Iegūstamā 

kvalifikācija 

Interjera  dizainers 

(Otrā  līmeľa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Interjera dizainers 

(Mākslas bakalaura studiju 

programma) 

Studiju ilgums 4 gadi 

160 KP 

3,5 gadi 

240 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojońie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

56 KP 

Nozares teorētiskie studiju kursi  

40 KP 

 Profesionālās specializācijas kursi 

 60 KP 

Profesionālās specializācijas kursi 

120 KP 
 Izvēles kursi 

6 KP 

- 

 Prakse 

26 KP 

Pētījuma un kompozīcijas projekts 

 ( prakse) 

10 KP 

 Diplomprojekts 

12 KP 

Bakalaura darbs 

30 KP 

Pamata ( galvenais) projekts 40 KP 

                              

 

2.2.12. Informācija par studējošajiem: 

 

2.2.12.1. studējošo skaits programmā 2012./2013.st.g. – 39 

2.2.12.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 2012./2013.st.g.  – 11 

Imatrikulēto studējońo skaits  

2.2.12.3. absolventu  skaits - 2012./2013.st.g.  – 16 

 

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

RA darba kvalitātes viena no izziľas formām ir aptaujas, kurās iegūst studējońo viedokli 

par studiju programmu konkrētu kursu īstenońanu, satura un pasniegńanas formu un metoņu 

atbilstību studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 32 studējońie (aptaujas anketas atrodas RA 

Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības katedrā). Apkopojot studējońo aptauju 

rezultātus, pārliecinājāmies, ka otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmā “Interjera dizains” studējońie apmierināti ar docētāju nolasītajām lekcijām un 

novadītajām praktiskajām nodarbībām, organizētajiem grupu darbiem, semināriem, radońajām 

izstādēm u.t.t. 

Studenti atzīst, ka studiju process ir ļoti radońs, pārdomāts un interesants, piesātināts ar 

daņādām aktivitātēm, piemēram, studiju procesā notiek daņādi radońi pasākumi (Mākslas dienas, 

Ziemassvētku tirdziľń, Zinātnieku nakts, Dzīvo skulptūru ńovs u.c.), tiek rīkotas studentu un 

docētāju mākslas darbu izstādes (zīmēńanā, gleznońanā, grafikā, plenēra darbu skates utt.), to 

svinīgas atklāńanas, studiju darbu izstādes – skates, 1.,2.,3. kursa studiju projektu aizstāvēńanas, 

kurās ikviens students gūst pieredzi pētniecībā, var viens no otra mācīties un iedvesmoties, 

organizētas mācību ekskursijas („Baltic Isle” un Baltic Furniture” izstādes apmeklējums, 4. 

Rīgas starptautiskās jauno dizaineru biennāles apmeklējums un daudzu citu ar mākslu un dizainu 

saistītu izstāņu apskate). Visa gada garumā programmas studenti un docētāji apmeklēja semināru 

ciklu Rīgā - „Vārds Latvijas dizaineriem”, kas ļoti pozitīvi tika atzīmēti neformālajās studentu 

aptaujās. Ńāda veida semināru apmeklēńana nebūtu iespējam bez augstskolas vadības 

ieinteresētības un lielās pretimnākńanas.  
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Studenti pamato, ka labi organizēts patstāvīgais darbs, kas saistīts ar interjera dizainera 

profesijas padziļinātu apguvi. Gandrīz visi studiju projekti - arī diplomprojekts tiek saistīts ar 

reāliem pasūtījumiem - interjera projektēńanu. Pasūtītājs ir gan Rēzeknes Augstskola, gan 

Rēzeknes pilsētas pańvaldība un novada pańvaldība, gan Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, 

Balvu un Ludzas pańvaldība, gan privātais sektors. 

Apkopojot anketas var veikt secinājumus un piedāvāt uzlabojumus studiju procesā, 

piemēram, piedāvāt pēc iespējas vairāk kursu apgūt elektroniski -Moodle sistēmā, papildināt 

nozares mācību un zinātniski pētniecisko literatūras klāstu bibliotēkā, īpańi dizaina vēsturē un 

interjera vēsturē, ergonomikā, koloristikā, interjera projektēńanā un ergonomikā, bionikā, 

produkta dizainā u.c. Aktīvāk apgūt darbu ar datu bāzēm. 

Arī ńī studiju gada studenti par svarīgiem studiju kursiem uzskata tos kursus, kuri ir 

saistīti tieńi ar dizainera specialitāti - Interjera projektēńana un ergonomika, Grafiskās 

programmas informāciju tehnoloģijās (Archi Cad, 3DMax), Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (Adobe Photoshop), Materiālmācība un apdares tehnoloģijas, Interjera kompozīcija 

plaknē un telpā, Mēbeļu un gaismas dizains interjerā, Maketēńana u.c. 

Savukārt par mazāk svarīgiem vispārizglītojońos studiju kursus - LR darba aizsardzības 

sistēma, Socioloģija, Sports u.c. Kursu docētājiem un programmas direktoram vajadzētu pievērt 

lielāku vērību ńo kursu apguves motivēńanā. 

Ļoti augstu un augstu studiju kursu pasniegńanas līmeni uzrāda sekojońu kursu docētāji - 

Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (Archi Cad), Zīmēńana, Mākslas valoda un 

kompozīcija, Lietińķā grafika un ńrifts, Gleznońana, Pētījumu un projektu rakstīńanas 

metodoloģija, Arhitektūras grafika, Mākslas vēsture, Interjera projektēńana un ergonomika, 

Maketēńana, Interjera stili u.c. Aptaujas materiālus skat. 4.pielikumā. 

 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

2012./2013.gadā studiju programmu „Interjera dizains” absolvēja 16 studenti. 

Anketēńana tika veikta elektroniski 2013.gada oktobrī. Atbildes uz anketas jautājumiem sniedza 

12 studenti. Studiju programma kopumā tika novērtēta kā laba (7 atbildes). Atbildot uz 

jautājumu „Cik lielā mērā minētie faktori ietekmēja Jūsu izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā”, 

dominējońas atbildes ir tuvums dzīvesvietai – 8 un programmas saturs – 6. Četri respondenti 

atzīmēja iespēju turpināt studijas RA bakalaura programmā pēc pirmā līmeľa programmas 

pabeigńanas. Absolventi atzinīgi vērtē arī studiju kursu kvalitāti, kā noderīgākos profesionālajai 

darbībai atzīmējot ńādus studiju kursus: Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (Photo 

shop, AutoCad, 3dmax), Lietišķā etiķete, Tēla veidošana, Interjera projektēšana un ergonomika, 

Socioloģija, Mākslas valoda un kompozīcija, Materiālmācība, Psiholoģija, Gleznošana, Telpas 

uztvere, bet personisko izaugsmi ir rosinājuńi tādi studiju kursi kā WEB lapu izgatavošanas 

pamati, Interjera projektēšana un ergonomika, Etnodizains, Koloristika, Kompozīcija, Zīmēšana, 

Gleznošana, Dizaina un mākslas vēsture, Maketēšana, Interjera psiholoģija. Pēc absolventu 

vērtējuma būtu lietderīgi studiju procesā vairāk uzmanības veltīt padziļinātai Materiālmācības, 

Uzņēmējdarbības, projektu tehniskās dokumentācijas apguvei kā kā praktisko prasmju, saistībā 

ar reālu projektu izstrādi, apguvei. Domas dalās arī par pasniedzēju izmantoto metoņu 

efektivitāti.  Ľemot vērā obligāto zinātniski pētnieciskās pieredzes gūńanu piedaloties 

konferencēs, izstrādājot referātus un studiju darbus „Interjera dizaina” programmā, absolventi ir 

apguvuńi prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepiecieńama turpmākajam 

pētnieciskajam darbam (jā-8). To vērtējot pēc programmas pabeigńanas, viens no respondentiem 

atzīst „Zinātniskajai literatūrai jāpievērš pastiprināta studentu uzmanība, jo tā sniedz plašu 

informāciju, kas var noderēt turpmākajos pētnieciskajos procesos. Biju ieguvēja, jo es attiecos 

pilnīgi nopietni pret zinātnisko literatūru un tās analīzi, kas man palīdzēja darbā pie 

diplomprojekta. Zinātniskā literatūra tika praktiski izmantota un analizēta studiju darbu un 

diplomprojekta teorētiskā materiāla papildināšanai. Augstskolā ir labi pieejamas datu bāzes. 
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Studiju programmu ieteiktu apgūt citiem visi aptaujātie respondenti. Atbildēs dominēja doma: 

Interjera dizains – ļoti radoša profesija. Iesaku visiem, kurus raksturo precizitāte, apņēmība, 

pacietība un talants, kā arī, protams, aicinājums būt dizainerim – radošam cilvēkam. Pēc 

programmas absolvēńanas daudzi respondenti (6) izmantoja iespēju turpināt studijas RA 

maģistra programmā „Dizains”, vienlaicīgi turpinot (1) vai arī iesaistoties profesionālajā darbībā 

(4), 2 respondenti veiksmīgi atrada darbu specialitātē, 1- strādā ārzemēs, 1- gaida ģimenes 

pieaugumu. 4-ńobrīd veic individuālu pasūtījumu izpildi. Kopumā ńobrīd strādā specialitātē  5 

respondenti. Izsakot ierosinājumus studiju programmas uzlabońanai, respondenti iesaka: Sniegt 

studentiem vairāk praktiskās iemaņas, kuras reāli noderēs strādājot šajā jomā. Piesaistīt 

ražotājus, uzņēmumus, kas sniegtu studentiem informāciju, zināšanas par to kā ikdienā notiek 

sadarbība starp klientu un pasūtītāju. Studiju laikā students varētu reāli pielietot savas iegūtās 

teorētiskās prasmes, strādājot pie reālu objektu izstrādes, vai kaut līdzdalības, lai students, 

pabeidzot studiju programmu, būtu savas prasmes apliecinājis praktiski tās izpildot, tieši 

interjera dizaina jomā. Vairāk un stingrāk varētu pievērsties materiālu mācībai, jo dizainerim ir 

jāpārzina jaunākie materiāli, kas ir, to dažādie veidi, pielietojums. Varētu sadarboties ar kādiem 

ražotājiem u.t.t. Vairāk strādāt uz vietas skolas telpās, kas palīdzētu studentiem labāk izprast 

uzdotos uzdevumus, tēmas. Docētājiem veikt lielāku studentu piespiešanu praktiskajam darbam 

jau no pirmā kursa. Ļaut studentiem brīvāk izpausties ar savu individuālo stilu un nodrošināt 

vairāk praktisko nodarbību. Aptaujas materiālus skat. 4.pielikumā. 
 

 

2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 Studiju programmas kvalitatīvā nodrońinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti 

Dizaina un amatniecības katedras sēdēs. Iekńējās pańnovērtēńanas procesā svarīga loma tiek 

ierādīta studējońo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenońanas 

jautājumiem. Regulārajās studējońo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, studenti 

pauņ savu viedokli par studiju procesu un iespējām tā uzlabońanai. Studentu izteiktos 

aizrādījumus docētāji cenńas novērst, izmainot un uzlabojot savu darbu. 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

pieńķirńanas komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrońina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu. 

Aktīvi darbojas RA Studējońo pańpārvalde, kuru veido RA Studentu padome un katras 

fakultātes studentu valdes. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un fakultātes rīkotajos 

pasākumos, to organizēńanā, daņādu ar studējońiem saistīto problēmu risināńanā. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pańnovērtējums. Pańnovērtējuma darba grupā 

piedalās arī studiju programmas studenti, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas 

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidońanā, sniedzot savus priekńlikumus. 

Studējońiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru 

administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējońo 

intereses (RA Senāta darbības nolikums). RA darbojas Akadēmiskā ńķīrējtiesa un Ētikas 

komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai 

dekanātā un risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, katedras vadītāju vai 

dekānu. Nolikums par kursu eksāmeniem un ieskaitēm, un Nolikums par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA nosaka pārbaudījumu norises kārtību un apelāciju iesniegńanas un 

izskatīńanas kārtību. 
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III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 
 

 

3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ľemot vērā 

Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

Atbilstońi Progresa ziņojumam par Latvijas nacionālo reformu programmas “Eiropa 

2020” stratēģijas kontekstā, RA studiju virziens „Māksla” perspektīvā paredz: 

- Augstākās izglītības modernizāciju, paaugstinot studiju un pētniecības efektivitāti, 

kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, nodrońinot iegūto kvalifikāciju un prasmju 

atbilstību darba tirgus prasībām. 

- RA materiāli tehniskās bāzes modernizēńanu un resursu izmantońanas efektivitātes 

paaugstināńanu, uzlabojot nodrońinājumu ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu un 

tehnoloģijām, kā arī racionāli izmantot publisko un piesaistīto privāto finansējumu. 

- Studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabońanu, paaugstinot augsti kvalificētu 

speciālistu īpatsvaru darba tirgus prioritārajā jomā - radońajās industrijās, regulāri 

izvērtējot studiju efektivitāti, izstrādājot jaunas inovatīvas studiju programmas. 

- Apstākļu nodrońināńanu ārvalstu studentu piesaistīńanai.  

 

3.1.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziena „Mākslas” studiju programmas veidotas saskaľā ar: 

-  Latvijas Izglītības likumu (11.05.2000.); 

- Augstskolu likumu (02.11.1995.); 

- Profesionālās izglītības likumam (14.07.1999.); 

- LR Ministru kabineta noteikumiem NR.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības standartu” (20.03.2001.); 

- LR Ministru kabineta noteikumiem NR. 481. „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” 20.11.2001. (zaudējis spēku 18.04.2012.); 

- „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 

19.12.2012. (projekts);  

- MK481_01_02.06.2007; MK 668 „Augstskolu, koledņu un studiju virzienu akreditācijas 

noteikumiem” (25.09.2012.); 

- LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.230 „Studiju programmu licencēńanas noteikumi” 

(25.04.2013.); 

- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, 

pielikums Nr.1, 1. un 2. tabula (prasības, kas attiecas uz studiju līmeľiem, studiju 

rezultātu formulēńanu un sasniegńanu) (02.12.2008.); 

- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību 

uzľemńanai studiju programmās” (10.10.2006.); 

- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledņas tiek 

finansētas no valsts budņeta līdzekļiem‟‟ (12.12.2006.); 

- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.656 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko 

izglītību apliecinońi izglītības dokumenti” (02.10.2007.); 

-  LR Ministru kabineta noteikumi Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstońiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fnd%2Fnrp2012_latvia_lv.pdf&ei=DgKmUMimLs_b4QS-y4GgCg&usg=AFQjCNEE__Sv1YVLM2pBvRYEIdDIxVkocA&cad=rja
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klasifikatora lietońanas un aktualizēńanas kārtību, 2.pielikums Profesiju standarti 

(18.05.2010.): 

o 4.līmeľa profesionālās augstākās izglītības profesijas standarts „Vides dizainers” 

o 5. līmeľa profesionālās augstākās izglītības profesijas standarts „Interjera 

dizainers” 

- Rēzeknes Augstskolas Satversmi. 

Studiju virziena „Mākslas” studiju programmas, kuras īsteno RA, atbilst ńādām Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidońanas rekomendācijām: 

- Boloľas deklarācijai un Boloľas procesa vadlīnijām. 

Boloľas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegńanai ir paveikti ńādi uzdevumi: 

o atbilstońi Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrońināńanas Standartu un 

vadlīniju prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta RA Studiju programmu 

iekńējās kvalitātes nodrońināńanas stratēģija, 

o studiju rezultāti, kas ir formulēti studiju programmu aprakstos, atbilst Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām; 

- Lisabonas diplomatzīńanas konvencijai (1999); 

- Boloľas procesa ministru komunikē: Londonas ministru komunikē (2007) Eiropas 

Augstākās izglītības telpas veidońana; 

- Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 

(UNESCO) sadarbības memorandam; 

- Eiropas Komisijas augstākās izglītības reformu stratēģijai (2011.). 

 

3.1.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu 

nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

Dizaina joma ńobrīd Latvijā tiek aktualizēta un sakārtota atbilstońi tās galvenajiem 

darbības balstiem – uzľēmējdarbībai, tehnoloģijai un pētniecībai. 2011. gadā Kultūras ministrijas 

ietvaros izveidotās Latvijas Dizaina padomes uzdevums ir koordinēt nozares profesionāļu, valsts 

institūciju un izglītības iestāņu sadarbību dizaina attīstībā Latvijā. Tā ir konsultatīva rakstura 

institūcija, kas nozīmē, ka tās dalībnieku zināńanas un pieredze tiek liktas lietā, lai palīdzētu 

valdībai pieľemt lēmumus, kas ietekmē dizaina nozari kopumā. Latvijas dizaina padome apvieno 

vairāku profesionālo, izglītības organizāciju pārstāvjus un praktizējońus dizainerus (Dizaina 

informācijas centrs; Latvijas Dizaineru savienība; Latvijas Amatniecības kamera; LMA; Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera; «Rīgas krēslu fabrika»; Kultūras ministrijas, Izglītības un 

zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, RTU, 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Valsts kultūrkapitāla fonds, biznesa inkubators «Creative 

Andrejsala», FOLD u.c.). 

Ľemot vērā dizaina jomas profesionāļu darbības veidu specifiku Latvijas ekonomiskajā 

struktūrā, t.i., galvenokārt veidojot nelielus uzľēmumus vai individuālo uzľēmējdarbību, 

pieprasījuma prognozes saistās ar piedāvātā produkta kvalitātes un cenas atbilstību un pańu 

dizaineru vēlmi darboties. Ńajā situācijā nozīmīgs ir Biznesa inkubatoru (piem., „Ideju viesnīca” 

Rēzeknē”, «Creative Andrejsala» Rīgā) mērķis - veicināt jaunu, konkurētspējīgu radońās 

industrijas nozaru komersantu veidońanos un attīstību Latvijā, nodrońinot tos ar komercdarbībai 

labvēlīgu vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem. 

Tāpat arī citas profesionālās organizācijas (piem., Dizaina Informācijas centrs, 

Arhitektūras un dizaina studija «Sampling», Forum of Latvian Design u.c.) rūpējas par topońo un 

esońo dizaina profesionāļu, kā arī sabiedrības izglītońanu dizaina jautājumos, organizējot 

lekcijas, radońās darbnīcas un izstādes, tādējādi aktīvi iesaistoties izglītības procesos, radot 

http://www.lak.lv/
http://www.dic.lv/
http://www.fold.lv/
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iespēju Latvijas dizaineriem un studentiem smelties pieredzi no starptautiski atzītiem jomas 

profesionāļiem un ļaujot jaunajiem dizaineriem pieteikt sevi plańākai sabiedrībai. 

 Kopumā jāsecina, ka jauno speciālistu vēlme darboties un pilnveidot savu profesionalitāti 

nosaka arī nozares pieprasījumu pēc radońiem, elastīgi domājońiem, uz sadarbību vērstiem 

profesionāli varońiem un gribońiem dizaina studiju programmu absolventiem. 
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IV. STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI 

 

1.pielikums 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 
 

 

APELE  Diāna 

ČAKŃA Valda 

ČAUPALE Renāte 

ČUDARE Lolita 

DANILĀNE Līga 

DUNDURE Inese 

GRABUSTS Pēteris 

IĻJINA Svetlana 

JUSTS Māris 

KARPOVIČA Kristīne 

KAUPUŅS Aivars 

KORKLA Veronika 

LAGANOVSKA Karīne 

LOSĀNE Nataļja 

ĻUBKINA Velta 

LUCJANOVS Gatis 

MALAHOVSKIS Vladislavs 

MEDVEDEVS Edvards  

MEŅINSKA Silvija 

PAURS Vladislavs 

PRIKULE Valentīna 

STRAZDIĽŃ Mārtiľń  

STRODE Aina 

STRODS Gunārs 

TRIMALNIECE  Arita 

UŃPELIS Andris 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Apele Diāna 

Dzīvesvietas adrese „Ezerpļavas”, c. Ritiľi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov. LV 4633 

Mobilais tālrunis 28303743 

e-pasts Diana.apele@ru.lv 

Dzimńanas datums 1969.gada 10.septembrī 

Izglītība No 09.2013.g. studijas Rēzeknes Augstskolā, profesionālā maģistra programmā „Dizains”, 

apakńnozarē – interjera dizains. 

09.2011.g. - 02.2013.g. Daugavpils Universitāte. Profesionālais maģistra grāds mākslā. 

Apakńnozare – grafika. 

08.2006.g. – 08.2011.g. studijas Daugavpils Universitātē doktorantūrā, studiju programmā 

Pedagoģija, apakńnozarē – mākslas pedagoģija. 

02.1998. g. - 12.1999.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Izglītības 

zinātľu maģistra grāds pedagoģijā. Apakńnozare – vispārējā pedagoģija. 

09.1993.g. - 06.1997.g. Latvijas Mākslas akadēmija. Mākslinieka profesionālā kvalifikācija. 

Apakńnozare – tekstilmāksla. 

09.1984.g. – 06.1988.g. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Mākslinieka noformētāja 

profesionālā kvalifikācija. Apakńnozare – interjers. 

 

Zinātniskie grādi 2013.g. Profesionālais maģistra grāds mākslā, Mg.art. Māksla. Grafika. Daugavpils 

Universitāte.   

1999.g. Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Mg.paed. Pedagoģija. Vispārīgā 

pedagoģija. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola.  

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

No 09.2010.g. līdz ńodienai lektore. Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte, 

Dizaina un amatniecības katedra. 

No 09.2009.g. līdz 06.2010.g. lektore. Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, Dizaina 

un amatniecības katedra. 

No 09.2008.g. līdz ńodienai otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas “Interjera dizains” direktore. Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina 

fakultāte, Dizaina un amatniecības katedra. 

No 09.2005.g. līdz 06.2009.g. lektore. Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte Mājas 

kultūras izglītības katedra. 

No 02.2000.g. līdz 09. 2005.g. lektore. Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, 

Darbmācības katedra.   

No 02.1998.g. līdz 09. 2000.g. asistente. Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, 

Darbmācības katedra.   

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju 

programma 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Dizains”. Dizaina vēsture 

un mūsdienu dizaina attīstības tendences. 4 KP; Izvēles modulis: Interjera dizains. 4 

KP. 

Bakalaura studiju 

programma  

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Interjera 

dizains”. Mākslas valoda un kompozīcija. 4 KP; ”. Dizains un bionika. 2 KP; Telpas 

uztvere un koloristika. 4 KP; Interjera kompozīcija plaknē un telpā. 4 KP; Dizaina 

vēsture. 2 KP; Interjera projektēšana un ergonomika (Mākslinieciskā noformēšana). 6 

KP; Tekstildarbi interjerā. 2 KP. 
 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mājturības/ 
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mājsaimniecības un biznesa ekonomikas pamatu skolotājs”.  

Mākslas valodas pamati. 1 KP; Telpas uztvere un kompozīcija, 4 KP, Tekstildarbi 

apkārtējās vides veidošanai. 4 KP. 

  Pirmā līmeņa studiju 

programma 

  Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides dizains”. 

Mākslas valoda un kompozīcija. 4 KP, Bionika, dizains un koloristika, 2 KP,  

Dekoratīvie objekti ainavā, 1 KP. 
 

  Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Apģērba tehnoloģijas 

un dizains”. Mākslas valoda un kompozīcija, 2 KP; „Dizaina teorijas pamati”, 1 KP, 

„Koloristika”, 1 KP 

Vieslekcijas un 

meistardarbnīcas 

No 04.03.2013. g. līdz 08.03.2013.g. Kauľas kolēģija, Dizaina un mākslas fakultāte, 

 Lietuva. Lekcija; „Profesionālā bakalaura programma „Interjera dizains RA”.2st.      

ERASMUS. 

   No 18.03.2012. g. līdz 24.03. 2012.g. Lodzas privātaugstskola - The Academy of Humanities 

and Economics in Lodz , Grafiskā dizaina fakultāte, Polija. Lekcija un meistardarbnīca: 

„Puzuri – sakrālās laiktelpas simboli” 8 st. ERASMUS.  

No 03. 10. 2010.g. līdz 09.10.2010.g. Kauľas kolēģija, Dizaina un mākslas fakultāte, 

Lietuva. Lekcija;”Interjera kompozīcia”.2 st. Meistardarbnīca: „Telpisku objektu 

projektēńana”.3.st. ERASMUS.  

    No 11.04. 2010.g. līdz 16.04. 2010.g. Guardas politehniskais institūts Dizaina fakultāte, 

Portugāle. Lekcija:„Interjera kompozīcija plaknē un telpā”.4.st. Meistardarbnīca: „Telpisku 

objektu projektēńana”. 4.st. ERASMUS. 

No 27.04. 2009.g. līdz  01.05. 2009.g. Viļľas kolēģija, Dizaina fakultāte, Lietuva. 

Lekcija un meistardarbnīca: „Interjera projektēńanas un iekārtońanas principi”. 8 st. 

ERASMUS. 

No 12.02. 2007.g. līdz 18.02. 2007.g. Viļľas kolēģija, Pedagoģijas fakultāte, Lietuva. 

Lekcija un meistardarbnīca: „Auduma apdruka un apgleznońana”.8 st. ERASMUS. 

Dalība 

pārbaudījumu 

komisijās 

2001.g., komisijas loceklis. Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma „Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomikas pamatu skolotājs”, 

papildspecialitāte „Vides dizains”, Rēzeknes Augstskola. 

Akadēmiskā 

personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

 

Bakalauri  50 

Pirmā līmeņa 

profesionālās 

augstākās izglītības 

studiju programmas 

studenti  

10 

Cita darba pieredze No 2004.g. līdz 2007.g. vizuālās mākslas valodas skolotāja un auduma apgleznońanas, 

apdrukas pulciľa vadītāja. Rēzeknes Katoļu vidusskola. 

No 2001. g. līdz 2002.g. Mākslas skolas vadītāja. Rēzeknes Dizaina un mākslas vidusskola. 

No 1998.g. līdz 1999.g. lektore. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Mākslinieciski radońa darbība augstskolā. 

Dizaina izglītības iespējas Latvijā. 

Grafika. Grafiskais dizains. Interjera dizains. 
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Zinātniskās 

publikācijas 

starptautiski 

citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

Apele D. Strode A. Methods of Analogical Thinking in Design Studies/ Proceedings of the 

Internacional Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, 2011.- Volume I , 278.- 

288.lpp. (ISBN 978-9984-44-064-4) ( ISSN 1691-5887 ) Thomson Reuters ISI Web of 

Knowledge http://www.webofknowledge.com/ Conference Information: International 

Scientifical Conference on Society, Integration, Education, Rezekne  

Apele D. Meţinska S. The Role of Art Projects in the Student‟s Educational Process./ 

Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, 

2010, p.11.-21. (ISBN 978-9984-44-018-7) ( ISSN 1691-5887 )  Thomson Reuters ISI Web 

of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ Conference Information: International 

Scientifical Conference on Society, Integration, Education, Rezekne LATVIA  

Zinātniskās 

publikācijas citos 

anonīmi recenzētos 

un starptautiski 

pieejamās datubāzēs 

iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

Apele D. Meţinska S. „Izglītońanās aspekti Mākslas dienu norisē”. Anadolu University 

Sixh International ITET Conference, Turcija, 2008. g.  

Apele D. Meţinska S. „Radońums un ilgtspējība – Rēzeknes Augstskolas pieredze”.5th 

International JTET Conference, Debrecen, Hungary, 2007.g. 

Citas publikācijas Apele D. Jaunrade kā personības vērtība vēsturiskā skatījumā. RA Starptautiskā konference, 

2006.g. 

Mācību un 

metodiskā literatūra 

Apele D. Strode A. Metodiskie ieteikumi otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” studiju projektu un diplomprojekta 

noformēńanai un aizstāvēńanai. Rēzekne: RA izdevniecība, 2011.g.- 36.lpp. ISBN 978-9984-

44-077-4  

Izstrādāta, licencēta un akreditēta otrā līmeľa augstākās izglītības profesionālā bakalaura 

studiju programma” Interjera dizains” . 

Zinātniski 

pētnieciskā darbība 

 

Konferences  17 

 Apele D. Ref. „PABLO PIKASO GRAFIKA – IEDVESMAS AVOTS RADOŃO DARBU 

IZSTRĀDĒ”. 8. starptautiskā konference “CILVĒKS. KRĀSA. DABA. MŪZIKA” 

M.Rotko un abstraktais ekspresionisms, Daugavpils universitātes Mākslas un dizaina katedra 

sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils, Latvija, 

08.,09.,10.,11.,12. 05. 2013.g. 

Apele D. Ref. „SPĀĽU MĀKSLINIEKA PABLO PIKASO DEVUMS GRAFIKAS 

ATTĪSTĪBĀ”. II starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN MŪZIKA 

KULTŪRAS DISKURSĀ”, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 19., 20., 21. 09. 

2013.g. 

Apele D. Strode A. Ref. „Latviskās identitātes meklējumi mūsdienu dizainā un dizaina 

izglītībā”. 1st International Scientific and Practical Conference “ART AND MUSIC IN 

CULTURAL DISCOURSE”, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 28.,29.,30. 09. 

2012.g.  

Apele D. Strode A. Ref. „Methods of Analogical Thinking in Design Studies”/ Proceedings 

of the Internacional Conference Society, Integration. Education / Conference Information: 

International Scientifical Conference on Society, Integration, Education, Source: SOCIETY, 

INTEGRATION, EDUCATION , PROCEEDINGS, Rēzekne, LATVIA, 05.2011.g. 

Apele D. Strode A. Ref. „Interior composition, its basic factors”, meistardarbnīcas „Design 

of dimensional objects” vadīńana - zinātniski praktiskā konference „Design Equipamento”. 

Guardas politehniskais institūts, Guarda, Portugāle, 12.04. 2010.g.  

Apele D. Strode A. Ref. „Methods of analytical thinking in design studies”, Starptautiskā 

zinātniskā konference „Art, design and art education: methods and experiences of creativity 

development”, Kaunas College, Justinas Vienozinskis Faculty of Arts, Kaunas, Lithuania, 

05.10. 2010.g.  

Apele D. Meņinska S. Ref. „The Role of Art Projects in the Student‟s Educational Process.”/ 

Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education / Conference 

Information: International Scientifical Conference on Society, Integration, Education, 

Rezekne, LATVIA, 05.2010.g. 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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Apele D. Strode A. Paurs V. Pirmā starptautiskā zinātniski praktiskajā konference „Current 

Trends and Technologies in Development of Education in Design within the Trameworks of 

the Bologna Process”. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija, 21.-23. 01. 2010.g.  

Apele D. Starptautiskā zinātniska konference „Dizains konkurētspējīgai uzľēmējdarbībai“. 

10. 2011.g. 

Apele D. Starptautiskā zinātniska konferencē „Dizains cilvēcei“ 01.10.2010.g.  

Apele D. ”The Concept of a Sustainable Design in the Study Process” 7
TH

 

INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE, Daugavpils universitāte, Daugavpils, 

Latvia, 05. – 08.05., 2009.g. 

Apele D. Starptautiska zinātniska konference “Dizains un valsts politika” 02.10.2009.g.   

Apele D. Ref. Meņinska S. „Izglītońanās aspekti Mākslas dienu norisē”. Anadolu University 

Sixh International ITET Conference, Turcija, 2008.g.  

Apele D. Strode A. Paurs V. Starptautiskā konference "Dizains un dizaina izglītība", 

Dizaina Informācijas Centrs, Rīga, 10.10. 2008.g.  

Apele D. Meņinska S. Ref. „Radońums un ilgtspējība – Rēzeknes Augstskolas pieredze”. 5th 

International JTET Conference, Debrecen, Hungary, 2007.g.  

Apele D. Starptautiska zinātniska konference “No Lielvārdes jostas līdz mūsdienu 

dizainam” 06.10.2007.g.  

Apele D. Ref. „Jaunrade kā personības vērtība vēsturiskā skatījumā”. RA Starptautiskā 

konference, Rēzekne, Latvija, 2006.g. 

Eksperta darbība 2010.g. Eksperte mācību centra “Austrumi” tālākizglītības programmas “Auduma     

apdruka un apgleznońana”akreditācijā. 

   No 2007.-2010. Rēzeknes pilsētas skolu valdes vizuālās mākslas ekspertu komisijas locekle.       

Citas zinātniskā 

darba aktivitātes 

Konferences orgkomitejas locekle - II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

„MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 

09. 2013.g. Rēzekne. 

II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS 

DISKURSĀ”. Mākslas un dizaina sekcijas vadītāja. Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 09. 

2013.g. Rēzekne. 

Konferences orgkomitejas locekle - II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

„MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, Rēzeknes Augstskola, 28.,29.,30. 

09. 2012.g. Rēzekne. 

II Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un 

iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”. Filoloģijas, mākslas un dizaina sekcijas 

vadītāja. 17.-18. 03.2012.g. Rēzekne. 

Konferences orgkomitejas locekle - Studentu zinātniskā konference „PERSONĪBA. LAIKS. 

KOMUNIKĀCIJA”, Rēzeknes Augstskola, 18.04.2012.g. Rēzekne. 

Konferences orgkomitejas locekle - Studentu zinātniskā konference „PERSONĪBA. LAIKS. 

KOMUNIKĀCIJA”, Rēzeknes Augstskola, 27.04.2011.g. Rēzekne. 

Dalība projektos No 2013.g. līdz 2014.g. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobeņu programmas projekts 

„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” LLB-2-269. Projekta māksliniece - dizainere. 

No 2011.g. līdz  ...Projektas ar novada skolā.? Jāprasa Silvijai 

No 2009.g. līdz 2011.g. ESF Aktivitāte 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenońana jaunieńu 

sociālās atstumtības riska mazināńanai un jaunieńu ar funkcionālajiem traucējumiem 

integrācijai izglītībā” projekts ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jaunieńiem ar 

mācīńanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīńanai”. Darbnīcas 

„Būńu interjera dizainers” vadītāja. Eiropas Sociālais Fonds. 

2008.g. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”- 

„Izglītības reformas ievieńana Latgales reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze 

” pētniece/doktorante. LR IZM 

2007.g. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības un infrastruktūras 

attīstīńana RA personības socializācijas pētījumu institūtā (PSPI) – Izglītības reforma 

vispārizglītojońajā skolā: izglītības pētījumi un ievieńanas problēmas”. pētniece/doktorante. 

LR IZM 

No 2007.līdz 2008.g. līdz darbība  ESF projektā „ Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar 

speciālajām vajadzībām integratīvajās klasēs/grupā”. 

007/0104/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0045/0160 

Mākslinieciskā Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2013”, Latgales Kultūrvēstures muzejs, 

http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
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darbība 

  

15.11.-21.12.2013.g., Rēzekne. 

4. Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāles izstāde (prezentēto studentu darbu izstrādes 

vadīńana – D.Apele, A.Strode), Dizaina un mākslas vidusskola, 11.10.-27.10. 2013.g., Rīga. 

Studentu darbu izstādes organizēńana un iekārtońana „Design isle” izstādes ietvaros Ķīpsalā, 

03.10.-06.10.2013.g., Rīga. 

"Gada balvu dizainā 2013" Studentu balvu kategorijā „Industriālais dizains" augstāko 

mācību iestāņu grupā ieguvējas Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes 

bakalaura programmas „Interjera dizains” absolventes Līgas Priedeslaipas konkursam 

pieteiktā darba vadīńana, 03.10.-06.10.2013.g., Rīga. 

1.Latgales grafikas simpozija izstāde „Mazā – lielā Daugavpils” no Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centra kolekcijas. Latgales Kultūrvēstures muzejs, 02.10.-09.11.2013.g. 

Rēzekne. 

Izstāde „Cylvāks”, veltīta cilvēka iekńējās un ārējās pasaules mijiedarbībai Latgales 

reģionālajā kontekstā. Latgales Kultūrvēstures muzejs, 30.08.- 20.09.2013., Rēzekne. 

Meistardarbnīcas „Virsmu dizains – Dekupāņa” vadība II starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 09. 

2013.g., Rēzekne. 

Studentu diplomprojektu izstādes „Otrie” organizēńana un iekārtońana Austrumlatvijas 

radońo pakalpojumu centrā Zeimuļs, II starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē 

„Māksla un mūzika kultūras diskursā”, Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 09. 2013., 

Rēzekne. 

Studentu darbu izstādes „Etnogrāfiskās zīmes mūsdienu interpretācijā” kūrēńana, Maltas 

vēstures muzejs, 01.06.-10.09.2013.g., Malta. 

Grafikas izstāde "Mans ir tavs" - Starptautiskais festivāls "Slovjanskij Bazar",14.07.2013.-

10.08.2013., Vitebska (Baltkrievija). 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros gadskārtu 

svētku –Līgo svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde un noformējuma izgatavońanas 

koordinēńana, 06.06.-28.06.2013.g., Rēzekne. 

8. starptautiskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” ietvaros rīkotā konferences 

dalībnieku radońo darbu izstāde. M.Rotko un abstraktais ekspresionisms, Daugavpils 

universitātes Mākslas un dizaina katedra sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centru, 08.,09.,10.,11.,12. 05. 2013., Daugavpils. 

Mākslas dienu ietvaros rīkotā izstāde „Pasmel mākslu” Latgales Kultūrvēstures muzejs, 

12.04.-11.05.2013.g., Rēzekne. 

Mākslas dienu „Baltie rituāli” pilsētā organizēńana, studentu meistardarbnīcu vadība 15.05. 

2013.g. Rēzekne. 

Latgales reģiona mākslas dienu “Untitledno2013” izstāde, Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centrā (DMRMC), 24.04.-31.07.2013.g., Daugavpils. 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros gadskārtu 

svētku –Lieldienu svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde un noformējuma 

izgatavońanas koordinēńana, 04.03.-08.04.2013.g., Rēzekne. 

   Studentu darbu izstādes organizēńana un iekārtońana Austrumlatvijas radońo pakalpojumu 

centrā, amatu prasmju telpā „Lāde”, karjeras dienu ietvaros, 26.11.- 20.11.2012.g., 

Rēzekne. 

Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2012”, Latgales Kultūrvēstures muzejs, 

16.11.-17.12.2012.g., Rēzekne. 

Latgales grafikas simpozijs Daugavpils Universitātē, 10.10.- 13.10.2012.g., Daugavpils. 

Grafikas miniatūru izstāde "mazā-lielā Daugavpils", Daugavpils Universitātē, 13.10.-

13.11.2012.g., Daugavpils.  

Grafikas izstāde „Latvian remarks”, 15.10.-16.10.2012.g., Mehmet Akif Ersoy university 

Burdur (Turcija). 

Grafikas izstāde „Mans ir tavs”, Kultūras nams „Vārpa”, 10.10.-10.11.2012.g., Daugavpils.  

Rēzeknes Augstskolas un Jades Hochschules (Vācija) sadarbības 15.gadadienas svinībām 

veltītā foto izstāde, Rēzeknes kultūras nams, 08.10.- 08.11.2012.g., Rēzekne. 

Studentu darbu izstādes organizēńana un iekārtońana „Baltic Furrniture” izstādes ietvaros 

Ķīpsalā, 04.10.-07.10.2012.g., Rīga. 

Grafikas dubultpersonālizstāde kopā ar Wojciech Pilarski (Polija), „Satikńanās”, Radońo 

pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, 29.09.-10.10.2012.g., Rēzekne. 

Meistardarbnīcas „Auduma apdruka” vadība 1st International Scientific and Practical 

Conference “ART AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE”, RA, 29. 09. 2012.g., 
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Rēzekne. 

Meistardarbnīcas „Interjera iekārtońana kopā ar RA topońajiem dizaineriem” vadīńana 

Ludzas pilsētas svētku ietvaros, 03.08.2012.g., Ludza. 

Pilsētas svētku „Rēzekne vieno 2012” dizaina izstrāde (afińa, ielūgumi, pateicības raksts 

u.c.) un skatuves noformējums (kopā ar studentēm M.Elksni un S.Stepanovu), 01.05.-

05.08.2012.g., Rēzekne.  

RA Izglītības un dizaina fakultātes izlaiduma noformējuma dizaina izstrāde un interjera 

iekārtojums (kopā ar studenti A.Vīksnu).. Rēzeknes pilsētas kultūras nams, 06.2012.g., 

Rēzekne. 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „‟Interjera 

dizains‟‟ diplomprojektu izstādes kūrēńana. Latgales Kultūrvēstures muzejs. 12.06.-

28.06..2012.g., Rēzekne. 

Profesionālajās kvalifikācijas prakse LMA Latgales filiāle, grafikas apakńnozare 02.04. -

13.05.2012.g., Rēzekne. 

Meistarklases „Auduma apdruka” vadība (kopā ar lektori  S.Meņinsku un studentēm 

S.Stepanovu un M.Barkāni) II Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā 

konferencē "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas", 17.-19. 

05.2012.g., Rēzekne. 

Senioru festivāla Rēzeknē dizaina izstrāde (kopā ar studentiem A.Sipko, A.Ńkrabu un 

B.Latkovsku), 04.04.-07.06.2012.g., Rēzekne. 

Plenēra darbu izstāde DU mākslas galerijā, 03.06. – 06.06. 2012.g., Daugavpils. 

Mākslas plenērs DU Mūzikas un mākslu fakultātes profesores Aleksandras Ńļahovas un 

Ńauļu universitātes profesora Ričarda Garbačauskas vadībā, 31.05.-03.06. 2012.g. 

Daugavpils. 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros gadskārtu 

svētku –Līgo svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde un noformējuma izgatavońanas 

koordinēńana, 28.05.18.06.2012.g., Rēzekne. 

Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” ietvaros, studentu 

radońo darbu maketēńanā izstādes „Zīmes telpā” kūrēńana (kopā ar docenti A.Strodi), 25.-26. 

05. 2012.g., Rēzekne. 

Mākslas dienu „Mākslas rits” pilsētā organizēńana, studentu modes skates koordinēńana un 

meistardarbnīcu vadība (kopā ar lektori S.Meņinsku), 10.05. 2012.g. Rēzekne. 

RA INFO dienas pasākuma dizaina izstrāde un aktu zāles noformējums (kopā ar studentu 

A.Sipko), 05.04.2012.g., Rēzeknes Augstskolas aktu zāle., Rēzekne. 

Izglītības izstādes „ Skola- 2012„ Rēzeknes Augstskolas informatīvā stenda (56m2) dizaina 

izstrāde (kopā ar studenti I..Drozdovu) un izstādes iekārtojums, Ķīpsalas izstāņu komplekss, 

12.2011.- 03.2012., Rīga. 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros gadskārtu 

svētku -Lieldienu noformējuma dizaina ideju izstrāde un noformējuma izgatavońanas 

koordinēńana, 12.03. -08.04.2012.g., Rēzekne. 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros gadskārtu 

svētku -Ziemassvētku noformējuma dizaina ideju izstrāde un noformējuma izgatavońanas 

koordinēńana, 01.12. - 19.01.2011.g., Rēzekne. 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros valsts svētku - 

Rēzeknes pilsētas 11 novembra un Latvijas proklamēńanas gadadienai veltītā noformējuma – 

plakātu izstrādes koordinēńana, 10.11. – 16.11. 2011.g., Rēzekne. 

Treńā Rīgas jauno dizaineru biennāle (prezentēto studentu darbu izstrādes vadīńana – 

D.Apele, G.Lucjanos, A.Strode), 10. 2011.g., Rīga. 

Katedras 15 gadu jubilejai veltīto studentu radońo darbu izstādes kūrēńana, Latgales 

Kultūrvēstures muzejā, 07.10. 07.11. 2011.g., Rēzekne. 

Dalība PBLA vasaras nometnes “3x3” organizētajā izstādē Liepnā, 07. 2011.g. 

Mākslas dienu „Art primitive vulgaris” pilsētā organizēńana un meistardarbnīcu vadība, 

15.05. 2011.g., Rēzekne. 

RA Izglītības un dizaina fakultātes izlaiduma noformējuma dizaina izstrāde un interjera 

iekārtońana (kopā ar studenti N.Pavļukaiti), Rēzeknes kultūras namā, 06.2011.g., Rēzekne. 

Erudīcijas spēles noformējuma dizaina izstrāde un interjera noformēńana (kopā ar interjera 

programmas 3. kursa studentiem), Rēzeknes Augstskolā, 03.2011.g., Rēzekne. 

Dalība PBLA vasaras nometľu “3x3” organizētajās izstādēs (Mazsalaca, Lūznava, Malnava 

u.c.) 2005.g.-2011.g. 

Studentu radońo darbu izstādes kūrēńana, Latgales Kultūrvēstures muzejā, 13.01. – 21.02. 
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2010.g., Rēzekne. 

Mākslas dienu „Es gribu ar Tevi parunāt” pilsētā organizēńana un meistardarbnīcu vadība. 

26.04. 2010.g., Rēzekne. 

Otrā Rīgas jauno dizaineru biennāle (prezentēto studentu darbu izstrādes vadīńana – 

D.Apele, A.Strode). 15.10.-15.11. 2009.g., Rīga. 

Mākslas dienu pilsētā organizēńana un meistardarbnīcu vadība, no 1998.- 2009.g., Rēzekne. 

Dalība studentu un docētāju katedras 10 gadu jubilejai veltīto radońo darbu izstādē, Latgales 

Kultūrvēstures muzejā. 10. 2006.g., Rēzekne. 

Dalība Latgales mākslinieku ikgadējā izstādē – ”Rudens”, Latgales Kultūrvēstures muzejā, 

10. 2004.g., Rēzekne. 

Dalība Latgales mākslinieku ikgadējā izstādē – Rudens, Latgales Kultūrvēstures muzejā, 10. 

2003.g., Rēzekne. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Dalība RA studiju padomē. Humanitāro zinātľu studiju programmu padomes priekńsēdētāja, 

no 2008.g. 

Dalība R A Satversmē. Satversmes locekle. No 2011.g. 

Neformālās izglītības 

un kursu vadība 

Mācību kurss „Raksts un Latgales novadam raksturīgās krāsas etnogrāfijā. Folkloras 

elementu stilizācija mūsdienu apģērbā”. RA „Tālākizglītības centrs”. 2st. 

Mācību kurss ” Interjera dizains”. SIA „ Latgales dārzi”. 24.st. 

  Mācību kurss „ Interjers un darba vide”. Mācību firma „ Austrumvidzeme”. 96.st. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

No 2010.g. 26.09. līdz ńodienai asociācijas „Lauku pirtnieki” biedre. 
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Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

staţēšanās 

Kursi  
Sertifikāts Nr.2013/14 – 43 par dalību II starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē 

„MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, Mākslas un dizaina sekcijas 

vadīńana. Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, (1KP) 19., 20., 21. 09. 2013.g. 

Sertifikāts Nr.803(114) par dalību starptautiskā konferencē - „Izaicinājumu un iespēju laiks: 

problēmas, risinājumi, perspektīvas” – Dizaina un mākslas sekcijas vadīńana. BSA, RA, 

LMALF. (16.st.) 17. - 18. 05. 2012. 

Apliecība Nr. 74 par piedalīńanos projekta “Radońo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas 

pierobeņu reģionā” (ESprojekta līguma Nr.LLIII-194)  un tēmas „‟Mūsu radońie resursi XXI 

gadsimta iespējām” apguvi (16.st.) 10.- 11.11.2011. 

Sertifikāts Nr.00040 par izglītības programmas “Skaistumkopńanas pakalpojumi”apguvi, 

iegūstot pirtnieka kvalifikāciju. Pirts skola „Lielzemenes”(480.stundas) 2010.25.09.- 

2011.15.10.  

Sertifikāts „Profesionālās pilnveides izglītības programma 20P 225 00”. Tēma “Angļu 

valoda”. Mācību centrs „Austrumvidzeme”. (120.st.) 12.2010. – 05.2011. 

Apliecība par tēmas “E-vides MOODLE praktiskā lietońana” apguvi. RA (10.st.). 2011. 

Apliecība Nr.A-3071 par tēmas “Apsveikumi svētkos ar Photońop” apguvi. Mākslas 

izglītības centrs „Trīs krāsas”  (7.st.) 01.12. 2010. 

Apliecība Nr.A-3071 par Programmas Adobe Photońop apguvi. Mākslas izglītības centrs 

„Trīs krāsas”  (36.st.) 28.10 – 06.11. 2010. 

Apliecība Nr.A-2851 par tēmas “Mazs bērns – radońa personība” apguvi. Mākslas izglītības 

centrs „Trīs krāsas”  (6.st.) 04.12.2009. 

Sertifikāts Nr.2007/08-66 par profesionālās pilnveides programmu „‟Augstskolu didaktika‟‟ 

apguvi. RA 2008. 

Apliecība Nr.2007/08-280 par tēmas „Autortiesību aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla 

darbībā” apguvi. RA (10.st.) 08.02. 2008. 

Apliecība Nr.2007/08-225 par tēmas „Mācību metoņu un formu aktualizācijas problēmas” 

apguvi. RA (10.st.) 18.01. 2008. 

Apliecība Nr.2007/08-304 par tēmas ”Daudzveidīgo spēju attīstīńanas darbības forma 

augstskolas studiju procesā” apguvi. RA  (10.st.) 29.02.2008. 

Apliecība par tēmas “Studentu sasniegumu vērtēńana” apguvi. RA (10.st.) 02.11 . 2007. 

Apliecība par tēmas „‟Sistematoloģijas problēmas augstskolas studiju procesā” apguvi. RA 

(10.st.) 21.09. 2007. 

Apliecība par tēmas “Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām” apguvi. RA 

(10.st.) 08.02 . 2007. 

Apliecība „‟Mākslas terapija personības izaugsmē „‟. Latvijas mākslas terapijas asociācija. 

(20.st.)  07-08. 12 . 2006. 

Sertifikāts par K.Bogomolova semināru:‟‟Profesionālais imidņa dizains: darbs ar privāto 

klientu‟‟. K.Bogomolova  Image school Rīga. 17. – 19.03. 2006. 

Stažēšanās 
 

„Salone satelite” Starptautiskā interjera dizaina izstāde Milānā (Itālija) 08.-12. 04.2013.g. 

Interior UK ” Starptautiskā interjera dizaina izstāde Anglijā (Birmingemā ) 23.-

28.01.2012.g.  

„Salone satelite” Starptautiskā interjera dizaina izstāde Milānā (Itālija) 16.-20. 04.2011.g. 

 „Salone satelite” Starptautiskā interjera dizaina izstāde Milānā (Itālija). 04.2008.g. 

 Minsteres universitāte. Vācija. 04. 04.2005.- 11.04.2005.g. 

Saľemtie 

apbalvojumi 

Atzinība nominācijā „Interjera dizains” par Līgas Priedeslaipas Studentu balvu ieguvuńā 

darba vadīńanu Latvijas Dizaineru savienības rīkotajā profesionālajā konkursā „Gada balva 

dizainā 2013” 

Pateicības raksts par veiksmīgu sadarbību, radońu un profesionālu pieeju „Interjera dizaina” 

programmas vadīńanā. Rēzeknes pilsētas dome. 27.06.2012.g. 

Pateicība par veikumu un atbalstu mākslas dienās „Mākslas rits” . Rēzeknes pilsētas domes 

Kultūras pārvalde. 2012.g. 

Atzinības raksts par studiju programmas „Interjera dizains” attīstīńanu un popularizēńanu. 

Rēzeknes Augstskola. 2011.g. 

Pateicība par veikumu un atbalstu mākslas dienās „Art primitive vulgaris” . Rēzeknes 

pilsētas domes Kultūras pārvalde. 2011.g. 

Pieńķirts tituls - Gada docētāja 2010. Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultāte. 

2010.g. 

Atzinības raksts par personīgo ieguldījumu Mājas kultūras izglītības katedras darbā, 

sagatavojot 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 
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„Interjera dizains” akreditācijai. Rēzeknes Augstskola. 2009.g. 

Pateicība par ieguldījumu mākslas zinātnes attīstībā. Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas 

fakultāte. 2007.g. 

Atzinības raksts par radońu darbību mākslas dienu pasākumu organizēńanā. Rēzeknes 

Augstskola. 2005.g. 

Atzinības raksts par radońu darbību ar studentiem izstāņu, mākslas dienu pasākumu 

organizēńanā. Rēzeknes Augstskola. 2004.g. 

Valodu prasmes  

Latvieńu valoda  

Citu valodu 

pańnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu   B1  B1  B1  B1  B1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

64 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Čakša Valda 

Dzīvesvietas adrese Pils iela 27, Rēzekne, LV - 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26493004 

e-pasts Valda.caksa@inbox.lv 

Dzimńanas datums 1952.g. 22. februāris 

Izglītība  

No 1978. g. līdz 1983.g Studijas Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, iegūta vidusskolas vēstures un 

sabiedrības mācības skolotāja kvalifikācija  

No 1994. g. līdz 1996.g.  Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē pedagoģijas maģistra studiju 

programmā 

No 2005. g. līdz 2008.g. Studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā doktorantūras studiju programmā 

Muzikoloģija, nokārtots promocijas eksāmens  

No 2009.g. līdz 2011.g. Studijas Daugavpils Universitātes vēstures maģistra studiju programmā   

Zinātniskie grādi 2011., humanitāro zinātľu maģistra grāds vēsturē; Mg. hist., Daugavpils 

Universitāte  

 1996., pedagoģijas maģistra grāds; Mg.paed., Latvijas Universitāte 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

No 2009. g. līdz ńim  Vieslektore, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte 

No 2002. g. līdz 2009.g  Docente, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte 

No 1999.g. līdz 2004.g. Lektore, Rēzeknes Aaugstskolas Pedagoģijas fakultātes Pedagogu tālākizglītības un 

papildizglītības centrs 

No 1993.g. līdz 2002.g. Lektore, Humanitārās fakultātes Vēstures un filosofijas (līdz 2001.g. - Sociālo 

zinātľu) katedrā 

No 1992.g. līdz 1993.g. Lektore, Latvijas Universitātes Latgales filiālē 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programmas  Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”:  studiju kurss 

„Profesionālā ētika” 2 KP; studiju kurss „Starpkultūru komunikācija” 2 KP 

 Profesionālā maģistra studiju programma  „Karjeras konsultants”:  studiju kurss 

„Profesionālā ētika” 2 KP 

2. līmeņa profesionālās  augstākās 

izglītības studiju programmas  

Studiju programma „Vēstures un kultūras vēstures/kulturoloģijas skolotājs”: Studiju 

kursi: „Kulturoloģija” 4 KP; „Vēstures un kultūras vēstures/kulturoloģijas mācīńanas 

metodika” 3 KP; „Sociālā atmiľa skolēnu zinātniskajos pētījumos” 2 KP; „Skolotāja 

ētika” 1 KP  

 Studiju programma „Reliģijas peagoģija”: studiju kursi: „Kristīgās mācības un ētikas 

mācīńanas metodika” 3 KP; „Ētika” 2 KP; „Kristīgā ētika” 2 KP 

 Studiju programma „Sociālo zinību skolotājs”: studiju kursi: „Sociālo zinību 

mācīńanas metodika” 3 KP;  

Bakalaura studiju programmas  Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”: studiju kursi „Ievads vēstures 

zinātnē” 3 KP; „Radońs darbs ar informāciju” 2KP; „Sociālā atmiľa vēsturē” 2 KP; 

Mutvārdu vēstures ekspedīcija 1KP; „Ebreji Latvijā/Latgalē: holokausts” 2 KP; 

„Mediju analīze un kritika” 2 KP; „Ievads kultūras teorijā” 2 KP; „Ievads vēstures 

filosofijā” 2 KP; „Ētiskās domas vēsture” 2 KP; „Muzejmācība un muzeja prakse” 

3 KP; „Latvijas vēsture” 6 KP; „Ētika” 2 KP 
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 Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”: „Latvijas 20.gs. vēsture” 

2KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Ģeogrāfijas un sociālo zinību 

skolotājs”: studiju kursi „Radońs darbs ar informāciju” 2KP; „Ētika” 2 KP; „ 

Sociālo zinību mācīńanas metodika” 2 KP; „Ētika laikā un telpā” 2 KP; „Latvijas 

20 gs. vēsture” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Jurists”: studiju kurss „Profesionālā 

ētika” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma Pamatizglītības skolotājs: studiju kurss 

„Sociālo zinību saturs un mācīńanas metodika” 2KP; „Ētika” 2 KP; „Filosofija” 2 

KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains”: studiju kurss 

„Profesionālā ētika” 1KP  

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Sveńvalodu skolotājs”: studiju kursi 

„Ētika” 2 KP; „Skolotāja ētika” 1 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma “Mājturības un mājsaimniecības skolotājs; 

studiju kursi „Skolotāja ētika” 1 KP; „Ētika” 2 KP; „Kultūras vēsture” 2 KP; 

„Filozofija” 2KP 

  Profesionālā bakalaura studiju programma „Speciālās izglītības skolotājs”: studiju 

kurss „Skolotāja ētika” 1 KP; „Ētika” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais pedagogs”: studiju kurss „Ētika” 

2 KP 

1. līmeņa augstākās izglītības 

studiju programmas 

Studiju programma „ Profesionālās izglītības skolotājs”: studiju kurss „Skolotāja 

ētika” 2 KP 

Studiju programma „Sociālais rehabilitētājs”: studiju kurss „Sociālā ētika” 2 KP 

Dalība pārbaudījumu komisijās  

 2012.g. Rēzeknes Augstskolas 2. līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Vēstures un kulturoloģijas skolotājs ” valsts pārbaudījumu komisijas 

priekńsēdētāja vietniece  

No 1993.g. līdz 2011.g. Rēzeknes Augstskolas 2. līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Vēstures un kultūras vēstures skolotājs ” valsts pārbaudījumu 

komisijas priekńsēdētāja vietniece  

No 2005. g. līdz 2012.g.  Rēzeknes Augstskolas 2. līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Reliģijas pedagoģija ” valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

No 2003.g. līdz 2008.g.   Rēzeknes Augstskolas 2. līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Sociālo zinību skolotājs ” valsts pārbaudījumu komisijas locekle 

No 1993.g. līdz 2003.g.  Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture” valsts 

pārbaudījumu komisijas locekle 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri)  Arhīvniecības maģistri - 14 

Bakalauri  Vēstures bakalauri - 68 

Skolotāju profesionālā 

kvalifikācija  

Vēstures un kultūras vēstures/kulturoloģijas; sociālo zinību; ģeogrāfijas un sociālo 

zinību, kristīgās mācības un ētikas skolotāji - 127 

Cita darba pieredze  

No 1984.g. līdz šim  J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vēstures un kultūras vēstures, 

kulturoloģijas, politikas un tiesību (līdz 1999. g. arī filozofijas pamatu, ētikas, 

estētikas, loģikas, ģimenes dzīves ētikas un psiholoģijas) skolotāja 

No 1985.g. līdz 1990.g  Rēzeknes pilsētas Skolēnu intereńu centra novadpētniecības un floristikas pulciľu 

vadītāja 

No 1978.g. līdz 1984.g Rēzeknes rajona Bērzgales vidusskola, direktora vietniece ārpusskolas un ārpusklases 

audzināńanas darbā 
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No 1976.g. līdz 1978. g. Rēzeknes 1. vidusskolas sekretāre - lietvede 

No 1975. g. līdz 1976.g. Rēzeknes rajona Tautas tiesas sekretāre - lietvede 

No 1971.līdz  1975. g Rēzeknes rajona sporta biedrības „Vārpa” instruktore 

No 1969. g. līdz 1971.g Apdrońināto sūtījumu iecirkľa operatore Rēzeknes pilsētas 1.pasta nodaļā 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Mūzikas izglītība LR kultūrpolitikā un Tautas konservatoriju darbība LR (1920-1940) 

Sociālā atmiľa vēsturē 

Vēstures, kultūras vēstures, sociālo zinību, kristīgās mācības un ētikas mācīńanas 

metodika 

Kopējais publikāciju skaits 40 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

 

2013.g. Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas valsts novados (1920 

– 1940) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola 

2012.g. Ieskats Latgales katoļu tradīcijās: tautas lūgńanas pie sādņu krustiem maijā. Res 

Humanitariae XII, Klaipeda, 2012, 222 – 252.lpp.ISSN 1822-7708 

 Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā (1920-1940). Vēsture: avoti un cilvēki. XXI 

Zinātniskie lasījumi. Vēsture XV. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2012, 

68.- 75. lpp. ISSN1691-9297 

2011.g. „Značku” vilkńanas tradīcija maija mēneńa tautas lūgńanās pie Latgales sādņu 

krustiem. DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūts. Latgales kongresa 

(10.-11.11.2010.) rakstu krājums Latgale kā kultūras pierobeža II. DU Akadēmiskais 

apgāds Saule, 2011.,131. – 142. lpp. ISBN 978-9984-14-546-4 

 Mūzikas loma tautas vēsturiskās apziľas veidońanā: ieskats 20.gs. pirmās puses 

latvieńu  

profesionālo mūziķu publikācijās. Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XIV. DU 

Humanitārās fak.  

XX Zinātniskie lasījumi Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2011, 85.- 95 

.lpp.  

ISSN 1691- 9297  

2010.g. 

 

Rēzeknes kultūrvide 20.gs. pirmajā treńdaļā: mūzikas dzīve līdz Tautas 

konservatorijas  

darbības sākumam. Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XIII. DU Humanitārās fak. XIX 

Zinātniskie lasījumi Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2010, 57.- 65 .lpp. 

ISBN 978-9984-14-473-3 

2009.g. Культурная среда Латгалии в период деятельности Народных консерваторий в 

1923 – 1940 г.г. и ее воздейстиие на традиции народного музыцирование. In: 

Tradicija ir dabartis (4) Klaipedos Universiteto Menu fakulteto Liaudes muzikos 

katedra. Klaipeda, 2009, 107 -127. lpp. ISSN 2019 – 3208  

 Latgales Tautas konservatorija (1932. – 1939). Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XI. 

DU 

 Humanitārās fak. XVII Zinātniskie lasījumi Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds 

Saule, 2009. 

63.- 77 .lpp. ISBN 978-9984-14-414-6 

 Ieskats dziedātājas un LTK pedagoģes Gabrielas Vīksnes – Apines kultūrizglītojońajā 

darbībā. Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XII. DU Humanitārās fak. XVIII 

Zinātniskie lasījumi DU Akadēmiskais apgāds Saule, 2009.,49. – 59. lpp. ISBN 978-

9984-14-416-0 

 Роль народных консерваторий в формировании латышской идентичности в 

мультикуль 

турном обществе Латгальского региона Латвии (1923 – 1940). Acta et 

commentationes collegii Narovensis.Tartu Ulikooli Narva kolledzi toimetised. 

Multikultuurilise hariduse aktuaalsedkusimused kaasaegses uhiskonnas: 

pedagoogiline teooria ja praktika. Актуальные вопросы мультикультурного 

образования в современном обществе: педагогическая теория и практика. 

IX/1.Narva,2008.199-215. ISSN 1406-8257 ISBN 978-9985 4-0563-5 
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 Latgalian traditional Culture and Regional identity: Places of Cultural Memory and 

Simbols. In: Latgale as Culture Borderzone. Comparitive studies Vol. II (I) 

.Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 2009, 116 – 130, ISSN 

1691 – 5038, ISBN 9 78-9984-14-448-1 

 Iedzīvotāju nacionālās un etniskās identitātes faktori Latgales kultūrvidē. Krāj 

Valodas Austrumlatvijā: Pētījuma dati un rezultāti. VIA Latgalica Humanitāro 

zinātľu ņurnāla pielikums I, Rēzekne: RA, 2009, 113. – 130.lpp. 

2008. g. Rēzeknes Tautas konservatorija: pedagogi Jūlijs Rozītis un Vilis Ńvinka dzīvesstāstos 

un audzēkľu atmiľās. Letonikas 2 kongresa Daugavpils sekcijas rakstu krājums 

Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas politikas, juridiskie, socioloģiskie, 

vēsturiskie (dzīvesstāstu) aspekti. Daugavpils: DU Akad. apgāds „Saule”, 2008., 79. – 

97.lpp 

 Kultūras identitāti veidojońie faktori Latgalē. Krāj. Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie 

un kultūras procesi. Starptautiskā zinātniskā konference 2007.g. 24.- 26.maijā. 

Rēzekne: 2008., 193. – 206.llp. 

 Poль Народных консерваторий в формировании латышской идентичности в 

мультикультурном обществе Латгальского региона Латвии (1923 –1940). Тезис 

международной научной конференции Проблемы мультикультурности и 

многоязичия в современной системе  oбразования (17-19. 04.2008). Эстония, 

Нарва, 2008 

   Latgalieńu tradicionālā kultūra un reģionālā identitāte: kultūras atmiľas vietas un 

simboli. DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūts. Latgales kongresa 

(12.-14.11.2007.)rakstu krājums Latgale kā kultūras pierobeža. DU Akadēmiskais 

apgāds Saule, 2008.,157. – 169. lpp. 

2007. g. 

 

Latgales tautas konservatorijas Valdes un Padomes darbība (1929-1932):vēstures 

avoti un atmiľas. Medveckis, A (sast.). Sabiedrība un kultūra IX. Liepāja: LiePA, 

2007. 369.-376.lpp. 

 Tautas konservatoriju darbības priekšnosacījumi Latgalē. RA humanitāro zinātľu 

rakstu krājums. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2007., 7. – 21.lpp. 

 Tautas konservatorijas Latgalē: kultūrizglītojońās darbības etnoreliģiskais konteksts. 

Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu. Tēraudkalns V. (atb. red.) Rīga: 

Latvijas Bībeles biedrība, 2007., 29. – 57.lpp. 

 Latgales Tautas konservatorijas Valdes un Padomes darbība (1924-1929).Vēsture: 

avoti un cilvēki. DU Humanitārās fakultātes XVI starptautisko zinātnisko lasījumu 

materiāli. Vēsture X. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007, 61. – 71. 

lpp.ISBN – 9984-14-339-2 

Mācību un metodiskā literatūra Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādāšanai vēsturē un kultūras vēsturē.  

Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006., 65.lpp. 

Latgales ceļń uz garīgo kultūru un muzikālo izglītību. Rēzekne: RA, 2001., 55.lpp. 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences  43 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā  
Referātu nosaukumi  

 

Čuhľa: izcelsmes vēsturiskais 

konteksts, jēgas transformācija un 

mūsdienu diskurss  

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XXII Zinātniskie lasījumi 2013.g. 30.-

31.janvārī 

Katerinys ceļń: kultūrvēsturiskie 

aspekti konceptualizācijas procesā        

Divi tautos ir ańtuoni regionai: baltińka, tautiné, regioniné savimoné literatūroje ir 

kultūroje. Lietuviu literatūros ir tautosakos institūtos, Vilniuje, 2012.g. 30. mart 

Mūzikas izglītība Latvijas 

kultūrpolitikā (1920-1940). 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XXI Zinātniskie lasījumi 2011.g. 30.-

31.janvārī 

Catholic Traditions in latgale: Popular 

Prayers at the Crucifix in May 

Tradicijos ir modernumo dermé, prieńprieńa, raidos perspektyvos Tradition and 

Modernity: Harmony, Opposition, and Prospects for Development. Klaipedos 

Humanitarinu mokslu fakultetas, 2010 m. lapkričio 11-12 d.  



 

68 

 

Mūzikas loma tautas vēsturiskās 

apziľas veidońanā: ieskats 20.gs. 

pirmās puses latvieńu  

profesionālo mūziķu publikācijās. 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie lasījumi 2010.g. 30.-

31.janvārī 

Značku” vilkńanas tradīcija maija 

mēneńa tautas lūgńanās pie Latgales 

sādņu krustiem. 

 Daugavpils, Latgales kongress 2010.g. 11. novembrī  

Rēzeknes kultūrvide 20.gs. pirmajā 

treńdaļā: mūzikas dzīve līdz Tautas 

konservatorijas darbības sākumam. 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XIX Zinātniskie lasījumi 2009.g. 30.-

31.janvārī  

Ieskats dziedātājas un LTK pedagoģes 

Gabrielas Vīksnes – Apines 

kultūrizglītojońajā darbībā 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XVIII Zinātniskie lasījumi 2008. 30.-

31.janvārī 

Роль народных консерваторий в 

формировании латышской 

идентичности в мультикуль 

турном обществе Латгальского 

региона Латвии (1923 – 1940). 

. Multikultuurilise hariduse aktuaalsedkusimused kaasaegses uhiskonnas: 

pedagoogiline teooria ja praktika. Актуальные вопросы мультикультурного 

образования в современном обществе: педагогическая теория и практика. Tartu 

Ulikooli Narva kolledzi. Narva,2008.g. 17.- 19. aprīlī  

Latgales Tautas konservatorija (1932. 

– 1939). 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XVII Zinātniskie lasījumi 2007.g. 30.-

31.janvārī 

Kultūras identitāti veidojońie faktori 

Latgalē 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi. Starptautiskā zinātniskā 

konference Rēzekne, 2007.g. 24.- 26.maijā. Rēzekne 

Latgalieńu tradicionālā kultūra un 

reģionālā identitāte: kultūras atmiľas 

vietas un simboli. 

Daugavpils, Latgales kongress 2007.g. 12.-13. novembrī 

Rēzeknes Tautas konservatorijas: 

pedagogi Jūlijs Rozītis un Vilis 

Ńvinka dzīvesstāstos un audzēkľu 

atmiľās. 

Daugavpils, Letonikas otrā kongresa Daugavpils Universitātes sekcija 2007.g. 12.-13. 

novembrī 

Eksperta darbība  

2006.g. – IZM ISEC Latvijas vēstures un Pasaules vēstures pamatizglītības standartu, programmu un 

skolotāju atbalsta materiālu izvērtēńanas eksperte 

2004.g. – AIKNC Akreditācijas komisijas priekńsēdētāja RPIVA studiju programmai „Sociālo zinību 

skolotājs ” 

No 2002.g. –2009.g.  Rēzeknes Augstskolas Senāta studiju komisija, studiju programmu licencēńanas un 

akreditācijas materiālu eksperte 

No 2002.g. līdz ńim Rēzeknes Augstskolas studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 

krājumam iesniegto rakstu recenzente 

No 2002.g. līdz 2006.g.  Rēzeknes rajona un pilsētas skolēnu zinātnisko darbu konkursu darbu recenzente 

Dalība projektos  

No 2011.g. novembra līdz 2012.g. 

novembrim 

   ES projekts Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 „Teritoriālās 

identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona 

attīstībā”, izpildītāja  

No 2010.g. augusta līdz 2011.g. 

jūnijam 

SIA Tilde veidotā un uzturētā interneta portāla letonika.lv  projekts „Latvijas 

kultūrvides TAKAS”, kas notika sadarbībā ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas” un 

projektu „Treńais tēva dēls”; Latgales reģiona koordinatore 

2008.g. RA HJZF projekts Monogrāfijas „Valodas Austrumlatvijā: etnolingvistiskais aspekts” 

sagatavońana. Izpildītāja 

No .2007.g. 15.novembra līdz 

2008.g. septembrim  

UNESCO LNK sekretariāta un IZM projekts Communities of Practice Nacionālo 

ekspertu (mācību satura veidotāju sadarbības projekts). Dalībniece 

No 2006.g. novembra. Līdz 2007.g. 

augustam. 

Īpańu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, Latvijas Bībeles 

biedrības un RA Vēstures un 68ilozofijas katedras projekts Reliģiskā dažādība 

Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu.  Izpildītāja 

http://www.letonika.lv/
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No 01.06.2006. g. 1. jūnija līdz 

2007. g. 1. janvārim 

RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes projekts Etnolingvistiskās situācijas 

izpēte Latgalē. Izpildītāja  

 2008.g. līdzdalība RA HJZF projektā Monogrāfijas „Valodas Austrumlatvijā: 

etnolingvistiskais aspekts” sagatavońanā 

2004. – 2008.g. Baltijas valstu augstskolu sadarbības projekts „Pilsoniskās izglītības  pedagogu 

sagatavońanas pilnveidońana”; dalībniece. Projektu koordinē un finansē starptautiskais 

birojs ”CIVIC International” sadarbība ar Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un ASV 

augstskolām. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

No 2006. g. līdz 2009.g.   RA Senāta studiju komisijas priekńsēdētāja vietniece 

No 2000.g. līdz 2008.g.   Vēstures un filozofijas katedras vadītāja 

No 2004.g. līdz ńim   RA arodkomitejas priekńsēdētāja  

No 2003. g. līdz 2005.g.  Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes dekāna vietniece 

No 2000.g. līdz 2008. g.  RA Senāta, RA Satversmes sapulces, Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Domes locekle 

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

2006.g. Rēzeknes rajona izglītības pārvaldes rīkotie ētikas skolotāju kursi, 16 st.  

 2006.g. Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes kultūras vēstures skolotāju kursi, 16 st. 

 2004. g. Latgales reģiona skolotāju kursi vasaras nometnē Ńpoģos; 4 st. 

 2003. g. Rēzeknes Augstskolas TIC Sociālo zinību skolotāju kursi; 16 st.  

2002.g. Latgales reģiona skolotāju vasaras kursi Rēzeknes Augstskolā; 4 st. 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

staţēšanās 

Kursi  

 

Apliecība Nr. 09-1267. Profesionālās pilnveides programmas „Skolēnu izziľas 

aktivitāti, patstāvību un radońumu veicinońa mācību procesa īstenońana 

kulturoloģijā vidējā izglītībā”. 12.st. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais 

centrs, 2009.g. 10.jūn.  

Tunnistus/Sertifikāts/ Nr. 42811 Participated in the conference Issues of 

Multikulturalism and Multilinggualism in Modern Education System. Tartu 

University Narva College, April 17-19, 2008. 

Apliecība Nr. 9014144140 – 1237 – 19 par Tālķizglītības programmas „Holokausts, 

citi genocīdi un noziegumi pret cilvēci. Holokausts: kā tas bija iespējams?”. LR IZM 

ISEC, 06.02.2008. 

Sertifikāts  Nr. 2007/08-43 par profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu 

didaktika” (160 st.) apguvi. RA, 19.02.2008. 

Augstskolas mentora apliecība par 2005 - 2006.g. apgūtajiem IZM ISEC un 

Lielbritānijas Padomes Latvijā mentoru sagatavońanas kursiem (200 stundu 

programma06.06.2006. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C1  C1i  C1  C1  B1 

Vācu valoda   B1  B1  A2  A2  A2 

  (*)
 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Čaupale Renāte 

Dzīvesvietas adrese Skolas iela 14, Bauska, LV3901 

Tālrunis, mobilais tālrunis 3924514 

e-pasts renate.caupale@apollo.lv 

Dzimńanas datums 1959 
  

Izglītība 2004-2008 Doktorantūra, programma „Mākslas”, LMA 

1998-1999 Mākslas maģistrs, LMA 

1980-1987   Valsts Mākslas akadēmijas Pedagoģijas fakultāte, tēlotājas mākslas 

pedagogs 

 

  

Zinātniskie grādi 2010  Arhitektūras doktors, arhitektūras teorijas un vēstures apakńnozare, RTU 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

2011. – ńodiena   docente, Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultāte. 

Lekciju kursi: „Interjera un arhitektūras psiholoģija”, „Ievads vides psiholoģijā”, 

„Mākslas vēsture”. 

2011. – ńodiena  RSU, Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju 

katedra. Lekciju kurss „Arhitektūra un pilsētu sabiedrība”. 

2013. – ńodiena  RSU, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas 

katedra. Lekciju kurss „Ievads vides psiholoģijā” 

2008 – ńodiena   docenta p.i., RTU, Arhitektūras un pilsētplānońanas fakultāte. 

Lekciju kursi: „Viduslaiku arhitektūras vēsture”, „Arhitektūra un sabiedrība”, "Art 

Deco stils un estētika XX gs. modernisma arhitektūras kopainā".  

1999-2007  Latvijas Kultūras koledņa. Vispārizglītojońās nodaļas vadītāja, 

zinātniski-pētniecisko kursa darbu komisijas vadītāja. 

Lekciju kursi: „Latvijas kultūras vēstures”, „Mākslas un arhitektūras vēsture”. 

1989-1999 Bauskas rajona Gailīńu pagasta Bērnu mākslas studijas “Zīme” 

vadītāja. 

1989-1994  Vecākā zinātniskā līdzstrādniece Rundāles pils muzejā. 

1987-1989 Zīmēńanas un kultūras vēstures skolotāja Bauskas rajona Gailīńu p. 

Uzvaras vsk.. 

1978-1987  Tehniķe- konstruktore VEF Tehniskās Pētniecības nodaļā. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Vides psiholoģija. (Rēzeknes Augstskola) 

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Ievads vides psiholoģijā. (Rēzeknes Augstskola) 

Arhitektūras socioloģija. (Rīgas Tehniskā universitāte) 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Interjera un arhitektūras psiholoģija, Mākslas vēsture. (Rēzeknes Augstskola) 
 

Viduslaiku arhitektūras vēsture, Art Deco stils un estētika 20.gs. modernās arhitektūras 

kopainā, Arhitektūra un sabiedrība. Arhitektūras un mākslas vēsture. (Rīgas Tehniskā 

universitāte). 
 

Arhitektūra un sabiedrība, Ievads vides psiholoģijā. (Rīgas Stradiľa universitāte) 

Vieslekcijas 2012. februāris, maijs. 
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Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

Lekcijas Krakovas Tehniskā universitātes Arhitektūras fakultātes Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības (architektura i urbanistyka) specialitātes studentiem „Ieskats Latvijas 

XX gs. 20.-30.gadu arhitektūrā” un „Ieskats Latvijas XX gs. 20.-30.gadu arhitektūrā. 

Rīga un Meņaparks – īres māju un savrupmāju arhitektoniskie risinājumi” 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

1999-2007  Latvijas Kultūras koledņa. Vispārizglītojońās nodaļas vadītāja, 

zinātniski-pētniecisko kursa darbu komisijas vadītāja. 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  2013      RTU, Arhitektūras un pilsētplānońanas fakultāte, 2 bakalaura darbi 

1999-2007  Latvijas Kultūras koledņa. Vispārizglītojońās nodaļas vadītāja, 

zinātniski-pētniecisko kursa darbu komisijas vadītāja. Vairāk kā 40 kursa dabu 

vadītāja 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

20.-30.gadu arhitektūra, Art Deco arhitektūra, Arhitektūras psiholoģija un socioloģija 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

2013. Čaupale R., Mihailova S. The architectural psychology and architectural 

sociology importance in the formation of urban space (Arhitektūras psiholoģijas un 

arhitektūras socioloģijas nozīme pilsēttelpas veidońanā). Ecological Architecture 2013. 

2nd international scientific conference dedicated to sustainability in architecture and 

planning.: Tēzes (Kaunas University of Technology, 2013. gada 23. un 24. oktobrī). 

Kaunas: Technologija, 2013, 29. lpp. ISSN 2345-0738 (print); ISSN 2345-0746 

(online). http://ktu.lt/saf/sites/ktu.lt.saf/files/kiti/konferencija/ea_book_of_abstracts.pdf 

2013. Čaupale R., Folkloristic Art Deco and Latvia / Folkloristiskais Art Deco un 

Latvija. RTU zinātniskie raksti. Arhitektūra un Pilsētplānošana. Rīga: RTU, 2013, 7. 

sēj., 6.-17. lpp. https://aup-journals.rtu.lv/article/view/aup.2013.001 

2013. Čaupale R., Mihailova S. Vides psiholoģija – Latvijā maz pētīta veselības 

sistēmas sastāvdaļa, RSU 2013. gada Zinātniskā konference: Tēzes (Rīgā, 2013. gada 

21. un 22. martā). Rīga: RSU, 2013, 106. lpp. ISSN 978-9984-793-24-5 

2011. Čaupale R. Baznīca, Art Déco un Ogists Perē // Latvijas Architektūra – 97. 

burtnīca, 2011. oktobris/novembris – 104.-109.lpp. 

http://issuu.com/apf.lv/docs/2011journal   https://ortus.rtu.lv/science/en/experts/7581?d-
3743984-s=subject&d-3743984-p=1&d-3743984-n=1&d-3743984-o=1 

2011 Čaupale R. Teodors Hermanovskis, Art Deco un mazpilsēta Ogre. RTU 

zinātniskie raksti. 10. sēr., Arhitektūra un Pilsētplānošana. Rīga: RTU, 2011. – 5. sēj. 

– 6. - 13.lpp. http://ita.zinio.com/page/?issue=416195252&pg=106&categoryId=cat1960012 

2010 Čaupale R. Art Deco – sievietes triumfa laiks Izstāde "Art Deco stils – 

starpkaru perioda mode". Māksla Plus. 2010, Nr. 5, 6.-11. lpp. 

2009 Čaupale R. Art déco i neoklasycyzm w architekturze lat 1900-1930 na 

wybranych przykładach Łotwy, Polski i Czechosłowacji. Modernizm w Europie, 

modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona /red. M. J. 

Sołtysik, R. Hirsch – Gdynia, 2009. – s.51.-58.  /  

http://www.gdynia.pl/g2/2012_11/60620_fileot.pdf  
(http://www.gdynia.pl/modernizm/7181_79838.html) 

2008 Čaupale R., Tołłoczko Z., Secesja i modernizm w Rydze. Pół wieku 

Architektury Łotewskiej – perłą Europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Część II. 

Niepodległość i nowoczesność. Glosarium do problemów tradycji i awangardy w 

dwudziestoleciu międzywojennym. Czasopismo Techniczne PK – Z. 7-A/2008. 

Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008, s. 41.-73. 

2008 Čaupale R. Latvijas, Polijas un Čehijas art déco un neavangardiskā 

modernisma – neoklasicisma –reprezentatīvās celtnes. Refleksijas. Rīgas, Latvijas un 

pasaules kultūras aspekti: LMA doktorantūras studiju zinātniskā konference „Pirms 

franču pavasara”/ sast. Ojārs Spārītis. Rīga, 2008, 121.-128.lpp. 

2007 Čaupale R. Meņaparks Rīgā un Art Déco. Latvijas Arhitektūra. 2007, Nr.1(69), 

90.-93.lpp 

2006 Čaupale R. Čaupale R., Jautājumā par Art Déco Latvijas arhitektūrā. Mākslas 

Vēsture un Teorija, 2006. Nr.5., 59.-61. lpp. ISSN 1691-0869 

2005 Čaupale. R., Tołłoczko Z. Secesja i modernizm w Rydze. Pół wieku 

http://ktu.lt/saf/sites/ktu.lt.saf/files/kiti/konferencija/ea_book_of_abstracts.pdf
https://aup-journals.rtu.lv/article/view/aup.2013.001
http://issuu.com/apf.lv/docs/2011journal
https://ortus.rtu.lv/science/en/experts/7581?d-3743984-s=subject&d-3743984-p=1&d-3743984-n=1&d-3743984-o=1
https://ortus.rtu.lv/science/en/experts/7581?d-3743984-s=subject&d-3743984-p=1&d-3743984-n=1&d-3743984-o=1
http://ita.zinio.com/page/?issue=416195252&pg=106&categoryId=cat1960012
http://www.gdynia.pl/g2/2012_11/60620_fileot.pdf
http://www.gdynia.pl/modernizm/7181_79838.html
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architektury Łotewskiej – perłą Europejskiego dziedzictwa kulturowego.Czasopismo 

techniczne Z.13-A/2005. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2005, s. 

3.-25. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  10 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

2013. oktobris. Starptautiska konference “Ecological Architecture 2013“ Kauľas 

Tehnoloģiju universitāte. Kauľa, 2013. gada 24., 25. oktobris. Referāts (līdzautors: 

Sandra Mihailova) „The architectural psychology and architectural sociology 

importance in the formation of urban space (Arhitektūras psiholoģijas un arhitektūras 

socioloģijas nozīme pilsēttelpas veidońanā)”  

2013. marts. Rīgas Stradiľa universitātes 2013. gada Zinātniskā konference. Rīga, 

2013. gada 21., 22. marts, referāts (līdzautors: Sandra Mihailova): „Vides psiholoģija – 

Latvijā maz pētīta veselības sistēmas sastāvdaļa”. 

2012.oktobris. Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubilejai veltītā 53. starptautiskā 

zinātniskā konference. Rīga, 2012. gada 10.–12. oktobris. Referāts „Folkloristiskais 

Art Deco un Latvija”.  

2012. septembris. III starptautiskā konference “Modernism in Europe – Modernism in 

Gdynia”/ „Modernisms Eiropā – modernisms Gdiľā. Arhitektūra līdz XX gs. 60. 

gadiem un tās saglabāńana”. Gdiľa, 2012. gada 20, 21.septembris. Referāts 

„Architektura lat 20 i 30-tych kinoteatrów Rygi – zwierciadło architektury 

międzywojennego modernizmu i art déco/ Cinemas of interwar period in Riga – mirror 

of modernism and art deco architecture”. 

2012. jūnijs. Starptautiskā konference "Uz pasaules skatuves. Parīze, 1925, 1937”, 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga, 2012. gada 20. jūnijs, referāts „Laikmeta 

modernās arhitektūras atspulgs Baltijas paviljonā 1937. gadā Parīzē”.  

2010. oktobris. Publiska lekcija „Art Deco sieviete, māja un interjers”, Dekoratīvās 

mākslas un dizaina muzejs, Rīga, 2010. gada 16.oktobris.  

2009. oktobris. Starptautiska zinātniska konference RTU, Arhitektūras un 

pilsētplānońanas fakultāte „Identitāte un attīstība. Identity and Development” Rīga, 

2009. gada 13.-14.oktobris, referāts „Eiropas arhitektūras atspulgs Latvijas sakrālajā 

celtniecībā. 20.gs.30.gadi” 

2007. septembris. Starptautiska zinātniska konference Gdiľā, Polijā „Modernizm w 

Europie – modernizm w Gdyni”, referāts „Art Deco w architekturze monumentalnej lat 

30-tych XX wieku, na wybranych przykładach Łotwy, Polski i Czechosłowacji”. 

2007. marts. Latvijas Mākslas akadēmijas zinātniskā konference, referāts: ”Ieskats Art 

Déco un neavangardiskā modernisma virziena – neoklasicisma – Latvijas un Čehijas 

reprezentatīvajās celtnēs.” 

2005. oktobris. Letonikas I kongress (Rīga), referāts „Art Deco arhitektūra Latvijā.” 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  10 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

2013. oktobris. Starptautiska konference “Ecological Architecture 2013“ Kauľas 

Tehnoloģiju universitāte. Kauľa, 2013. gada 24., 25. oktobris. Referāts (līdzautors: 

Sandra Mihailova) „The architectural psychology and architectural sociology 

importance in the formation of urban space (Arhitektūras psiholoģijas un arhitektūras 

socioloģijas nozīme pilsēttelpas veidońanā)”  

2013. marts. Rīgas Stradiľa universitātes 2013. gada Zinātniskā konference. Rīga, 

2013. gada 21., 22. marts, referāts (līdzautors: Sandra Mihailova): „Vides psiholoģija – 

Latvijā maz pētīta veselības sistēmas sastāvdaļa”. 
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2012.oktobris. Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubilejai veltītā 53. starptautiskā 

zinātniskā konference. Rīga, 2012. gada 10.–12. oktobris. Referāts „Folkloristiskais 

Art Deco un Latvija”.  

2012. septembris. III starptautiskā konference “Modernism in Europe – Modernism in 

Gdynia”/ „Modernisms Eiropā – modernisms Gdiľā. Arhitektūra līdz XX gs. 60. 

gadiem un tās saglabāńana”. Gdiľa, 2012. gada 20, 21.septembris. Referāts 

„Architektura lat 20 i 30-tych kinoteatrów Rygi – zwierciadło architektury 

międzywojennego modernizmu i art déco/ Cinemas of interwar period in Riga – mirror 

of modernism and art deco architecture”. 

2012. jūnijs. Starptautiskā konference "Uz pasaules skatuves. Parīze, 1925, 1937”, 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga, 2012. gada 20. jūnijs, referāts „Laikmeta 

modernās arhitektūras atspulgs Baltijas paviljonā 1937. gadā Parīzē”.  

2010. oktobris. Publiska lekcija „Art Deco sieviete, māja un interjers”, Dekoratīvās 

mākslas un dizaina muzejs, Rīga, 2010. gada 16.oktobris.  

2009. oktobris. Starptautiska zinātniska konference RTU, Arhitektūras un 

pilsētplānońanas fakultāte „Identitāte un attīstība. Identity and Development” Rīga, 

2009. gada 13.-14.oktobris, referāts „Eiropas arhitektūras atspulgs Latvijas sakrālajā 

celtniecībā. 20.gs.30.gadi” 

2007. septembris. Starptautiska zinātniska konference Gdiľā, Polijā „Modernizm w 

Europie – modernizm w Gdyni”, referāts „Art Deco w architekturze monumentalnej lat 

30-tych XX wieku, na wybranych przykładach Łotwy, Polski i Czechosłowacji”. 

2007. marts. Latvijas Mākslas akadēmijas zinātniskā konference, referāts: ”Ieskats Art 

Déco un neavangardiskā modernisma virziena – neoklasicisma – Latvijas un Čehijas 

reprezentatīvajās celtnēs.” 

2005. oktobris. Letonikas I kongress (Rīga), referāts „Art Deco arhitektūra Latvijā.” 

Dalība projektos 2011. Valsts Kultūrkapitāla fonda radońā stipendija grāmatas izstrādei projekta: „Art 

Deco Latvijas arhitektūrā Starpkaru periodā Polijas, Čehoslovākijas un citu zemju 

kontekstā” ietvaros 

2005-2006   Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta – „A.Melnalkńľa grāmatas par 

I. Kozakeviču tulkojums poļu valodā” – vadītāja. 

2003-2007 Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta – rakstu krājuma „Poļu 

kultūras zīmes Latvijā. Śladami kultury polskiej  na Łotwie” – vadītāja un krājuma 

sastādītāja. Krājums izdots 2007. gadā. 

2003 Poļu kultūras dienas Rīgā – Poļu un latvieńu plakāta izstādes Latvijas Mākslas 

Akadēmijā (Rīga) organizētāja. Plakātu izstādes kataloga latvieńu un poļu valodā  

„Plakat. Plakāts. Warszawa –Rīga – 2003” sastādītāja. 

2002  Poļu kultūras dienas Rīgā: konference „Poļu kultūra Latvijā”, izstāde „Poļu 

tautas māksla un Latvijas poļu mākslinieki” Melngalvju namā (Rīga) organizētāja. 

Izstādes kataloga „Poļu mākslinieki Latvijā. Plastycy na Łotwie” latvieńu un poļu 

valodā sastādītāja.  

2002  Programmas Latvijas kultūras vēstures tēmas jaunajā kultūras vēstures 

standartā. vadītāja un lektore. Programmas adresāti: kultūras un mākslas vēstures 

skolotāji. 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

2010 Gleznu un fotogrāfiju personālizstāde „Tikńanās Art Deco laikā”, Arhitektu 

nams, Latvijas Arhitektu savienība, Rīga, oktobris  

2005 Grupas izstāde „Malarstwo artystów polskich z Łotwy” (Latvijas poļu 

mākslinieku glezniecība), Krakova, Polija. 

2004 Dalība izstādē „Latvieńu mākslinieku portreti”, Melngalvju nams, Rīga 

2003  Dalība izstādē Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas izstādē 

Melngalvju nams, Rīga. 

2002  Grupas izstāde “Polskie malarstwo i ceramika na Łotwie” (Poļu māksla un 

keramika Latvijā), Varńava, Polija. 

2002  Grupas izstāde “Poļu tautas māksla un Latvijas poļu mākslinieki.” Melngalvju 

nams, Rīga. 

1996 Gleznu izstāde kopā ar Jūrmalas gleznotāju I. Ńčucku salonā “Māksla”, Rīga. 

1994  Gleznu izstāde kopā ar Jūrmalas gleznotāju I. Ńčucku Tēlnieku namā, Rīga. 
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1989  Republikas izstāde “Arona” Madonā, Latvija.  

1986 Personālizstāde Rīgas Poļu kultūras draugu klubā, Rīga. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

2003-2012 Biedrības Latvijas Poļu Savienība Kultūras komisijas vadītāja. 

2003-2006 Eiropas Savienības poļu savienību organizācijas Union of Polish 

Communities in Europe Tautas Goda komisijas (Defence Commision 

of National Dignity) locekle. 

1999-2003 Latvijas Poļu savienības Bauskas nodaļas vadītāja. 

Saľemtie apbalvojumi 2007.oktobris, Polijas Kultūras un Nacionālā mantojuma ministra (Minister Kultury i 

dziedzictwa narodowego) goda zīme „Par nopelniem Polijas kultūrā” (Odznaka 

honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej") 

Valodu prasmes  

studiju valoda latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

poļu valoda  C2  C2  C2  C2  B2  

čehu valoda  B2  B1  B1  A2  A2  

krievu valoda  C2  C2  C2  C2  B2  

angļu valoda  B2  B2  A2  A2  B1  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Čudare Lolita 

Dzīvesvietas adrese Pulkveņa Brieņa iela 34A, Rēzekne, Latvija, LV 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 29162660 

e-pasts lolita.cudare@rezekne.lv  

Dzimńanas datums 23.01.1965. 

Izglītība 04.2012. 1989.gadā Rīgas Polittehniskajā institūtā iegūtā augstākā izglītība un 

pieńķirtā kvalifikācija – arhitekts tiek pielīdzināta profesionālā maģistra grādam un 

piektā līmeľa profesionālajai kvalifikācijai. 

09.2000. – 06.2002. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes sociālo zinātľu 

maģistra studiju virziens – kvalifikācija: sociālo zinātľu maģistra grāds vadības 

zinātnē. 

   09.1984. – 06.1989. Rīgas Polittehniskais institūts – iegūta augstākā izglītība – 

kvalifikācija:      arhitekts. 

 09.1980. – 06.1989. Rēzeknes Lietińķās mākslas vidusskola – iegūta vidējā speciālā 

izglītība – kvalifikācija: mākslinieks – noformētājs. 

09.1972. – 06.1980. Rēzeknes 1.vidusskola – iegūta pamatizglītība. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūńanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2012. maģistrs, Mg.arch., arhitektūra, Rīgas Polittehniskais institūts. 

 

2002. maģistrs, Mg.sc.soc., vadības zinātne, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 

fakultāte. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
mailto:lolita.cudare@rezekne.lv
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Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 No 02.2009. lektors, Rēzeknes Augstskolas Inņenieru fakultāte, Izglītības un dizaina 

fakultāte 

03.2008. lektors, Rēzeknes Augstskolas Inņenieru fakultāte 

Studiju kursu vadība  

1.līmeņa studiju programma  Būvniecība, Arhitektūra un pilsētplānońana- 2 KP 

Vides dizains, Arhitektūras pamati – 1KP 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos) 

 Interjera dizains” Arhitektūras pamati – 1KP 

 

 

 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2012. valsts /gala pārbaudījumu priekńsēdētājs, bakalaura studiju programma, Vides 

dizains un Interjera dizains, Rēzeknes Augstskola  

2010. valsts /gala pārbaudījumu priekńsēdētājs, bakalaura studiju programma, Vides 

dizains, Rēzeknes Augstskola 

2008. valsts /gala pārbaudījumu priekńsēdētājs, bakalaura studiju programma, Vides 

dizains, Rēzeknes Augstskola 

 

 

Cita darba pieredze 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

   01.2007 – līdz ńim brīdim Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes Arhitektūras nodaļas 

vadītāja – galvenā arhitekte 

   01.2006 – 12.2006 Rēzeknes pilsētas domes Pilsētbūvniecības un teritoriālās 

plānońanas pārvaldes priekńniece – galvenā arhitekte 

   08.2002 – 12.2005 Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpańuma pārvaldes 

priekńniece 

   02.2001 – 08.2002 LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Pasūtījumu 

izpildes pārvaldes vadītāja 

   01.1998 – 02.2001 LR Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālās nodaļas Nekustamā 

īpańuma formēńanas metodiskās vadības un uzraudzības sektora vadītāja 

   03.1995 – 01.1998 LR Valsts zemes dienesta Rēzeknes nodaļas Nekustamā īpańuma 

vērtēńanas biroja vadītāja 

   05.1993 – 03.1995 LR Valsts zemes dienesta Rēzeknes nodaļas galvenā speciāliste – 

zemes ierīkotāja 

   12.1992 – 05.1993 Rēzeknes rajona valdes zemes ierīcības un meņsaimniecības 

nodaļas galvenā speciāliste – inņeniere – zemes ierīkotāja 

   07.1989 – 12.1992 Rēzeknes KPD projektēńanas institūta “Komunālprojekts” 

arhitekte 
  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  C2  C2  B2  B2  C1  

Vācu valoda  A1  A2  A1  A1  A1  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Danilāne Līga 

Dzīvesvietas adrese Kaspari, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes novads LV 4647 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29474886   

e-pasts Liga.danilane@ru.lv 

Dzimńanas datums 01.08.1978. 
 

 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2001. līdz ńim laikam studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas doktorantūrā 

1999.-2001. Rēzeknes Augstskola, Sociālo zinātľu maģistra grāds vadībzinātnē, 

Mg.soc.sc. 

1996.-0999. Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas bakalaura grāds, Bac.oec. 

 

 

Zinātniskie grādi 2001., Sociālo zinātľu maģistrs vadībzinātnē, Mg.soc.sc., Ekonomika, Rēzeknes 

Augstskola 

1999., Ekonomikas bakalaurs, Bac.oec., Ekonomika, Rīgas Tehniskā Universitāte 
 

 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

2010.g. līdz ńim laikam  

Pētniece, Rēzeknes Augstskola, Personības socializācijas pētījumu institūts 

2001.g. līdz ńim laikam  

Lektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte 
 

 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Skolotājs”  

Sociālās ekonomikas pamati 2KP; Ekonomikas teoriju mācīńanas metodikas izglītībā 

8 KP; 

Bizness mājsaimniecībā 2 KP 

2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Interjera dizains”  

Uzľēmējdarbības pamati un mākslas menedņments 2KP  

2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Sociālais pedagogs”  

Ekonomikas pamati 2KP  

Pirmā līmeņa studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

1.līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Vides dizains”  
Praktiskā uzľēmējdarbība un mākslas menedņments 2 KP 

1.līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Apģērbu 

projektēšana un dizains”  

Ekonomikas teorijas izglītībā un praksē 2 KP; Praktiskā uzľēmējdarbība un mākslas 

menedņments 2KP 

1.līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Sociālais 

rehabilitētājs”  

Praktiskā uzľēmējdarbība 2 KP  

mailto:Liga.danilane@ru.lv
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Vieslekcijas 2011.g. Ondokuz Mayis University, Turkey, 8 stundas, Erasmus 

2007.g. Madrid Universidad Complutense, Spain, 8 stundas, Erasmus 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  40 

Cita darba pieredze 2006.g. – 2013.g. Dizaina un amatniecības katedras vadītāja, Rēzeknes Augstskola, 

Izglītības un dizaina fakultāte 

2012.g. – 2013.g.septembris. 2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura 

studiju programmas „Skolotājs” studiju moduļa „Mājturības, mājsaimniecības un 

biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” direktore, Rēzeknes Augstskola 

2010.g.-2012.g. 2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs” direktore, Rēzeknes Augstskola 

2004.g. -2011.g. pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

„Profesionālās izglītības skolotājs” direktore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un 

dizaina fakultāte 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Patērētājizglītības būtība pamatskolā 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

1. Danilane, L., Marzano, G. Consumer Education in Primary School in the 

Context of Sustainable Development. 5th World Conference of Educational 

Sciences 2013, Rome, Italy.  

2. Danilāne L. Patērētājizglītības saturs un mācīńanās rezultāti pamatskolas 

mācību procesā. Starptautiskās zinātniskās konferences Sabiedrība. 

Integrācija. Izglītība. Rēzekne, 2011. Thomson Reuters Web of Science 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 
 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1. Development of consumer‟s responsibility during study process: Latvian 

experience. PERL conference. Responsible Living. Berlin, 2012. atrodams 

datu bāzē:    http://www.hihm.no/concit 

2. Consumer Culture: Standard of Primary Education of the Republic of Latvia. 

Izglītības reforma vispārizglītojońajā skolā: izglītības satura pētījumi un 

ievieńanas problēmas: 2010.gada zinātnisko rakstu krājums. – Rēzekne, 2011. 

– 34.-44.lpp. (ISSN 1691-5895) 2011, EBSCO 

3. Development of consumer education concept within cultural background and 

socially-economic situation of Latvia and European counries.// Izglītības 

reforma vispārizglītojońajā skolā: izglītības satura pētījumi un ievieńanas 

problēmas: 2009.gada zinātnisko rakstu krājums. – Rēzekne, 2010. – 17.-

31.lpp. (ISSN 1691-5895) 2010, EBSCO, Ļubkina V. 

4. Implementation of Elements of Critical Thinking Within Teaching Content 

Integrating. – CCN 4.konference Bulgaria, 2007. (ISBN: 978-82-7671-652-8; 

ISSN: 1501-858X datu bāze:    http://www.hihm.no/concit, Ļubkina V., 

Ļubkins G. 

5. Integrating of the Content of Primary Education in Latvia. – CCN 

4.konference, Bulgaria, 2007. (ISBN: 978-82-7671-652-8; ISSN: 1501-858X) 

datu bāze:http://www.hihm.no/concit, Lubkina V. 

6. Life skills education in Latvia. – CCN 3.konference „Catalyzing change” 

2006.g.maijs. (ISBN: 978-82-7671-591-0; ISSN: 1501-858X) 

http://www.hihm.no/concit, Lubkina V. 

7. Values and their Meaning in formation of consumers‟ lifestyle// Conference” 

Using, choosing or creating the future, Paris.UNESCO, 2004. ( ISBN82-7671-

399-8; ISSN 1501-858X) atrodams arī datu bāzē: http://www.hihm.no/concit 

http://www.hihm.no/concit
http://www.hihm.no/concit
http://www.hihm.no/concit
http://www.hihm.no/concit
http://www.hihm.no/concit
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Citas publikācijas 1. Content Integration in the Aspect of the Basic Education Standard at 

Comprehensive Schools. Innovations and Technologies News, 2008.reģ. Nr. 

703241, (ISSN 1691-4937), Lubkina V. 

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti. Rēzekne, 171 lpp. 

(ISBN978-9984-779-91-1), Ļubkina V. 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Skaties. Domā. Dari.: Metodiskais līdzeklis. Rēzekne: RA, 2008., 160 lpp.( autoru 

kolektīvā) (ISBN 978-9984-779-93-5) 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

1. Consumer Education in Primary School in the Context of Sustainable 

Development. 5th World Conference of Educational Sciences 2013, Rome, 

Italy, 5.-8.februāris 
2. Development of consumer‟s responsibility during study process: Latvian 

experience. PERL conference. Responsible Living. Berlin, 

Germany.2012.g.18-20.marts 
3.  Patērētājizglītības saturs un mācīńanās rezultāti pamatskolas mācību procesā. 

Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. 

Rēzeknes Augstskola PSPI, 2011.g. 
4. Implementation of Elements of Critical Thinking Within Teaching Content 

Integrating. – CCN 4.konference Bulgaria, 2007. 

5. Integrating of the Content of Primary Education in Latvia. – CCN 

4.konference, Bulgaria, 2007. 

6. Life skills education in Latvia. – CCN 3.konference „Catalyzing change” 

2006.g.maijs.  

Konferences  

Kopējais konferenču skaits 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Konferences orgkomiteja RA PSPI ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences 

„Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” ( ISSN 1691-5887) 2013. g. 

Konferences orgkomiteja RA PSPI ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences 

„Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” ( ISSN 1691-5887) 2012. g. 

Konferences orgkomiteja RA PSPI ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences 

„Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” ( ISSN 1691-5887) 2011. g. 

Konferences orgkomiteja RA PSPI ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences 

„Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” ( ISSN 1691-5887) 2010. g. 

Dalība projektos 2012.-2013. Projekts „Desining a Model Geared Towards Participation of People at 

Social Risk Groups in the Labour Market” Nr. LLIV – 223, administratore. Latvijas 

– Lietuvas Pārrobeņu sadarbības programma 2007-2013. 

2009.-2011. ESF Aktivitāte 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenońana jaunieńu 

sociālās atstumtības riska mazināńanai un jaunieńu ar funkcionālajiem traucējumiem 

integrācijai izglītībā” projekts ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 

jaunieńiem ar mācīńanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras 

attīstīńanai”- metodiķe projekta ievieńanā. Darbnīcas „Būńu uzľēmējs” vadītāja. 

Eiropas Sociālais Fonds. 

 2011.g. Latvijas Universitātes ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojońo mācību priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana” 

Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/ 09/IPIA/VIAA/003- tālākizglītības kursu vadītāja 

kompetenču pilnveidei ekonomikā. Eiropas Sociālais Fonds 

2009-2012 PERL: Partnership for Education and Research about responsible Living, 

http://www.hihm.no- Jean Monnet- dalībniece RA projekta grupā. Eiropas Savienība 

2008.g. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība 

augstskolā”- „Izglītības reformas ievieńana Latgales reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju 

kvalitatīvā analīze ” pētniece/doktorante. LR IZM 

2007.g. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības un infrastruktūras 

attīstīńana RA personības socializācijas pētījumu institūtā (PSPI) – Izglītības reforma 

vispārizglītojońajā skolā: izglītības pētījumi un ievieńanas problēmas”. 

pētniece/doktorante. LR IZM 

2007.g. ESF projekta VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0011/0145 „Izglītības 

programmas „Viesnīcu serviss” satura pilnveidońana ar tūrisma produkta izstrādi un 

piedāvājumu” kvalitātes novērtētāja. Eiropas Sociālais Fonds 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

http://www.hihm.no-/
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2006.-2009.g., 2003.-2006.g. Socrates ERASMUS-3 PROJEKTS Nr. 109872-CP-1-

2003-1-NO-ERASMUS-TN „Consumer Citizenship Network” (CCN) projekta 

dalībniece 

2006.-2007.g.ESF projekts „Kompetenču pilnveide Latgales reģiona skolotājiem jaunā 

pamatizglītības standarta realizēńanai vispārizglītojońā skolā” 

Nr.2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 konsultante – eksperte. 

Eiropas Sociālais Fonds 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Satversmes sapulce, locekle kopń 2012.gada 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

2008.g. studiju kurss „Augstskolu didaktika” iegūts sertifikāts Nr.2007/08-67 

2007.g. Angļu valodas kursi, iegūts sertifikāts Nr.2007-5 

2007.g. Kursi „Kompetenču paaugstināńana Latgales reģiona skolotājiem jaunā 

pamatizglītības standarta realizēńanai vispārizglītojońā skolā”, iegūts skolotāja - 

multiplikatora sertifikāts Nr.A-078 

Kursi  
 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C1  C2  C2  C1 

Angļu valoda   B2  B2  B1  B1  B1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Dundure Inese 

Dzīvesvietas adrese Atbrīvońanas aleja 128, dz.14, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29175532 

e-pasts inese-d@inbox.lv 

Dzimńanas datums 1965.g.11.decembris 

Izglītība No 2013.g. sept. 

Studijas Rēzeknes Augstskolas Dizaina un izglītības fakultātes maģistra studiju 

programmā Dizains 

No 2011.g. sept. 

Studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā, bakalaura studiju programma 

No 1987.g. sept. - 1992.g. jūnijam 

Latvijas Mākslas akadēmija, Interjera un iekārtu nodaļa, dekoratīvās mākslas 

mākslinieka kvalifikācija, bakalaura grāds 

No 1981.g. sept. - 1985.g. jūnijam 

Rēzeknes lietińķās mākslas vidusskolas Mākslinieciskās noformēńanas specialitāte, 

mākslinieka noformētāja kvalifikācija 

Līdz 1981.g. jūnijam 

Gaigalavas vidusskola, 8.klańu pamatizglītība 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Zinātniskie grādi 1992.g., bakalaurs, māksla, interjera dizains, Latvijas Mākslas akadēmija 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

No 2007.g. sept. vieslektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un Dizaina fakultāte, 

Dizaina un amatniecības katedra 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

2.līmeľa studiju programma „Interjera dizains”, kursi: „Ievads dizainera 

specialitātē”, „Maketēńana”, „Interjera kompozīcija plaknē un telpā”, „Telpisko 

objektu projektēńana”; 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  6 

  

Cita darba pieredze No 1997.g. līdz ńodienai  

Mākslas nodaļas vadītāja  

Latgales Kultūrvēstures muzejs 

1993.- 1994.g.  

Interjera noformēńanas un vizuālās mākslas skolotāja 
Rēzeknes Skolotāju institūts 

1992.- 1997.g. 

Māksliniece noformētāja 

Latgales Kultūrvēstures muzejs 

1992.g. 

Māksliniece SIA “AD” Rīgā 

1985.- 1987.g. 

Māksliniece noformētāja, zīmēńanas skolotāja 

kolhozs “Gaigalava”, Gaigalavas vidusskola 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Māksla, Dizains 

Publikācijas  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā  
„Satikńanās vieta un laiks – Latgales mākslinieku darbu RUDENS 

izstādē” 
(par Latgales mākslinieku darbu izstādi „Rudens 2012”), literārais almanahs „Olūts”, 

Rēzekne, LKC izdevniecība, 2013.g. 

 

„Pa senču takām” (mākslinieka Jura Gaigala 80.jubilejā), literārais almanahs „Olūts”, 

Rēzekne, LKC izdevniecība, 2012.g. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  2 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

„Akvareliste Anna Soltane Romere”, konference „Akvarelis, akvarelists”, Latvijas 

Mākslas akadēmijas Latgales filiāle, Latgales Kultūrvēstures muzeja, Rēzekne, 

08.05.2009. 

 
„Muzeju dizaina tendences pasaulē”, Dizaina dienu konference, Rēzeknes mākslas 

un dizaina vidusskola, Rēzekne, 08.10.2010. 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

2010.-2013., Rēzeknes pilsētas domes Kultūras komisija 

2010., Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvaldes Mazo kultūras projektu 

vērtēńanas komisija 
  

  

Dalība projektos  
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Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

12.2012. – 12.2014.; Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobeņu sadarbības 

programmas (LLB-2-269) projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of 

Museums” („Virtuālā pagātne – muzeju nākotne”), noformēńanas māksliniece, 

Eiropas Savienība 

2007. „Aleksandra Stankeviča lielformāta gleznas „Nāk” iepirkums muzeja krājumā”, 

VKKF 
2007. „Sajust, sadzirdēt, sasmarņot mālu”, VKKF  

  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Latgales keramikas ekspozīcija „Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums”, Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, 2007.-2008. 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Tallina, Igaunija, Baltijas muzeoloģijas skola,” Ekspozīciju dizains”10.07.-

17.07.2011. 

Rēzekne, Latvija, Baltijas muzeoloģijas skola „Nemateriālais 

mantojumsmuzejos”14.06.-21.06.2010. 

Saľemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Gada balva 2008 muzeju darbības jomā, Latvijas Kultūras ministrija, 2009.g. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīša

na 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  C2  C2  B2  C1  B2  

 Angļu valoda  B1  B1  B1  B1  B1  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Grabusts Pēteris 

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku 21-74, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 64637908, mob. 26593165 

e-pasts peter@ru.lv 

Dzimńanas datums 30.06.1958 

Izglītība 
Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

 09.1998 – 04.2006 – RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 

Informācijas  Tehnoloģijas institūta Lēmumu atbalsta sistēmu profesora grupa, 

vadības informācijas  tehnoloģijas virziena doktorantūra - Inņenierzinātľu doktors 

informācijas tehnoloģijā – sistēmu analīze, modelēńana un projektēńana. 

09.1978 – 09.1983 – LU Fizikas un matemātikas fakultāte - pielietojamā matemātika.  

 

Zinātniskie grādi 2006, Inņenierzinātľu doktors informācijas tehnoloģijā, Dr.sc.ing., RTU. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

- no 2010. gada RA Inņenieru fakultātes bakalaura studiju programmas 

„Programmēńanas inņenieris” direktors 

- no 2008, asoc. prof., RA Inņenieru fakultāte, Datorzinātľu un matemātikas 

katedra 

- no 2008. gada vadońais pētnieks RA REGI pētnieciskajā institūtā 

- no 2006. gada RA Inņenieru fakultātes maģistra studiju programmas 

„Datorsistēmas” direktors 

- no 2001, docents, RA Inņenieru fakultāte, Datorzinātľu un matemātikas katedra 

- no 1996, lektors, RA Inņenieru fakultāte, Datorzinātľu un matemātikas  katedra 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Doktora studiju programma "Pedagoģija" 

- PedaD002 Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija, mūsdienu informācijas 

tehnoloģijas un to pielietojums izglītībā, 3KP 

 

Doktora studiju programma "Vides inņenierzinātne" 

- VidZD022 Inņeniertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts 

(vides procesu datormodelēńana) 2KP 

 

Doktora studiju programma "Sociotehnisku sistēmu modelēńana” 

- Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietońana datu analīzē un sistēmu 

modelēńanā, 2KP 

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas” 

- DatZ6011 Datu aizsardzība, 2KP 

- DatZ6002 Objektorientētā programmēńana un integrētā izstrādes vide, 4KP 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija” 

- Peda6060 Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, 1KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants” 

- InfT6035 Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēńanā, 2KP 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Programmēńanas inņenieris” 

- DatZ3101 Datoru arhitektūra, 2KP 

- DatZ4018 Datu bāzes, 2KP 

- DatZ3012 Operētājsistēmas, 1KP 

- DatZ4019 Lietotľu drońība, 2KP 

- DatZ3102 Mikroprocesori, 1KP 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika”: 

- MańZ1003 Datorprogrammas inņeniermehānikā, 1KP 

- DatZ3035 Datorvadības sistēmas, 2KP 

Vieslekcijas - 28.06.2013 – 30.06.2013, University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła 

Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Software engineering”, 10 stundas, 

University of Economy in Bydgoszcz 

- 07.12.2012  –  17.12.2012, University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła 

Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Securing applications in Microsoft Visual 

Studio”, 24  stundas, University of Economy in Bydgoszcz 

- 20.09.2010 – 25.09.2010, Utena College, Lietuva,  „Operating systems”, 8 

stundas, Erasmus 

- 19.09.2001 – 29.09.2001, Vilhelmshaven Technical University, Vācija, 

„Introduction to data base management systems”, Erasmus 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās  
Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2012-2013, komisijas loceklis, Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma "Mehatronika”, RA 

Kopń 2008, komisijas priekńsēdētāja vietnieks, Profesionālā maģistra studiju programma 

"Datorsistēmas”, RA 

2008-2011, komisijas priekńsēdētājs, izglītības programma „Datorsistēmas: 

Datorsistēmu tehniķis”, Rēzeknes Profesionālā vidusskola 

Kopń 1998, komisijas loceklis, datorzinātľu bakalaura un  programmēńanas inņenieru 

studiju programmas, RA 

Akadēmiskā personāla un  
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profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

  Edvards Valbahs, „Optimizācijas metodes sareņģītu sistēmu modelēńanā”, 2011. 

   Sergejs Kodors, „Objektu atpazīńana 3D lāzerskenēńanas punktu mākonī”, 2013. 

Maģistri (kopējais skaits)  23 

Bakalauri (kopējais skaits)  >40 

Cita darba pieredze  
Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

-1994-1996, speciālists - datortīkla administrators, Bankas Baltija Rēzeknes filiāle 

-1993-1994, Datu Centra vadītājs, Pilsonības un Imigrācijas departamenta Rēzeknes 

nodaļa 

-1989-1993, vadońais speciālists datorikas nodaļā, Latvijas Lauksaimniecības 

ministrijas Skaitļońanas centrs  

-1983-1989, galvenais speciālists inņenieris-programmētājs, Statistikas pārvaldes 

Rēzeknes nodaļas Skaitļońanas centrs 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

- Intelektuālās datortehnoloģijas (mākslīgie neironu tīkli, klasterizācijas metodes, 

izplūdusī loģika. 

- Sistēmu analīze, modelēńana un projektēńana 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

„Clustering. From Clusters to Knowledge”. Computer Technology and Application, 

David Publishing Company, USA, Volume 4, Number 6, pp. 284-290, 2013. 

[ISSN:1934-7332]  EBSCO, ProQuest/CSA, Index Copernicus   

“Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM Congress on 

Modelling and Simulation EUROSIM2013, Cardiff, Wales, United Kingdom 10-12 

September, 2013, p. 173-178.. [ISBN 978-0-7695-5073-2] IEE INSPEC, EI 

(Compendex), Thomson ISI, Scopus. 

( E.Valbahs). 

 “Path planning of autonomous robot in closed space with obstacles”, 18
th

 

International conference on soft computing MENDEL2012, June 27-29, Brno, Czech 

Republic, 2012, p. 369-374. [ISSN 1803-3814] ISI Thomson Reuters, INSPEC, 

Scopus (E.Valbahs). 

„The choice of metrics for clustering algorithms”. Proceedings of the 8th International 

Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,Jun,20-22, 2011, Vol.2., 

P.70-76. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web of Science  

“Evolutionary algorithms at choice:from GA to GP”. Proceedings of the 7th 

International Conference „Environment. Technology.  Resources”,Rezekne, June,25-

27,2009, Vol.2., P.-185-192. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web Science  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

17 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 „The Concept of Ontology for Numerical Data Clustering”. Proceedings of the 9th 

International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,20-22, 

2013, Vol.2., P.11-16. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web of Science  

 „Path planning usage for autonomous aģents”. Proceedings of the 9th International 

Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,20-22, 2013, Vol.2., 

P.40-45. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web of Science (E.Valbahs) 

„The analysis of effectiveness of the shortest path for traveling salesman problems in 

2D grid” , 6-th International scientific conference on Applied information and  

Communication Technologies (AICT2013), Jelgava, 25-26 April, P. 315-320, 2013. 

[ISSN 2255-8586]  

 Thomson Reuters Web of Knowledge, SCOPUS (E.Valbahs) 
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„ Analysis of ontology based approach for clustering tasks” , 6-th International 

scientific conference on Applied information and  Communication Technologies 

(AICT2013), Jelgava, 25-26 April, P. 10-17, 2013. [ISSN 2255-8586]  Thomson 

Reuters Web of Knowledge, SCOPUS 

 “Motion planning of an autonomous aģents in 2D grid”, 2
th

 International conference 

of Informatics and Management sciences ICTIC2013, March 25-29, 2013, Zilina, 

Slovak Republic, p. 453-457. [ISSN 978-80-554-0648-0]  Scopus (E.Valbahs) 

„The Analysis of Rating Data of the Latvian Higher Educational Institutions Using 

Clustering”, Scientific Journal of Riga Technical University: Information Technology 

and Management Science. RTU, Riga, 2012, Volume 15, P. 15-19. [ISSN 2255- 9086] 

EBSCO, ProQuest, Versita, VINITI  

„Motion Planning of an Autonomous Robot in Closed Space with Obstacles”, 

Scientific Journal of Riga Technical University: Information Technology and 

Management Science. RTU, Riga, 2012, Volume 15, P. 52-57. [ISSN 2255- 9086] 

EBSCO, ProQuest, Versita, VINITI (E.Valbahs) 

 

„The Analysis of Noise Level of RGB Image Generated Using SOM”, Scientific 

Journal of Riga Technical University: Information Technology and Management 

Science. RTU, Riga, 2012, Volume 15, P. 20-25. [ISSN 2255- 9086] EBSCO, 

ProQuest, Versita, VINITI (S.Kodors) 

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis” , 5-th  International 

scientific conference on Applied information and Communication Technologies 

(AICT2012), Jelgava, 26-27 April 2012, P.  62-68. [ISBN 978-9984-48-065-7] 

Thomson Reuters Web of Knowledge  

„Autonomus robot behavior for path planning in closed  space” , 5-th International 

scientific conference on Applied information and Communication Technologies 

AICT2012), Jelgava, 26-27 April 2012, P.  113-117. [ISBN 978-9984-48-065-7] 

Thomson Reuters Web of Knowledge (E.Valbahs) 

„Klasterizāciju raksturojońo parametru ietekme uz datu analīzes rezultātiem” , 

Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un 

risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 19. Aprīlis., Lpp. 138-151. [ISSN 1691-

5828] Copernicus. 

„Niskanena klasiskā biroja darbības modeļa pielietojuma potenciālās iespējas” , 

Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības  problēmas  un 

risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 19. Aprīlis., Lpp.  399-410. [ISSN 

1691-5828] Copernicus. (Ē. Ņubule) 

„Distance Metrics Selection Validity in Cluster Analysis”. Scientific Journal of Riga 

Technical University: Computer Science. RTU, Riga, 2011, Issue5, Volume 49, P. 72-

77. [ISSN 1407- 7493] EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI   

„Clustering methodology for time series mining”. Scientific Journal of Riga Technical 

University: Computer Science. Information technology and management science, 

RTU, Riga, 2009) Issue5, Volume 40, P. 81-87. [ISSN 1407-7493] EBSCO, 

CSA/ProQuest, VINITI  (A. Borisovs) 

„Construction methods of the decision trees for genetic programming”, Scientific 

Proceedings of Riga Technical University: Computer  Science.                

Techonologies of computer control, RTU, Riga, 2008, Issue 5, Volume 36. P. 76-82. 

[ISSN 1407-7493] EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI   

Citas publikācijas 31 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 “Autonomous robot behavior for path planning in 2D grid”, The 55
th

 International 

scientific conference of Daugavpils University, April 10-12, 2013, Daugavpils. [ISBN 

978-9984-14-612-6] (E.Valbahs) 

 

„Сравнительный анализ двух подходов к моделированию и учѐту рисков в 

принятии решений”, Scientific and Practical Journal: Issues of Risk Analysis, 

Moscow, 2012, Vol. 9, No. 2, P. 8-23.  [ISSN 1812- 5220]  (O. Uņga-Rebrovs) 

„Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques using clustering”, 

International  Scientific School – Modelling and analysis of  safety and risk in 

complex  systems (MASR2011), Saint-Petersburg, Russia, June 28-July, 2011, P. 131-

137. [ISBN 978-5-8088-0627-6]. (I. Polaka) 

„Evaluation  of  bankruptcy risks analysis possibilities”, International Scientific 
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School – Modelling and analysis of safety and risk in complex systems (MASR2010), 

Saint-Petersburg, Russia, July 6-10, 2010, P. 258-263. [ISBN 978-5-8088-0541-5]. 

„Bankrotu datu analīzes veikńanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas palīdzību” , 

Starptautiskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”, 

Rēzeknes Augstskola, 2010.gada 15. aprīlis., Lpp. 130-141. [ISSN 1691-5828]. 

„Possibilities of measuring time series similarity”. Proceedings of the International 

Conference “Probability theory, mathematical statistics and their Application”, Minsk, 

Belarus, February 22-25, 2010, P. 68-73. [ISBN 978-985-500-335-0]. 

„Pieprasījuma prognozēńanas uzdevuma risināńanas metoņu analīze”. Starptautiskā 

zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi", 

Rēzekne, 17.aprīlis, 2008,  [ISBN 978-9984-779-80-5]. 

„Problems of solving the demand forecasting tasks”. RTU zinātniskie raksti: 

Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne, RTU, Rīga, 2007,  5. sērija, 31. Sējums, 

Lpp. 57-63.[ISSN 1407-7493]. 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

- Lietotľu drońība /RA izdevniecība, 2011., 190 lpp. [ISBN 978-9984-44-062-0]. 

- Datoru arhitektūra /RA izdevniecība, 2008., 140 lpp. [ISBN 978-9984-779-86-

7]. 

- Operētājsistēmas /RA izdevniecība, 2008., 96 lpp. [ISBN 978-9984-779-88-1]. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  27 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

“Path Planning Using Non - Euclidean Metric”. 8th EUROSIM Congress on 

Modelling and Simulation EUROSIM2013, Cardiff, Wales, United Kingdom 10-12 

September, 2013, p. 173-178. [ISBN 978-0-7695-5073-2]. 

 

„Analysis of Latvian higher educational institutions‟ rating data using clustering”, 

Riga Technical University 53
rd

 International Scientific Conference dedicated to the 

150
th

 anniversary and The 1
st
 Congress of World Engineers and Riga Polytechnical 

Institute / Riga, 2012, October 11-12.  

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis”, 5-th    International 

scientific conference on Applied information and Communication Technologies 

(AICT2012), Jelgava, 26-27 April 2012. 

„Klasterizāciju raksturojońo parametru ietekme uz datu analīzes rezultātiem”, 

Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un 

risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 19. aprīlis. 

 „Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques using clustering”, 

International  Scientific School – Modelling and analysis of  safety and risk in 

complex  systems (MASR2011), Saint-Petersburg, Russia, June 28-July, 2011. 

„The choice of metrics for clustering algorithms”, 8th International Conference 

„Environment.Technology.Resources”, Rezekne,Jun,20-22, 2011. 

„Zināńanu iegūńanas iespējas ar klasterizācijas tehnoloģiju palīdzību”, III. Pasaules 

latvieńu zinātnieku kongress, Rīga, 25. oktobrī, 2011. 

“Attāluma metrikas izvēles pamatotība klasteranalīzē”., RTU 52. zinātniskā 

konference., Apakńsekcija «Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne», 2011.g. 13. 

oktobrī. 

„Evaluation  of  bankruptcy risks analysis possibilities”, International Scientific 

School – Modelling and analysis of safety and risk in complex systems (MASR2010), 

Saint-Petersburg, Russia, July 6-10, 2010. 

„Bankrotu datu analīzes veikńanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas palīdzību”, 

Starptautiskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”, 

Rēzeknes Augstskola, 2010.gada 15. aprīlis. 

„Possibilities of measuring time series similarity”, International Conference 

“Probability theory, mathematical statistics and their Application”, Minsk, Belarus, 

February 22-25, 2010. 

“Evolutionary algorithms at choice:from GA to GP”, Proceedings of the 7th 

International Conference „Environment. Technology.  Resources”,Rezekne, June,25-

27,2009.  

„Pieprasījuma prognozēńanas uzdevuma risisnāńanas metoņu analīze”. Starptautiskā 

zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi", 
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Rēzekne, 17.aprīlis, 2008. 

Eksperta darbība -LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Informācijas tehnoloģija” (21.03.2013 – 

21.03.2016, 15.03.2012 – 15.03.2013, 15.10.2007 – 15.10.2010). 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

-  International scientific conference on Applied information and Communication 

Technologies (AICT2012), Jelgava, konsultatīvās padomes loceklis, 2012,2013. 

- RA konference „Vide.Teholoģija.Resursi”, orgkomitejas loceklis, 2007, 2009, 

2011,2013. 

- Ņurnāla “World Journal of Computer Application and Technology” (Horizon 

Research Publishing) redkolēģijas loceklis. 

-Ņurnāla “Science Discovery” (Science Publishing Group) redkolēģijas loceklis 

Dalība projektos - 10.2008 – 01.2012, „No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi, 

uzlabojot Baltijas jūras stāvokli – WATERPRAXIS”, vecākais inņenieris, Interreg 

IVB (Baltijas Jūras reģiona sadarbības programma) fonda projekts 

- 05.2008 – 12.2008, ” Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības dinamikas 

izpēte Latgales uzľēmumos”, dalībnieks, IZM 

  -  2006, “Zinātnes attīstība augstskolā” un “Zinātnes attīstība universitātē”, granta 

Nr. R7085 „Mākslīgais intelekts prognozēńanas un vadības uzdevumos”, dalībnieks, 

RTU-IZM  

- Studiju programmas „Inņenieris programmētājs” modernizācija” (projekts 

2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160) 

- „Augstskolu personāla apmācīńana kompetentai e-studiju metoņu lietońanai 

profesionāļiem ” projekta Nr. 

2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007 

- "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināńana datorzinātľu studiju  

programmu veidońanā "(līguma Nr. 

2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 

- „Programmatūras inņenierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināńana atbilstońi 

starptautiskām sertifikācijas programmām” (līgums 

Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094) 

- „Iedzīvotāju mūņizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru 

izveide bibliotēkās” (projekts 

2006/0022/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0074/0160) 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Satversmes sapulces loceklis 

Senāta loceklis 

Inņenieru fakultātes domes loceklis 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

- „Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā” (Augstskolu didaktika), RA, 10 stundas, 

2013 

- „Holistiskā pieeja studiju procesā” (Augstskolu didaktika), RA, 10 stundas, 2013 

- „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei” (Augstskolu didaktika), RA, 10 

stundas, 2011. 

- „SCOR users workshop”, SCM Pro Training, 2 dienas, 2010. 

- „Profesionāla e-studiju metoņu un tehnoloģiju izmantońana studiju procesā”, 

RTU, 2006. 

- „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, DU, 2003. 

- „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”, RA, 2002.   

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  - Ģente, Beļģija, TEMPUS - “Logistic Management”,1999.g. 

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  
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Angļu   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Iļjina Svetlana 

Dzīvesvietas adrese Kosmonautu 12-76, Rēzekne 12-76, LV4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26162320 

e-pasts svetailjina@inbox.lv 

Dzimńanas datums 08.04.1970. 

Izglītība   No 2013.g. Doktora studijas Daugavpils Universitātē 

2005.gadā LU Moderno valodu fakultātē ieguvusi humanitāro zinātľu 

  maģistra grādu filoloģijā (diploms Sērija MD A Nr.3772 

  1992.gadā absolvēta LU Pedagoģijas  fakultāte . 

  Iegūta angļu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija ( diploms Nr.100510, 

izdots  1992.gada 20.jūnijā ). 

Zinātniskie grādi 2005. gadā Humanitāro zinātľu maģistra grāds filoloģijā, Mg.philol., Latvijas 

Universitāte 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

2010 – līdz ńim laikam. Lektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina 

fakultāte 

  1996.-2010.g. lektore RA Pedagoģijas fakultātes Sveńvalodu katedrā  

  1992.- 1996.g. angļu valodas skolotāja Rēzeknes 5.vidusskolā; 

  1991.- 1992.g.angļu valodas skolotāja Rēzeknes 1.vidusskolā. 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs” (studiju modulis ”Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”): 

Konversācija 1/2/3/4 KP 

Fonētika 1/1 KP 

Teksta analīze 2/3 KP 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides 

dizains”: Praktiskā sveńvaloda (angļu) 2/1 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks referents”: Starpkultūru 

komunikācija 3 KP, Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā 4/2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma  „Uzņēmējdarbība (Ārējo sakaru 

struktūrvienības vadītāja specializācija): Angļu valoda starpkultūru komunikācijā 

2/2 KP 

Vieslekcijas  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

12.11.2012 – 16.11.2012 Klagenfurt, Austrija, Teaching Cross-Culturally, 8 stundas, 

ERASMUS mobilitātes programma 

19.03.2012 - 23.03.2012 University College Ghent, Beļģija, Cross-cultural 

Awareness in EFL Teaching, 8 stundas, ERASMUS mobilitātes programma 

25.04.2011 – 01.05.2011 Abant Izzet Baysal University, Turcija, Cross-cultural 

issues, 10 stundas, ERASMUS mobilitātes programma 

11.05.2009 – 17.05.2009 The Academy of Humanities and Economics in Lodz, 

Polija, Teaching Theme-based Vocabulary, 8 stundas, ERASMUS mobilitātes 

programma 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

Piedalīńanās sveńvalodu (angļu) skolotāja programmas valsts eksāmenu komisijās 

1996-2012g. (loceklis, sekretāre), bakalaura līmenis, Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  Apm. 35  

 

 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2005.g.-2012.g. konsultants, 12.klańu skolēnu sagatavońanas kursi angļu valodas 

sertifikāta eksāmenam, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Intercultural communication, Developing communicative skills 

Kopējais publikāciju skaits 2 

 “The Role of Planning in Effective Lesson Delivery”, 

  Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”, Rēzekne, 

Latvija, 2005.g., 5 lpp. 

Informācija par publikācijām    „Comparative Analysis of Planning Skills of Experienced and Beginning Teachers” 

Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”, RA, Rēzekne, 

Latvija, 2007. g., 5 lpp. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences    „Comparative Analysis of Planning Skills of Experienced and Beginning Teachers” 

Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”, RA, Rēzekne, 

Latvija, (2007. gada 23. – 24. februāris).  

Kopējais konferenču skaits 2 

Dalība projektos 2012. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību 

priekńmetu pedagogu kompetences paaugstināńana”, projekta pasniedzēja 

  2007. g. ESF projekts „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīńana tulkońanas 

studiju kursu pasniegńanai augstskolā“, piedalīńanās 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Piedalīńanās„Zinātnieku nakts” pasākumā, Rēzeknes Augstskola, 2009 g. 

Septembris 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Studiju rezultāti – 

no teorijas līdz praksei”, RA Mūņizglītības centrs, 10 stundas, 2012 g. – 2011.g. 
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Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „E-vides MOODLE 

praktiskā pielietońana”, RA Tālākizglītības centrs, 10 stundas, 2011 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Izmaksu vadība 

augstskolu pedagoģiskajā darbā”, RA Tālākizglītības centrs, 10 stundas, 2009 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Daudzveidīgo spēju 

attīstīńanas darbības forma augstskolas studiju procesā”, RA TIC, 10 stundas, 2008 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Autortiesību 

aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla darbība”, RA TIC, 10 stundas, 2008 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Komunikācijas 

elementi, barjeras un uztvere studiju procesā”, RA TIC, 10 stundas, 2007 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Studentu mācību 

sasniegumu vērtēńanas problēmas”, RA TIC, 10 stundas, 2007 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Kompetences 

jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, RA, 10 stundas, 2007 

Saľemtie apbalvojumi „Atzinības raksts” par aktīvu pētniecisko darbību, Rēzeknes Augstskola, 2005 

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda  B2 latvieńu B2 latvieńu B1 latvieńu B1 latvieńu B1 latvieńu 

Angļu valoda  B2 angļu C1 angļu C1 angļu C1 angļu C1 angļu 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Justs Māris 

Dzīvesvietas adrese Dārzu iela 60-22, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 64633463 26421105  

e-pasts maris.justs@apollo.lv 

Dzimńanas datums 11.04.1964 

Izglītība - Rēzeknes Augstskola, 31.08.2005 – 29.01.2010 

Profesionālā bakalaura diploms PDE Nr. 0781 

Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā 

- Latvijas Kultūras akadēmija, 1995. – 1998., reņisors 

-  Rīgas Celtniecības tehnikums , 1979. – 1983. Diploms GT Nr.17716, Tehniķis 

- celtnieks 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

No 2009. – vieslektors Rēzeknes Augstskolas izglītības un dizaina fakultāte, 

Dizaina un amatniecības katedra 

Studiju kursu vadība 

Bakalaura studiju programma  

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”: 

Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (Photoshop) 2 KP 

Fotogrāfija 1 KP 

Cita darba pieredze 1991. – 2000., reņisors – operators Latgales televīzijas sabiedrība;  

1986. – 1991., skaitļońanas tehnikas elektomehāniķis, Latvijas skaitļońanas tehnikas 

uninformātikas r.a. „Impulss”  
Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 
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Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

2012., ”e-Simulation Environment for Training on Interaction with Children”, LLP 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

2010.  „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu 

pedagogu kompetences paaugstināńana”, mācību materiālu izstrāde, LU 

Dalība projektos 29.11.2013., DVD „Kaunatys vītu vuordu stuosti ”, operators, videoreņija, 

montāņa, dizains; Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”, Rēzeknes 

Augstskola 
Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 
15.03.2013 „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums, LLB-2-

269”; foto, video, bukletu un reklāmmateriālu izstrāde 

16.11.2012., „Atjaunojamo energoresursu pielāgońanas iespējas Latgales reģionā, 

Utenas apriľķī un Paľeveņas apriľķī”, LLIII – 195; videofilmas izveide 

29.06.2012., „Apzinies izglītības iespējas ńodien un plāno veiksmīgu karjeru 

nākotnē” – kompleksu atbalsta pasākumu īstenońana sociālās atstumtības riska 

grupas jaunieńiem, veicinot darba prasmju apguvi un integrāciju izglītības sistēmā; 

pasniedzējs, ESF 

25.06.2012., ”e-Simulation Environment for Training on Interaction with 

Children”, tehniskais izpildītājs; LLP 

2012., Dokumentālā filma „Laiku i myuņa roksti” veltīta A.Rupaiľa 

dzīvesgājumam, operators, videoreņija, montāņa; 

Latgalieńu kultūras biedrība 

2011. 

Dokumentālā filma „Izdzeivot pīdereibu: Dzeive gleznuos” veļtejums O.Kūkoja 

septiľdesmitgadei, operators, videoreņija, montāņa; 

Latgalīńu volūdas, literaturys i kulturys viesturis ńkolotoju asociacejis 

nudybynuojums 

29.12.2011., DVD „Ondrupenis roksti ”, operators, videoreņija, montāņa; Tautas 

muzikantu biedrība 

22.12.2010., DVD „Aulejas anekdoti”, operators, videoreņija, montāņa; Tautas 

muzikantu biedrība 

29.11.2010., Daugavpils novada kultūras centra buklets; maketēńana; Daugavpils 

novada kultūras pārvalde 

 29.09.2010., Brownfields in Baltic States - Lifelong Eduational Project; 

rokasgrāmatas „Degradētās teritorijas”; vāka dizains, maketēńana; BRIBAST 

2010. 

ESF „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu 

pedagogu kompetences paaugstināńana”, mācību materiālu izstrāde, ESF 

22.06.2011., „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā”, „Latgalieńa CV” dizains, maketēńana; ESF 

19.05.2011., „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā”, „Multikulturālā Rēzekne”, „Reģionālā valoda” 

dizains, maketēńana, foto ; ESF 

2009., Dokumentālā filma „Latgales Māras ceļń”; montāņas reņisors, operators, 

Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvalde 

 2009., „Seniors in Action; reņisors, operators, montāņa; GRUNDTVIG 
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Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Nosaukums, norises vieta, datums 

Fotoizstāde „Kinderrechte” 02.08.2013, Guntersberge, Vācija 

Fotoizstāde „Paauņu burvība”, 11.05.2013, Austrumlatvijas radońo pakalpojumu 

centrs „Zeimuļs” 

Interjera dizaina programmas studentu izstāde; kurators; ”Mēs visi nākam no 

bērnības”, Rēzeknes Augstskola 25.05.2011 

Foto izstāde ”Brīnumu gaidot”, Latgales Kultūrvēstures muzejs, 7.05.2011 

Foto izstāde”Kaimiľi”, F.Trasuna muzejs „Kolnasāta”, 14.05.2011 

Latgales fotogrāfu biedrības prezentācijas izstāde, Preiļi, 18.05.2010 

Latgales fotogrāfu biedrības prezentācijas izstāde, Rēzekne, 06.08.2010 

Latgales fotogrāfu biedrības prezentācijas izstāde, Balvi, 05.11.2010 

Latgales fotogrāfu biedrības prezentācijas izstāde, Daugavpils, 03.12.2010 

Foto personālizstāde ”Rēzeknes Augstskolai  - 15”, Rēzekne, 2008 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Fotografēńanas pamati 114 stundas, Fotogrāfiju digitālā apstrāde 40 stundas 

Mācību centrs „Buts” 

2012.g. jūnijs-augusts 

Automatizētā projektēńana (Corel Draw); Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijas (Photoshop), 54 stundas, Rēzeknes Augstskola, 09.04.2012 

Datorgrafika, fotogrāfija; Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijas 

(Photoshop), 39 stundas, Rēzeknes Augstskola, 28.10.2011 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

No 2010.g., Latgales fotogrāfu biedrība; biedrs 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Video filmēńanas un montāņas kursi (40 st.); Alises Rozes Dizaina studijas mācību 

centrs; 28.09.2013 – 25.01.2014 

„Aktuālais informatīvajā un radońajā fotogrāfijā”; 4 st.; 13. stāvs SIA; 18.01.2012 

„Angļu valoda (English-Elementary”; 80 st.; Rēzeknes Augstskola; 18.04.2011 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”; „Izmaksu vadība 

augstskolu pedagoģiskajā darbā”; 10 st.; Rēzeknes Augstskola; 04.02.2009 

 „Saskarsmes skola”; „Vadītāja apmācība. Pańefektivitāte”; SIA Saskarsmes skola; 

10.02.2009 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Vācija; personāla apmācība 

ERASMUS apakńprogrammā; 26.04.2009. – 01.05.2009. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu   C2  B2  B2  B2  B1 

Angļu   A2  A2  A2  A2  A2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Karpoviča Kristīne 

Dzīvesvietas adrese Kooperatīva ńķērsiela 5-27, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26394693 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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e-pasts kristine.karpovica@ru.lv 

Dzimńanas datums 24.07.1978. 
  

Izglītība 2005.gada sept. - 2007.gada jūn., Rēzeknes Augstskola, Mg.iur. 

2002.gada sept. - 2004.gada jūn., Rēzeknes Augstskola, Mg.soc.sc. 

1996.gada sept. - 2001.gada febr., Rēzeknes Augstskola, Dipl.iur., jurista 

kvalifikācija 

Zinātniskie grādi 2007, maģistra grāds, Mg.iur., tiesību zinātne, Rēzeknes Augstskola 

2004, maģistra grāds, Mg.soc.sc., vadības zinātne, Rēzeknes Augstskola 

2001, jurista kvalifikācija, Dipl.iur., tiesību zinātne, Rēzeknes Augstskola 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

2005.gada septembris – līdz ńim laikam, lektore, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro 

un juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedra 

 

   2001.gada februāris - 2003.gada jūnijs, asistente, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro 

un juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedra                  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Studiju kursu vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, 

studiju kursi: 

  1)“Tiesību  teorija I” (2KP); 

  2)”Tiesību teorija II” (2KP); 

  3)“Valsts zinātne”(1KP); 

  4)„Zinātniskā darba pamati” (1KP); 

  5)„Juridiskās valodas kultūra” (1KP); 

  6)„Intelektuālā īpańuma tiesības” (2KP). 
Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robeņapsardze” , studiju 

kurss „Valsts un cilvēktiesības” (2KP) 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „Vides dizains”, studiju 

kurss „Autortiesības” (1 KP) 

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Interjera dizains”, studiju 

kurss „Kultūra un autortiesības” (2KP) 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Cita darba pieredze No 01.09.2010.- līdz ńim brīdim- Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Tiesību zinātne” direktore. 

No 01.03.2001. – līdz ńim brīdim- Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultāte, Tiesību zinātľu katedra, lietvede.                                                                 

 10.01.2000. - 10.01.2001. - Rēzeknes komercskolas skolotāja, mācību kursi- 

Tiesības un politika, Likumdońana.                                                                                              

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Tiesiskās apziľas izpētes jautājumi 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Satversmes sapulces locekle 

Senāta locekle 

Revīzijas komisijas locekle 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Aktīvās mācību 

metodes studiju procesā- 10 stundas- 10.05.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Holistiskā pieeja 

studiju procesā augstskolā- 10 stundas- 18.04.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Tālmācības 

tehnoloģijas- 10 stundas- 10.04.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Ilgtspējība 

pētniecības metodoloģijā- 10 stundas- 07.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – E-vides MOODLE 

praktiskā pielietońana- 10 stundas- 06.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Angļu valoda”- 48 stundas – 2012.gads. 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 



 

93 

 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Studiju rezultāti- 

no teorijas līdz praksei- 10 stundas- 07.12.2011. 

Seminārs “Jaunais “Dokumentu juridiskā spēka likums”. Dokumentu izstrāde un 

noformēńana”- 23.09.2010. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Ātrā iegaumēńana- 

10 stundas- 06.05.2009. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – E-kursu vadības 

sistēmas Moodle- 10 stundas- 03.04.2009. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Daudzveidīgo 

spēju attīstīńanas darbības forma augstskolas studiju procesā- 10 stundas- 

29.02.2008. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Autortiesību 

aktuālie jautājumi akadēmiskā personāla darbībā- 10 stundas- 08.02.2008. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Mācību metoņu un 

formu aktualizācijas problēmas- 10 stundas- 18.01.2008. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Komunikācijas 

elementi, barjeras un uztvere studiju procesā- 10 stundas- 03.12.2007. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Studentu mācību 

sasniegumu vērtēńanas problēmas- 10 stundas- 07.11.2007. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Sistematoloģijas 

problēmas augstskolas studiju procesā- 10 stundas- 21.09.2007. 

08.02.2007.- profesionālās kompetences  pilnveide 10 stundu apjomā 

“Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, apliecība Nr.042.                                               

26.01.2005.- tālākizglītības kursi “Lietvedība” (12 stundas), apliecība Nr.2004/5-

410 

23.05.2003.-04.07.2003.-Profesionālā pilnveide 36 stundu programmā Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā. Daugavpils Universitātes sertifikāts Nr.295  

15.01.2003.-29.01.2003.- datorprogrammas “Microsoft Excel” kursi 10 stundu 

apjomā. 

 Angļu valodas kursi, apliecība Nr.949    -           izsniegta 28.05.2002.          

       18.01.2002.- apmācību kurss “Projekta   cikla vadība”. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu   C1  C1  C1  C1  C1 

Angļu   B1  B1  A1  A1  A1 

Vācu   B1  B1  B1  B1  B1 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kaupuţs Aivars 

Dzīvesvietas adrese „Ziedu Mājas” Vērēmu pag. Rēzeknes nov. LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29265418 

e-pasts aivars.kaupuzs@inbox.lv 

Dzimńanas datums 1974.gada 07.jūnijs 

Izglītība 2007.g.septembris – 2011.decembris Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta pedagoģijā.  

1996.g. septembris– 1998.jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
Laika periods, 
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 izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

 Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā. 

1992.g.septembris –1996.g. jūnijs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Bakalaura grāds sporta pedagoģijā.  

Sporta pedagoga specialitāte ar sporta skolotāja un vieglatlētikas trenera 

kvalifikāciju. 

 Papildkvalifikācija – sporta menedņeris 

Zinātniskie grādi 2011. g. Dr.paed. Sporta zinātnes nozares doktora zinātniskais grāds sporta 

pedagoģijā. 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

1998. g. Mg.paed. Pedagoģijas maģistra grāds sporta pedagoģijā.  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

  2012.g. maijs – Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta 

(PSPI)  

pētnieks sporta zinātnē. 

2011.g. septembris-2012.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. septembris-2011.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2010.g. maijs-2010.g.jūnijs – RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras vieslektors. 

2002.g. septembris-2010.maijs RA Pedagoģijas fakultātes Sākumskolas metodiku 

katedras  

lektors. 

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

Akadēmiskā bakalaura, pirmā un otrā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas ietvaros kurss „Sports” 0 

kredītpunktu. 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2013.maijs. Ńauļu Universitāte, Lietuva. „Mechanotherapy in rehabilitation”. 10 

mācībstundas. Erasmus. 

2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauľa, Lietuva. „Nordic Walking as 

physical activity promoting for adults”. 10 mācībstundas. Erasmus. 

2008. decembris. Klaipēdas Kolēģija, Lietuva. „Nordic Walking” 8 mācībstundas. 

Erasmus. 

2007. gada novembris. Lincas Diocēzijas pedagoģiskā augstskola, Austrija. „Play 

and games” 8 mācībstundas. Erasmus. 

Cita darba pieredze 2002.g. janvāris – 2003.g.decembris. Direktors.Mācību pāraudzināńanas iestāde 

“Pilcene”. 

2001.g. novembris – 2002.g. janvāris. Direktora vietnieks. Mācību pāraudzināńanas 

iestāde “Pilcene”. 

1996.g.augusts–2001.g.oktobris. Sporta skolotājs. Rēzeknes logopēdiskā 

internātskola. 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Daņādu vecumposmu (jaunieńu, gados vecu cilvēku cilvēku) fiziskās aktivitātes un 

rehabilitācijas tehnoloģiju izpēte. 
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

1. Senioru fiziskās aktivitātes pańefektivitātes novērtēńanas skala. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2013. II daļa.   ISSN 1691-5887. 

2. Evaluation of a physical activity promotion program for seniors. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2012. II daļa.  288.-299.lpp. ISSN 1691-5887. 

3. Affect factors of physical activity in older adults. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2011.  

638.-648.lpp. ISSN 1691-5887. V.Larins . 

4. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāńu līmenis un vispārējā fiziskā sagatavotība. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne.2010. ISSN 1691-5887. 

5. Testing the Relevance of the Outcome Expectations Scale and Physical Activity 

in Community Dwelling Adults. Sport and Science Bulgaria. 2010. P. 263.-268. 

V.Larins. 

6. Bioloģiskā vecuma noteikńanas iespējas gados veciem cilvēkiem. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2009.  730.-740.lpp. ISSN 1691-5887. 

7. Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-75). Acta 

Kinesiologiae Universitatis Tartuensis; Vol 13. - Tartu. 2008. P. 39.-51. 

V.Larins. 

8. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2008. 

409.-417.lpp. ISSN 1691-5887. 

 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1. The relationship between physical activity and exercise motivation of the first year 

students from Rezekne Augstskola. LASE Scientific Journal of Sport Science. 

Rīga 2013. Vol.4, Nr. 1. P.3-15. ISSN 1691-7669 

2. A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants and 

health related variables of Latvian older adults. European Journal of Adapted 

Physical Activity, 5(1), 2012. P. 39-52. ISSN 1803-3857. 

3. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in older 

adults.LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 2011. Vol.2.Nr.2 P. 13-25. 

ISSN 1691-7669. V.Larins. 

4. Correlation between functional fitness results and self-assessment of health related 

quality of life and physical activity in older adults. LASE Scientific Journal of 

Sport Science. Rīga, LSPA, 2010. P.18.-24.lpp. ISSN 1691-7669. V.Larins. 

5. Overview of the physical activity behavior change models and theories. Izglītības 

reforma vispārizglītojońā skolā: izglītības satura pētījumi un ievieńanas 

problēmas.2010.gada zinātnisko rakstu krājums.  Rēzekne, RA, 2011.  55.-68.lpp. 

ISSN 1691-5895. V.Larins. 

6. A self-perception of physical and health condition of middle-to-late aged woman. 

Vadyba 2(13). - Klaipeda, 2008. P.58.-64. V.Larins. 

Citas publikācijas  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas 

versijas pilotpētījums. Liepājas Universitātes 2.zinātniski metodiskās 

conferences “Sporta izglītības aktualitātes” zinātniski metodisko rakstu 

krājums. Liepāja, 2011. 

2. Daily physical activity level for children and adults. Abstract for 4º Congreso 

Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores. Malaga, Spain, 

2011. P. 780. I.Smuka, D. Krauksta. 

3. The Pilot Test of the International Physical Activity Questionnaire for Cultural 

Adaptation in Latvia. Pedagogical Technologies in Socialization and 
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Resocialization of Society. Rēzekne, RA, 2010. 15.-25.lpp. V.Larins. 

4. Relationship between self-rated physical activity and health outcomes. 

Abstract for 12th EGREPA International conference. European Review of 

Aging and Physical Activity 2010 7:97 Prague 2010. P.97. 

5. Physical activity and health related quality of life in community dwelling older 

adults. Abstract for European Congress of Adapted Physical Activity 

(EUCAPA). Jyvaskula 2010. P. 73. V.Larins. 

6. Assessing the multidimensional outcome expectations for exercise scale in 

community dwelling adults. Abstract for 3
rd

  Baltic Sport Science Conference 

“Physical activity and sport in changing society: Research, Theory, Practice and 

Management” Rīga 2010. P. 27. V.Larins. 

7. Fiziskās veselības pańvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) LSPA 

Zinātniskie raksti 2008.  Rīga, LSPA, 2009. 73.-80.lpp. V.Lāriľń.  

8. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides 

adaptācijai Latvijā.  LSPA zinātniskie raksti. Rīga, LSPA, 2009.  377.-386.lpp. 

V.Lāriľń. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā. LLU Zinātniski metodiskā konference. 

Referātu materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējońo un docētāju sporta aktivitātes. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2007. ISSN 

1691-5887. 

11. Jaunieńu fiziskās aktivitātes Rēzeknē. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA, 2006. ISSN 1691-5887 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2009. 

Lpp.96.  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Konferences  
Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

1. “Effects of isokinetic rehabilitation program on achilles tendon rupture 

treatment: the case study” 3rd International Conference on Theory and 

Practice in Adapted Physical Activity. Olsztyn, Polija. 2013. 

2. „Mechanotherapy in rehabilitation process” 6th Baltic Scientific 

Conference Sport Science for Sustainable Society. Rīga. 2013. 

3. „Veselību veicinońās fiziskās aktivitātes”  LSPA doktorantu un maģistrantu 

zinātniskā konference „Sporta zinātne praksei” Rīga, 2013. 

4. „Sveikatingumo ir sporto klubų lankytojų taikomos atsigavimo priemonės” 

International scientific conference: Sports And Leisure Management: 

Tendencies And Challenges. Kaunas Lietuva, 2012. 

5. „Evaluation of a physical activity promotion program for seniors”. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

Rēzekne. 2012.  

6. “Theoretical Background of Senior`s Education”. 3rd International 

Conference on Elderly and New Technologies. Kastellon, Spānija. 2012. 

7. „Ieteicamās fiziskās aktivitātes senioru vecumā”. Vesels un aktīvs Latvijā 

mūņa garumā. Rīga. 2012. 

8. 2nd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical 

Activity. Varńava, Polija. 2011. 

9. „Affect factors of physical activity in older adults”. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2011. 

10. “A cross-sectional analysis of physical activity, psychological determinants 

and health related variables of Latvian older adults”. Fourth Baltic 

Conference in Exercise and Sport Sciences. Tartu, Igaunija, 2011. 

11. „Двигательная активность и физическая подготовленность студентов 

первого курса Резекненской высшей школы”. Videokonference ar 

Maskavas humanitāro pedagoģijas institūtu. 2011.  

12. “Senioru fiziskās aktivitātes un veselības parametru ńķērsgriezuma 

pētījuma datu analīze” LSPA 3.doktorantu un maģistrantu zinātniskā 

konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2011. 

13. „Fiziskās aktivitātes ikdienā”. konference „Sabiedrības atbalsta loma 
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veselības veicināńanas darbā”, Rēzekne. 2011. 

14. ”Fiziskās aktivitātes līmenis un sirds veselības riski gados veciem 

cilvēkiem”. Liepājas Universitātes zinātniski-metodiskajā konference: 

„Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja. 2011. 

15. “Physical activity and health related quality of life in community dwelling 

older adults”. Eurapean Congress of Adapted Physical Activity 

(EUCAPA). Juvaskula, Somija, 2010. 

16. “Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in 

older adults”. 12
th

 EGREPA International conference. Prāga, Čehija, 

2010. 

17. „Gados vecu cilvēku fiziskās sagatavotības mijsakarības ar fiziskās 

aktivitātes līmeľa un veselības pańvērtējuma aptauju rezultātiem”. LSPA 

Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2010. 

18. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas 

versijas pilotpētījums” RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, 2010.  

19. “Assessing the Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale 

in Community Dwelling Adults”. 3rd Baltic Sport Science Conference 

Physical Activity and Sport in Changing Society:Research, Theory, 

Practice and Management. Rīga, 2010. 

20. „Gados vecu cilvēku viedoklis par vingrināńanās sagaidāmajiem 

ieguvumiem”. LSPA 2.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference 

”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2010. 

21. ”Rēzeknes Augstskolas pirmā kursa studentu fiziskā aktivitāte”. Liepājas 

Universitātes sporta katedras zinātniski-metodiskā konference „Sporta 

izglītības aktualitātes”. Liepāja, 2010. 

22. “The pilot test of The International Physical Activity Questionnaire for 

cultural adaptation in Latvia”. 2nd Baltic States sport science conference 

„Scientific managment of high performance athletes coaching”. Viļľa, 

Lietuva, 2009. 

23. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) telefonaptaujas 

pilotpētījums”. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija 

„Humanitārās un sociālās zinātnes”. Rīga, RTU, 2009. 

24. „Bioloģiskā vecuma noteikńanas iespējas gados veciem cilvēkiem”. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

Rēzekne. 2009. 

25. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums 

kultūrvides adaptācijai Latvijā”. LSPA Starptautiskā zinātniskā konference. 

Rīga, LSPA, 2009. 

26. “Fiziskās aktivitātes novērtējums gados veciem cilvēkiem”. LSPA 

doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta 

Zinātnē” Rīga 2009. 

27. „Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem”. Starptautiskā 

zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne, 2008. 

28. „Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-

75)”. First Baltic Conference on Exercise andSport Sciences. Tartu, 

Igaunija. 2008. 

Fiziskās veselības pańvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.)”. LSPA 

Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2008. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

orgkomitejas loceklis un sekcijas vadītājs. Rēzekne. 2011. 2012.2013.g. 

Starptautiskās zinātniskās konferences „3rd Baltic Sport Science Conference 

Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and 

Management” Rīga. Sekcijas “Biochemistry and physiology” darba koordinēńana 

un sekcijas “Coaching and performance” vadīńana. 2010. 

LSPA 2. doktorantu un maģistru zinātniskā konferences orgkomitejas loceklis un 

„Sports visiem un veselība” vadīńana. 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Dalība projektos 2011.gada novembris– 2013.gada oktobris. Multilaterālais projekts: "Evaluation 

toolkit on seniors education to improve their quality of life"supported by the 

Lifelong Learning Programme of the European Commision. Pētnieks. ES-
Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 
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nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

GRUNDTVIG. 

2012.gada 03. janvāris – 2013.gada 31. decembris. Modeļa izstrāde sociālā riska 

grupas personu iesaistei darba tirgū „Designing a Model Geared towards 

Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART). 

Pētnieks – fizisko īpańību diagnosticēńanas un pilnveides speciālists. LAT_LIT 

projekts. 

2012.gada 1.marts -2014.gada 28.februāris. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. 

„Sociālās rehabilitācijas programmu izstrādes pakalpojumi”. Pētnieks sociālās 

rehabilitācijas programmu izstrādei. ESF. 

2012.gada 22.-28.aprīlis. e-Simulation for training on Interaction with Children. 

Līgums par sadaļas „Team building games” vadīńanu. LLP. 

Pasākumu organizēšana un 

vadīšana 

Piedalīńanās „Zinātnieku nakts” pasākumu organizēńanā un vadīńanā 2009.-

2013.g. 

Piedalīńanās Latvijas ģimeľu sporta festivāla Rēzeknē organizēńanā un vadīńanā. 

14.05.11. 

Sporta pasākumu organizēńana Rēzeknes Augstskolā. 

Līdzdalība nūjońanas pasākumu organizēńanā un vadīńanā: 

Informatīvais pasākums 06.12.09. 

„Veselības dienas” 04.05.10. 

„Nūjo vesels Rēzeknē” 27.07.10. 25.09.10. 

 Vispasaules latvieńu ģimeľu vasaras nometnes „3x3”sporta pasākumu 

organizators.2006. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

      RA Satversmes sapulces loceklis no 2013. februāra 

RA senators, senāta priekńsēdētāja vietnieks no 2013.februāra. 

Piedalīńanās RA Satversmes sapulcēs 01.09.2009.-01.05.2010. 

Līdzdalība RA revīzijas komisijas sastāvā 01.09.2009.-01.05.2010. 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Fiziskās aktivitātes pirmskolā. RA Mūņizglītības centrs. 16 st. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

2010.g.maijs. The European Group for Research into Elderly and Physical 

Activity (EGREPA) biedrs. 

2001.g. aprīlis- 2004.g. janvāris. Rēzeknes domes komunālo pakalpojumu 

komisijas loceklis. 

1999.g.maijs -2002.g.septembris. Sabiedriskās organizācijas „Sociālā atbalsta 

centrs bērniem ar speciālajām vajadzībām” dibinātājs un vadītājs. 

1999.g.septembris- 2001.g. decembris. Rēzeknes logopēdiskās internātskolas 

arodbiedrības pirmorganizācijas priekńsēdētājs. 

1998.g. oktobris – 2009.g. septembris Tautas partijas Rēzeknes nodaļas valdes 

loceklis. 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

Swedbank Sporta izglītības programmas seminārs. 2013.g.marts. 

Testēńanas sistēmas Biodex 4 apmācības kursi. Rēzekne 2012.g.septembris. 

Praktiskās un teorētiskās apmācības kursi vibroterapijā. Rīga 2012.g.septembris. 

Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 

Pilsudskiego Varńava, Polija. 2013.g. oktobris 

Erasmus programma “Staff Training” Pedagogical University in Warsaw. Polija. 

2012.g.jūnijs. 

Erasmus programma “Staff Training” Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa 

Pilsudskiego Varńava, Polija. 2011.g. oktobris. 

Erasmus programma “Staff Training” Lietuvas sporta akadēmija Kauľa, Lietuva. 

2011.g. maijs. 

 „Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču 

pilnveides modulis” 

LSPA profesionālās pilnveides kursi „Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē”. Rīga 

(20 stundas). 2010.g. 

Seminārs „ Basic of sport science”. Tartu, Igaunija (8 stundas). 2009.g. 

RA augstskolas didaktikas kursi (48 stundas). 2009.-2011.g. 

Nordic Walking–nūjońanas instruktoru sertifikācijas kursi. Rīga (36 stundas). 

2008.g.; 2010.g. 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 
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Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursi. (60 stundas). 2004.g.; 2005.g.; 

2007.g.; 2010.g. 

Saľemtie apbalvojumi Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti:  

Rēzeknes Augstskolas „Gada docētājs” 2011.g. 
  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu  B1 C1 B2 B2 B2 

Krievu  C2 C2 C2 C2 B2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
Personas dati 

Uzvārds, Vārds 

Dzimšanas gads un datums 

 

Korkla Veronika 
1960.gada  18.jūlijs 

Dzimšanas vieta Latvija, Ludzas  rajons. 

Izglītība 2002.-2007.g. – studijas LU doktorantūrā (augstskolu pedagoģija); 

1997.g. – absolvēts LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts un iegūts maģistra 

grāds pedagoģijā (diploms  Nr. 003172); 

1985.g. – absolvēta LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa un 

iegūta filozofijas pasniedzēja kvalifikācija (diploms Nr.123521) 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Maģistra grāds pedagoģijā – 1997.g. 

Profesionālā maģistra grāds filozofijā (atzīta 1980. – 1985.g. iegūtā augstākā 

izglītība Latvijas valsts universitātē).  

 

Nodarbošanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

 

 

 

 

 

- Kopń 2012.gada oktobra RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

dekāne 

- 2005.g. IV-2012.g. IX – RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

dekāna pienākumu izpildītāja;  

- Kopń 2010.g. RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Humanitāro 

zinātľu katedras  vieslektore;   

-1995.-2009.g. – RA Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Vēstures un 

filozofijas katedras lektore;   

- Kopń 2008.g. - studiju kursa „Filozofijas vēsture” docēńana Latvijas Mākslas 

akadēmijas Latgales filiālē (papildus darbs);           

2004.-2006.g.- studiju kursa “Filozofija” docēńana Malnavas lauksaimniecības 

koledņā (papildus darbs); 

1995.g. – skolotāja Rēzeknes vakara, maiľu vsk.; Rēzeknes komercskolā 

(papildus darbs); 

1990.-1991.g. – LU Rēzeknes filiāles lektore (saviet.); 

1991.-1995.g. – Rēzeknes skolotāju institūta pasniedzēja; 

1987.-1991.g. – Rēzeknes pedagoģiskās skolas skolotāja; 

1985.-1986.g. – Rēzeknes internātskolas skolotāja. 

 

1. „Izglītības programmas izvērtējums – virzība uz kvalitāti” (līdzautors 

Dr.paed. P.Vucenlazdāns) TEMPUS projekta „Jauna maģistra studiju 

programma bibliotēku un informācijas zinātnē” (NMPLS) starptaut.konfer. 

„Towards the knowledge society: new roles for librarians in a changing 

world” krājums, Tańkenta (Uzbek.) 2011.g. oktobrī, 10.- 15.lpp. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 

 

 

 

 

 

 

Mācību metodiskās  

     publikācijas 

 

Mācību metodiskā un  pedagoģiskā 

darbība 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskā personāla un  

profesionālās kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus izglītība, kursi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalība projektos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Studentu studiju darba pašnovērtējums kvalitātes nodrošināšanai” 

(līdzautors Dr.paed.  P.Vucenlazdāns) TEMPUS projekta „Jauna maģistra 

studiju programma bibliotēku un informācijas zinātnē” (NMPLS) 

starptaut.konfer. „Towards the knowledge society: new roles for librarians in 

a changing world” krājums, Tańkenta (Uzbek.) 2011.g. oktobrī, 16.- 22.lpp. 

 

Virzieni: 1.  Izglītības kvalitātes komponenti un kritēriji; 2. Skolotāja 

profesionālās kompetence studiju programmu īstenońanās procesā. 

- 15.-17.10.2009. nolasīts referāts „Profesionālā statusa diference: pilsēta un 

lauki” 2.starptautiskajā latgalistikas konferencē „Centrs un perifērija: 

perspektīvu maiľa”, Rēzeknē;  

- 24.-26.05.2007.g. nolasīts referāts „Izglītība Latgalē – etniskie un citi sociālie 

aspekti” starptautiskā konferencē „Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un 

kultūras procesi”, Rēzeknē. 

 

Uzdevumu krājums loģikā – 1 

 

Studiju programmas: 2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programma „Sociālo zinību skolotājs ” 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: „Loģika”, „Filozofijas 

pamati”, „Filozofija”, „Filozofijas vēsture”, „Ētika, estētika”, „Ētika”, „Mākslas 

filozofija, estētika un socioloģija”, „Estētika”, „Politiskā ētika”, „Izglītības 

filozofija”, „Personības socioloģija”, „Socioloģija”,  „Polemikas kultūra”, 

„Filozofiskās domāńanas attīstīńana skolēniem”, „Kreatīvās domāńanas 

stratēģijas”, „Cilvēks. Daba. Sabiedrība”; „Reliģiju vēsture”, „Nacionālā 

kultūra”. 

Pedagoģiskā darba stāņs- 28 gadi, t.sk. augstskolā – 18 gadi. 

 

Sagatavoti 4 bakalauri pedagoģijā, 14 sociālo zinību skolotāji, 4 kristīgās 

mācības un ētikas skolotāji; 2 ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāji; 

- 2011.g. aprīlis- 2013.g. augusts – izstrādātas un novadītas nodarbības 

izglītības filozofijā mūņizglītības kursos „Pedagoģijas pamati”; 

- 2010.g. decembris - izstrādāta un novadītas nodarbība (tēma „Paradigmu 

maiľa studiju procesā: izglītības filozofiskie aspekti”) RA akadēmiskajam 

personālam RA profesionālās pilnveides programmas „Augstskolas didaktika” 

ietvaros; 

- 2010.g.marts - izstrādātas un novadītas nodarbības (tēma „Izglītības filozofija 

un psiholoģija”) LR Robeņsardzes koledņas akadēmiskajam personālam RA 

profesionālās pilnveides programmas „Augstskolas didaktika” ietvaros; 

 

- 2012.g. maijs – staņēńanās Varńavas Pedagoģiskajā universitātē – nolasītas 

lekcijas „Aktuālās politiskās ētikas problēmas”; 

- 2012.g. aprīlis – līdzdalība starptautiskajā personāla apmācību nedēļā 

Vroclavas universitātē (Polija), (ERASMUS personāla apmaiľa); 

2011.g. maijs – personāla staņēńanās Ńauļu universitātē (Lietuva) (ERASMUS 

personāla apmaiľa), kopīgu studiju programmu veidońanas iespējas;  

- 2011.g. aprīlis – staņēńanās Utenu kolegijā (Lietuva) – nolasīts lekciju cikls, 

tēma „Politiskā ētika”;  

- 2009.g.novembris - staņēńanās Ńauļu universitātē (Lietuva) – nolasīts lekciju 

cikls,  Tēma “Filosofiskā diskusija mācību procesā”. 

 

- 2009.-2013.g.  līdzdalība TEMPUS projekta „New Masters Programme on 

Library and Information Science” (Nr. 145021-TEMPUS-2008-UK-JPCR) 

darbā; 

- XI-XII 2011. – līdzdalība ESF AIP projektā „Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (projekta 

Nr. Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) (izglītības statistiķis – 

eksperts); 

- 2011.g. 25.okt. - līdzdalība EK projekta AIC-EKI Nac. koord. punkta rīkotajā 

mācību seminārā „Mācīńanās rezultāti: no teorijas uz praksi”, saľemts 

apliecin.par dalību; 
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Sabiedriskās aktivitātes 

 

 

 

Valodu prasmes  

 

 

 

- 2010.g.aprīlis -  līdzdalība pedagoga profesionālās pilnveides programmā 

projekta „Intercompetency and Dialogue through Literature” (14075-LLp-

2008-1-BG-COMENIUS-CMP) ietvaros; 

- 2009.g. XII – 2010.g. IX darbība  projektā Nr.2009/0227/1DP/ 

1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (zinātniski tehniskais 

personāls); 

-  2005.-2008.g. – līdzdalība LZP fundamentālā pētījuma projektā Nr. 06.2015  

„Izglītības filozofiskā problemātika. Kritēriji pētījumiem pedagoģijā un 

izglītībā.” 

- 2004.-2005.g. – līdzdalība RA pētījumu programmā „Rēzeknes Augstskolas 

studentu sociālā trauksme pańprezentācijas situācijās” (RA Zinātn.padomes 

grants); 

 

Kopń 2005.g.maija līdzdalība RA nolikumu komisijā; 

Kopń 2002.g.dec. – darbība Filozofiskās izglītības centra organizatoriskajos 

pasākumos (LU); 

2005. -2009.g. – RA senatore. 

 

Latvieńu valoda –dzimtā, krievu valoda – brīvi (runāju, lasu, rakstu); angļu 

valoda – sarunvalodas līmenī; 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
Uzvārds, Vārds, Laganovska Karīne 

Dzimšanas gads un 

datums  

1971.gada 1.marts  

Dzimšanas vieta  Latvija, Balvu rajons, Baltinava 

Izglītība 

 

 

2005 - DU Filoloģijas doktors Cittautu (vācu) literatūras vēstures apakńnozarē (diploms 

sērija D Nr.005) 

2002  – akadēmiskā izziľa par doktorantūras studiju programmas apgūńanu DU 

literatūrzinātnes nozares cittautu literatūrā; 

1997  - LU Pedagoģijas maģistra diploms Mācību metodikas apakńnozarē (diploms 

Nr.002391); 

1994 - LU Pedagoģijas bakalaura diploms Sveńvalodu mācību metodikas apakńnozarē; 

1994.gadā absolvēta LU Pedagoģijas fakultāte un iegūta vācu valodas un literatūras 

skolotājas kvalifikācija  

diploms Nr. 104779, izsniegts 1994.g. 21. jūnijā ); 

1989  – Rīgas 93.vidusskolas vidējās izglītības diploms. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

 

Doktore, asoc. prof. Atestāta Nr. RA-DOC Nr.030;  

Mg.paed. (LU diploms Nr. 002391, izsniegts 1997.g. 23.janv.);  

Dr.philol. (DU Filoloģijas doktora diploms Cittautu (vācu) literatūras vēstures 

apakńnozarē (diploms sērija D Nr.005) 

Nodarbošanās 

 

 

 

 

Kopń 2010.gada sept. RA Zinātľu daļas vadītāja 

Kopń 2009.gada nov. RA Reģionālistikas zinātniskā institūta vadońā pētniece; 

Kopń 2008.gada nov. RA Pedagoģijas  fakultātes Sveńvalodu katedras asoc. profesore; 

Kopń 2003. gada RA vieslekciju tulkońana no vācu uz latvieńu valodu ekonomikas, 

bionikas un pedagoģijas nozarēs; prezentācijas materiālu, projektu u.c tulkojumi; 

2007. - 2008. Vācu valodas pasniedzēja tālākizglītībā, uzľēmums “EXIGEN 

SERVICES”. 

2005.– 2008. RA Pedagoģijas  fakultātes Sveńvalodu katedras docente, atestāts (RA-

DOC Nr.030); 

2005.-2007. BSA Rēzeknes filiāles vieslektore; 



 

102 

 

1999. – 2010. RA Pedagoģijas  fakultātes Sveńvalodu  

katedras v.v.i.; 

1995.-2005. RA Pedagoģijas  fakultātes Sveńvalodu  

katedras lektore;  

1994.- 1998. Kārsavas 1.vidusskola, vācu valodas skolotāja. 

Staţēšanās un 

papildizglītība 

 

 

2011.g. maijs – septembris “Elementārās zināńanas angļu valodā apkalpojońās nozares 

darbiniekiem”,  Mācību centrs “Austrumi”, PA 085262 

2011.g. janvāris – aprīlis “Angļu valoda” tālākizglītība RA, TIC, Nr.2010/11-214 

06.05.2011. – “Rokasgrāmatas “Literatūra – starpkompetenču un dialoga attīstītāja” 

izmantońanas iespējas studiju procesā” (10 stundas), 2010/11-274, RA, TIC 

07.02.2011. – “E-vides MOODLE praktiskā pieleitońana” (10 stundas), 2010/11-171, 

RA, TIC 

26.11.2010. – “Augstākās izglītības un zinātnes reform plāna pasākumi Rēzeknes 

Augstskolā. Uz studiju rezultātiem balstoties izglītības un zinātnes sistēmas izveide 

Rēzeknes Augstskolā” (10 stundas), Nr.2010/11-49 RA, TIC 

2007.g. – papildizglītība ESF projekta ietvaros „Akadēmiskā personāla kompetenču 

attīstīńana tulkońanas studiju kursu pasniegńanai augstskolā“  

2006.g. jūnijs – Britu Padomes un ISEC Augstskolas mentora apliecība par mentoru 

sagatavońanas kursu beigńanu 

2005.g. „Angļu valoda bez priekńzināńanām“ tālākizglītības programma RA 

Tālākizglītības centrā  

2005. g. dec. – Jauno un topońo mentoru sagatavońana, Rēzeknē 

2004.g. 30.okt. – Vācu valodas skolotāju profesionālās meistarības pilnveide, Rēzeknē 

2003.g.oktobrī – 2004.g. janvārī papildizglītība “Eiropas Savienības pamatnostādnes” 

Phare projekta „Eiropas informācijas biroja/tīkla izveide Austrumlatgalē” ietvaros, 

Rēzeknē 

 

Darbība profeionālās un 

sabiedriskās organizācijās 

un citas aktivitātes 

22.03. – 27.03.2012. viesdocente Čenstahovas Akademia Polonijna  (Polija) ERASMUS 

programmas ietvaros; Tēma „Raum, Zeit und Mensch in der frühen deutschen 

Nachkriegsliteratur“. 

2011. – 2012. Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences 

“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” komitejas locekle. 

22.03. – 27.03.2010. Viesdocente Klaipēdas universitātē (Lietuva) ERASMUS 

programmas ietvaros; Tēma „Raum, Zeit und Mensch in der fruehen deutschen 

Nachkriegsliteratur“. 

2009. – 2912. „Holokausta atceres kultūra Latgales reģiona izglītības iestādēs un 

etniskajās grupās”. 

05.05 - 10.05. 2008.Viesdocente Ńauļu universitātē (Lietuva) ERASMUS programmas 

ietvaros; Tēma „Frühe deutsche Nachkriegsliteratur.  Raum, Zeit und 

Personenkonstellation in Texten von W.Borchert“. 

2007. – ESF projekta „Augstākās profesionālās studiju programmas „Sveńvalodas 

skolotājs” studentu profesionālā prakse valsts izglītības iestādēs” pedagoģiskās prakses 

vadlīniju līdzautore un atbildīgā par izdevumu 

28.03.2007. – LINGUA projekta noslēguma konferences organizatore un vadītāja RA 

2007. – atbildīgā par LINGUA projekta mācību līdzekļa “Qualitaetsmanagement des 

Fremdsprachenunterrichtes an der Hochschule im europaeischen Diskurs“ izdońanu, 

Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, ISBN-9984-14-332-5 

2006.-2007.- ESF projekta „Augstākās profesionālās studiju programmas „Sveńvalodas 

skolotājs” studentu profesionālā prakse valsts izglītības iestādēs” vadītāja; 

2006.-2007. – ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināńana 

tulkońanas studiju kursu pasniegńanai“ vadītāja; 

26.03-31.03. 2006.Vieslektore Lincas Pedagoģiskajā Akadēmijā (Austrija) ERASMUS 

programmas ietvaros; Tēma „Deutsche Nachkriegsliteratur und die Kurzgeschichten von 

W.Borchert 

2004. – RA un DU vācu valodas studentu semināra “Rietumvācu literatūra pēc 

1945.gada” organizatore; 

kopń 2003 – Volfganga Borherta starptautiskās biedrības Vācijā locekle. 

Pētnieciskais darbs 2012., 2013. „Māksla un mūzika kultūras diskursā“ rakstu krājuma recenzente 

2011. Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences 

“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” zinātnisko rakstu 

recenzente. 
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Zinātnisko pētījumu 

virziens 

Holokausta kultūratmiľa Latgalē. 

Cittautu literatūras vēsture: Rietumvācu pēckara literatūra 

Akadēmiskie kursi 

 

 

Ievads rakstiskajā tulkońanā;  

Literāro tekstu tulkońana; 

Ievads terminoloģijā; 

Terminoloģijas bāzes veidońana; 

Lietińķā vācu valoda; 

Ārzemju literatūra;  

20.gs. vācu literatūra;  

Teksta analīze; 

Konversācija;  

Vācu valoda (otrā sveńvaloda);  

Praktiskā sveńvaloda profesionālajām nozarēm; 

Zinātniskās publikācijas 

 

 

Nozīmīgākās: 

Digital Tools in Acquisition of Themes about Ethnically Varied Culture(līdzautore 

O.Senkāne). 465. – 475. RA/PSPI Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

(2013.gada 24. – 25. maijs). Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887 

Über die Rolle der regionalen Presse bei der Bildung des Kulturgedächtnisses (am 

Beispiel der Judengeschichte in Latgale). Iesniegts publicēt Triangulum, 2013. 

G. Kellera noveles "Romeo un Jūlija sādņā" un R. Blaumaľa noveles "'Ciemata Romeo 

un Jūlija" komparatīvā analīze.Iesniegts publicēt: Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas 

kultūras revolūcija Eiropā: proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā: starptautiska 

zinātniska konference, 2013.gada 14.-16.marts. 

Absurds Franca Kafkas īsprozā. Iesniegts publicēt DU Komparatīvistikas institūta 

zinātnisko rakstu krājumam „Edvards Līrs un nonsensa kultūra”, 2012. 

Acquisition of Jewish Cultural Heritage of Latgale in Regional Educational 

Establishments: Discourse of Cultural Memory  (līdzautore O.Senkāne). 519. – 530. 

RA/PSPI Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2012.gada 25. – 26.maijs). 

Thomson Reuter (CPCI-S) datu bāze bāze. ISSN 1691-5887 

Rakstnieks un laiks – Volfganga Borherta pēdējās vēstules. 318. – 326. DU starptautiskās  

zinātniskās konferences „XXII zinātniskie lasījumi 2012“ zinātnisko rakstu krājumā 

„Kultūras studijas V. Vēstule literatūrā un kultūrā“. ISSN 1691-6026, ISBN 978-9984-

14-605-8 

Sieviete kara ēnā. Iesniegts publicēt LU starptautiskās zinātniskās konferneces 

“Dzimums, literārā konvencija un jaunrade” rakstu krājumā. 

Vācu isstāsta žanriskās īpatnības latgaliešu prozā. Nodots publicēt. LU rakstu krājumā 

„Pedagoģija un skolotāju izglītība 2011. 

Krāsas „Latgaļu dziesminieku“ dzejas antoloģijā. 230.- 240. DU starptautiskās  

zinātniskās konferences „XXI zinātniskie lasījumi 2011“ zinātnisko rakstu krājums 

„Kultūras studijas IV“ ISBN 978-9984-14-551-8. 

Priekšmeti – cilvēka esības simbols agrīnajā pēckara literatūrā. 296.-305. DU 

starptautiskās  zinātniskās konferences „XX zinātniskie lasījumi 2010“ zinātnisko  rakstu 

krājums „Kultūras studijas III“ ISBN 978-9984-14-507-5.  

Sprachliche Formen in Prosa von W.Borchert und R.M.Rilke (zum Vergleich der 

Rhythmen). 431 - 440. DU starptautiskās  zinātniskās konferences „XX zinātniskie 

lasījumi 2010“ zinātnisko  rakstu krājums „Valoda daņādu kultūru kontekstā“ ISSN 

1691-6042, ISBN 978-9984-14-515-0. 

Krāsu simbolika V.Borherta daiļradē. DU 50. starptautiskās zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Daugavpils, 2008, 356.-362. ISBN 978-9984-14-425-2 

Die neuromantischen Zuege in Maerchen von Hermann Hesse. LU 66. starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums 741., 2008., 189. – 196. ISSN 1407-2157. ISBN 

978-9984-45-070-4 

Pilsēta H.E.Nosaka stāstā “Bojāeja”. DU Humanitārās fakultātes Zinātnisko rakstu 

krājums X “Literatūra un kultūra: Process, mijiedarbība, problēmas. Pilsētas teksts 

literatūrā un kultūrā”. Daugavpils, 2007, 190.-197. ISBN 978 – 9984 - 14 - 370 – 5 

Zur Symbolik der Zeit in Prosa von Wolfgang Borchert. LU raksti: Izglītības zinātnes un 

pedagoģija mūsienu pasaule, 678.sējums.  

Piedalīšanās konferencēs: 

2013. 14. – 17. novembris. „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”: Daugavpils Universitātes 

Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta I starptautiskais kongress. 

2013. 14. – 16.marts. Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā: 

http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
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proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā: LU starptautiska zinātniska konference.  

2012. 25. – 26. maijs. RA / PSPI Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība". 

2012. 2. – 3. septembris. DU „Deutsch-lettische Perspektiven in germanistischer 

Forschung und Lehre im kulturwissenschaftlichen Kontext“. 
2012. DU Humanitārās fakultātes starpt. zin. konference XXII. ZINĀTNISKIE 

LASĪJUMI  
2011.g. 29.okt. – 01.nov. LU starptautiskā zinātniskā konfernece “Dzimums, literārā 

konvencija un jaunrade”, tēzes “Sieviete kara ēnā” ISBN 978-9984-45-404-7 

2011.g. 3.febr. LU 69 starptautiskā zinātniskā konference. 

2011.g. 27.-28.janv. DU Humanitārās fakultātes starpt. zin. konference XXI. 

ZINĀTNISKIE LASĪJUMI (sekcija  „Krāsa literatūrā un kultūrā”) 

2010.g. 21.-22.okt. 3.starptautiskā latgalistikas konference Greifsvaldē (Vācija) “Valodu 

ekoloģija Baltijas jūras reģionā: reģionālās valodas globalizācijas laikmetā”. 

2010.g. 28.-29.janv. DU Humanitārās fakultātes starpt. zin. konference XX. 

ZINĀTNISKIE LASĪJUMI (sekcija  „Priekńmetu pasaule literatūrā un kultūrā”) 

2009.g. 12.-13.nov. Ńauļu universitātes 17.starptautiskā zinātniskā konference „Tekstas 

lingvistika ir poetika", tēzes „Volfganga Borherta valodas semantika” ISBN 978-9986-

38-999-6. 

2009.g. 29.-30.janv. DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „ 

XIX Zinātniskie lasījumi” 

2008.g. 15.-17.maijs DU 50.starptautiskā zinātniskā konference 

2008.g. janv. LU 66. starptautiskā zinātniskā konference 

2007.g. okt. DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta zinātniskais seminārs 

„Jūras semiotika Eiropas kultūrā“ 

Apbalvojumi un granti  

 

2012. – RA par konferences “Māksla un mūzika kultūras diskursā” organizēńanu 

2011.- RA par zinātniskās darbības veicināńanu RA 

2006. – RA 2.vieta par izciliem zinātniskā darba rezultātiem 2005./2006. st.gadā 

literatūras teorijā (RA Zinātniskās padomes lēmums Nr.3 2006.g. 16.maijā) 

2006. – RA atzinības raksts par radońu darbību Sveńvalodu katedras attīstībā 

2005. – RA atzinības raksts par aktīvu pētniecisko darbību un dalību projektos 

2002.- ERASMUS stipendija dalībai zinātniskajā konferencē Juveskilas Universitātē, 

Somijā; 

2001.- DAAD stipendija zinātniski pētnieciskā darba veikńanai Bīlefeldes Universitātē, 

Vācijā. 

Valodu prasme 

 

 

latvieńu - dzimtā,  

vācu – C1,   

krievu – B2,  

angļu – A1. 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Losāne Nataļja 

Dzīvesvietas adrese Ludza, Klusā 5 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29372738 

e-pasts natalosane@inbox.lv 

Dzimńanas datums 08.10.1979. 

Izglītība 2005.g.Vizuālās mākslas skolotāja, diploms PD A Nr.1589, Daugavpils Universitāte; 

2002.g. Darbmācības un ekonomikas  pamatu  skolotāja ar vienu papildspecialitati 

darbam arodskolā (ńūto izstrādājumu izgatavońana),  diploms Nr.001438, Rēzeknes 

Augstskola; 
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Zinātniskie grādi       2007.g. Maģistra profesionālais grāds mākslā, diploms PDC Nr.1263, Daugavpils 

Universitāte; 

2003.g.  Izglītības zinātľu maģistra akadēmiskas grāds, diploms Nr.000176,  

Rēzeknes Augstskola; 

2001.g. Pedagoģijas bakalaurs, diploms Nr.001128, Rēzeknes Augstskola. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

No 2009.g. līdz ńim RA Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības 

katedra, lektore; 

No 2007.g.   RA PF Mājas kultūras izglītības katedra, lektore; 

2005.g.   RA PF Mājas kultūras izglītības katedra – diplomdarbu recenzents. 

Cita darba pieredze No 2002.g. līdz ńim laikam Rēzeknes Dizaina un Mākslas vidusskolas pedagoģe; 

No 2002.g. līdz ńim laikam Ludzas novada BJC, Mākslas studijas vadītāja un no 

2011.g Ludzas novada BJC metodiķe; 

2003.-2004.m.g. Rēzeknes SIC - lietińķās mākslas pulciľa vadītāja; 

No 2006.g. mācību centrs „Buts” - pasniedzēja 

2007.g. NVA Ludzas filiāle - lektore/konsultante 

2007.g. mācību firma ”Austrumvidzeme” – pasniedzēja 

Latgales reģionālais mākslas izglītības metodiskais centrs – pasniedzēja 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 Mākslinieciski radońa darbība auduma apdrukas apguvē pamatskolā. 

 Jaunieńu motivācijas rosināńana mākslinieciskai darbībai. 

 Tekstildizaina tendences un virzieni Latvijā. 

 Mūsdienu grafiskā dizaina attīstība 

 

Bērnu mākslinieciski radońās pańizpausmes izaugsme mākslas skolā// Pedagoģijas teorijas 

un mācīńanas process: Ceturtās ikgadējās maģistrantu zinātniski praktiskās konferences 

materiāli: 2002.gada 14.decembris, Rēzekne; 

„Jauno dizaineru biennāle no A līdz Z” – Dizaina studija, 2007.g. Nr.6. novembris – 

decembris. 

Dalība projektos 2013.g. 12.-18. februaris pieredzes apmaiľas dizaina un mākslas jomā brauciens -  

Rimini, Pesaro (Itālija) projektā „The Acquisition of new cretive skills and knowledge 

accordingly modern facilites”. In sector: Art and Design” ietvaros. 

2012./2013.m.g. dalība mobilit‟tes projektā „The Acquisition of new cretive skills and 

knowledge accordingly modern facilites”. In sector: Art and Design” 

2012.g. LEONARDO DA VINCI starptautiskā mobilitātes projekta „RENEW” dalība 

konferencē Prāgā, Čehija; 

2012. gads janvāris – „Interior UK ” Starptautiskā interjera dizaina izstāde (Birmingemā , 

UK); 

2011.g. dalība PBLA vasaras nometnē „3X3”; 

2011. gads aprīlis – „Salone satelite” Starptautiskā interjera dizaina izstāde (Milānā); 

2010.g. LEONARDO DA VINCI starptautiskā mobilitātes projekta „RENEW” darba 

grupas locekle; 

2010.g. Nevalstiskās organizācijas „KIRA”- biedre; 

2007.gads, oktobris – piedalīńanās „1.Rīgas Starptautiskās jauno dizaineru Biennālē”. 

Dizaina dienu ietvaros; 

2007.gads 5.oktobris  - „No Lielvārdes jostas līdz mūsdienu dizainam”, Starptautiskā 

konference par dizainu radońo industriju attīstības kontekstā (Rīga); 

2008. gads aprīlis – „Salone satelite” Starptautiskā interjera dizaina izstāde (Milānā). 

2006. gads, 15.- 17. septembris, Starptautiskais Mākslas plenērs - „Taka -2”; 

2004. gads aprīlis – „Salone satelite” Starptautiskā interjera dizaina izstāde (Milānā). 

Mākslinieciskā darbība  

 

2013. g. Ludzas novada karoga dizaina izstrāde. 

2011.g. jūnijs Dalība PBLA vasaras nometnes “3x3” organizētajā izstādē Liepnā. 

2007.gads, jūnijs – Daugavpils UniAversitātes maģistrantu diplomdarbu izstāde. 

2006.gads, janvāris – maģistrantu darbu izstāde „Punkts” – Daugavpils Universitātes 

Mākslas galerijā; 

2006.gads, jūnijs – maģistrantu radońo darbu izstāde – Daugavpils Universitātes Mākslas 

galerijā; 

2006.gads, septembris – piedalīńanās Rēzeknes Augstskolas, Mājas Kultūras katedras 

absolventu, radońo darbu izstādē, Rēzeknes Kultūrvēstures muzejā. 

2006.gads, septembris – plenēra radońo darbu izstāde, Daugavpils. 
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Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

„Auduma apdruka un zīda apgleznońana”, 

 „Papīra plastika”,  

„Lietińķā grafika un ńrifts”,  

„Zīmēńana”,  

„Kompozīcija”, 

„Gleznońana”,  

„Uzľēmējdarbības pamati”,  

„Darba aizsardzība”,  

„Floristika”,  

„Galda kultūra”,  

„Individuālā stila veidońana”,  

„Tērps un krāsa”,  

„Lietińķā etiķete”,  

„Vizuālā tēla veidońana: teorija un dizains”,  

„Verbālā un neverbālā komunikācija”,  

„Stila un krāsu mācība”,  

„Interjera dizains”,  

„Auńana”,  

„ Batika”,  

„ Mākslas valodas pamati „ ,  

”Mākslas valoda un kompozīcija”. 

Pedagoģiskā darba stāņs – 9 g. 

Vidējā gada pedagoģiskā slodze 1200 stundas 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

Biedrība „Kira” – locekle, no 2010.g. līdz ńīm laikam 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 2013.g. pedagogu profesionālā pilnveides programma „ Vizuālās mākslas skolotāju 

profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” – 12 st., Ludza, apliecība 

Nr.2013/40-20/445; 

2012. pedagogu profesionālās pilnveides programma „Ńpēles, kas tiek spēlētas skolā: 

sapēles starp bvērniem un pieauguńjiem””- 12st. , Rīga, apliecība Nr.0230-2-1/12; 

2011. g. profesionālā tālākizglītība - Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās 

ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla mācību priekńmetā 

Gleznońana -36 st., Rēzekne, apliecība Nr.751260192-1559; 

2011.g. profesionālā tālākizglītība - Projektu metode un vadība kultūrizglītībā  – 36 

st., Rēzekne, apliecība Nr.771350200-1559; 

2011.g. profesionālā tālākizglītība - Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās 

ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla mācību priekńmetā Mākslas 

valodas pamati – 36 st., Rēzekne, apliecība Nr.1301490237-1559; 

2011.g. tālākizglītības seminārs- Izstāņu sagatavońana, noformēńana un iekārtońana - 6 

st., apliecība Nr.A-3148; 

2011.g.tālākizglītības seminārs - Apsveikumi svētkos ar Photoshop – 7 st., apliecība 

Nr.A-3073; 

2011.IV Dalība starptautiskajā dizaina izstādē Milānā (Itālija) 

2010.g. tālākizglītības kursi - Adobe Photoshop apguve – 36 st.apliecība Nr.D-0184; 

2010.g. tālākizglītības seminārs- Interjera veidońana ar Photoshop – 7 st., apliecība 

Nr.A-2986; 

2009.g.tālākizglītības seminārs - Cimdu zvēru izgatavońanas darbnīca – 6 st., 

apliecība Nr.A-2771; 

2009.g. seminārs – Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos – 8st., 

sertifikāts Nr. 12956; 

2008.g.XI „21.gs.imidņa veidońanas tendences” Bogomolov‟ Image School  

seminārs(sertifikāts); 

2008.g. tālākizglītības seminārs - Telpa daudzveidīgā skatījumā – 6st., apliecība Nr.A-

2464; 

2008.g.tālākizglītības seminārs- Papīra objekti. Indiāľu zīmes  – 6.st., apliecība Nr.A- 

2521; 

2008.g. mācību kurss - Telpu interjera dizains 135 ak.st. Rīga, sertifikātsStudiju 
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centrs , Nr.09-0014; 

2008.g. starptautiskā lekcija – Auńana- senie audumu veidi, 8.st. RA, apliecība 

Nr.07/08-166; 

2007.g. seminārs - Runas māksla. Prasme runāt publiski. 5 st., Rīga, apliecība 

Nr.RSRM-18723; 

2007.g. datorapmācības kursi - Ciparu multivides pamati; Prezentāciju pamati un 

programma Power Point, Ludza, apliecība; 

2006.g. tālākizglītības seminārs - Bērna un skolotāja sadarbība gatavojoties svētkiem  

- 6 st., apliecība Nr.A2103; 

2006.g. tālākizglītības seminārs- Personiskā Ziemassvētku apsveikuma kartiľa – 6 st., 

apliecība Nr.A2087; 

2006.g. seminārs „Profesionālais imidņa dizains: darbs ar privāto klientu” Bogomolov‟ 

Image School, Rīga, sertifikāts; 

2006.g.  profesionālās pilnveides izglītības programma- 

Darba aizsardzība un drońība - 160 st., Daugavpils, apliecība Nr. PA 024508; 

2005.g. seminārs -“XXI gadsimta mode: visi stili un virzieni”, Bogomolov‟ Image 

School, Rīga, sertifikāts; 

2005.g.tālākizglītības seminārs - No skices līdz figurālai kompozīcijai – 6st., apliecība 

Nr.A-1817; 

2005 g. tālākizglītības kursi - Ornamentālie (etnogrāfiskie, dabas, dzīvnieku un 

stilizētie) raksti un materiāls. Apjomīgo formu veidońana(stilizācija - pielietojums) 

vizuālajā mākslā -12 st., apliecība Nr.981; 

2003.g. tālākizglītības seminārs- Mākslas terapijas studija. Ko es domāju par sevi un 

kas patiesībā esmu? – 6 st., apliecība Nr.A-0715; 

2002.g. - Florista, otrās pakāpes diploms, Mācību centrs ,,Buts", Rīga, 

profesionālās kvalifikācijas apliecība KAB Nr.002105; 

2002.g. tālākizglītības seminārs - Enkaustikas - gleznońanas ar vasku – pamati - 6st., 

apliecība Nr.A-0451; 

2002.g. tālākizglītības seminārs- Papīra lieńana - amats un māksla - 6 st., apliecība 

Nr.A-0466; 

2002.g. tālākizglītības seminārs - Sarunas par mākslu. Mākslas darbs - ideja skolēna 

radońam darbam - 6 st., apliecība Nr.A-0397; 

2001.g. Papīra lieńana - apjoms un forma - 6 st., apliecība Nr.A-0466; 

Saľemtie apbalvojumi 

 

 

2013.g. Ludzas novada BJC – pateicība; 

2013.g. Valsts Izglītības satura centra – pateicība; 

2011.g. Valsts Izglītības satura centra – pateicība; 

2011.g. Ludzas novada BJC – pateicība; 

2010.g. Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Izglītības satura centrs  - pateicība; 

2009.g. Ludzas rajona BJC – pateicība; 

2009.g. Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs – pateicība; 

2009.g. Ludzas rajona Kultūras centrs – pateicība; 

2008.g. Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs – atzinības 

raksts; 

2008.g. Ludzas rajona padome, Izglītības pārvalde – pateicība; 

2006.g. Ludzas rajona padome – pateicība. 

Valodas prasmes 

Dzimtā valoda 

 

 
 

Krievu valoda 

Vācu valoda 

Angļu valoda 

 

  

 Latvieńu 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

  C2  C2  C2  C2  Vācu 

  A1  A1  A1  A1  Angļu 

  A1  A1  A1  A1   
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ļubkina Velta 

Dzīvesvietas adrese Jupatovkas iela26, Rēzekne, LV4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26141063 

e-pasts velta@ru.lv 

Dzimńanas datums 01.06.1956 

Faksa numurs 646 22497  

Izglītība 2004.-2006. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija - iegūta kvalifikācija „Pamatizglītības skolotājs 

angļu valodā”- Diploms PD C Nr. 0167 

14.06.1994.nostrifikācija 

Latvijas Universitāte- iegūts pedagoģijas zinātľu doktora grāds Diploms CD Nr. 

001244, izdots Rīgā LU  

1991.-1994. 

Maskava, Krievijas izglītības akadēmija- iegūta pedagoga kvalifikācija un 

pedagoģijas zinātľu kandidāta grāds- 1994.g. Diploms KH Nr. 005131, izdots 

Maskavā 20.05.94. 

1986.-1991. 

Rīgas Tehniskā universitāte - iegūta vieglās rūpniecības inņeniera tehnologa 

kvalifikācija- 1991.g. Diploms PB Nr. 162831, izdots 27.06.91. 

1980-1984. 

Latvijas Universitāte- nepabeigta augstākā izglītība ekonomikas specialitātē 

1994.-1997. 

Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums – iegūta specialitāte Apģērbu modelētājs- 

konstruktors 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskie grādi Pedagoģijas zinātľu doktora grāds – 1994.g. 

Pedagoģijas zinātľu kandidāta grāds – 1994.g. 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

No 2007.g. un pašreiz– doktora studiju programmas “Pedagoģija” direktore PSPI  

RA; licencēńanas, akreditācijas dokumentu paketes sagatavońana, licencēńana, akreditācija 

2010.g.  

No 2007. g. jaunas Eiropas maģistra studiju programmas patērētājzinātnē izstrādes darba 

grupas dalībniece (Starptautiski semināri Briselē, (Beļģija); Atēnās ( Grieķija); Hamara ( 

Norvēģija); Stambula ( Turcija) 

No 2008. g. jaunas Eiropas maģistra studiju programmas Izglītības vadībā izstrādes darba 

grupas dalībniece (Starptautisks seminārs Ķijevā, Ukraina) 

No 2006.g un pašreiz Zinātniskā institūta „Personības Socializācijas pētījumu institūts” 

direktore un vadošā pētniece 

No 2005.g.-2010.g. 2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura 

programmas”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”vadīńana 

No 2002.-2004.g.1. līmeľa augstākas profesionālās izglītības   „ Profesionālās izglītības 

skolotājs „  studiju programmas vadīńana. 

No 2002.g.un pašreiz  profesore skolas pedagoģijā. 

No 2002. gada Otrā līmeľa augstākās profesionālās izglītības Mājturības / mājsaimniecības 

skolotājs programmas vadīńana. 

No 1998.- 2002.g. asoc. profesore skolas pedagoģijā. 

No 1997. gada – 2003. gadam RA Pedagoģijas fakultātes dekāne. 

No 1996. gada līdz 2003. gadam RA Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras vadītāja. 

No 1995. gada līdz 1998. gadam docente. 

No 1994. gada līdz 1995.gadam Rēzeknes Skolotāju institūtā Mācību priekńmetu MM 

katedras vadītāja. 

No 1996. gada Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar 1 papildspecialitāti darba 

arodskolā  programmas vadīńana. 

No 1998. gada Arodpedagoģiskās izglītības pamatprogrammas vadīńana. 

No 1998.-2002. g Pedagoģijas maģistra programmas vadīńana, sagatavońana akreditācijai. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 
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Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

8.līmenis, Doktora studiju programma „Pedagoģija” 

„Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija, promocijas darba struktūras veidošana un 

zinātniskās publikācijas sagatavošana”; 2KP 

„Reģionālā ekonomika un ES finansējuma piesaiste zinātniski pētnieciskos projektos”; 

2KP 

„Sociālais dialogs profesionālajā izglītībā, pētījumu specifika un darba tirgus attīstības 

tendences Latvijā un pasaulē” 4 KP 

Individuālais pētnieciskais darbs- promocijas darbu vadīńana 

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

7. līmenis: akadēmiskā Maģistra studiju programmā „Pedagoģija” 

“Pedagoģiskā pētījuma process un tā metodoloģija”, 2KP 

6.līmenis profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants” 

„Darba meklēńanas process”4 KP 

6.līmenis profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā izglītība” 

“Pedagoģiskā pētījuma process un tā metodoloģija”, 2KP 

„Projektu vadība un metodoloģija” 2 KP 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

5.līmenis, 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Skolotājs” 

„Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā” 2KP 

„Izglītības saturs”1 KP 

„Sociālās ekonomikas pamati II un III” 4 KP 

5.līmenis, 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Skolotājs” 

„Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā” 2KP 

5.līmenis, 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Interjera dizainers” 

 „Personāla vadība un saskarsme“ 2 KP 

 „Pētījumu un projektu rakstīńanas metodoloģija”2 KP 

4.līmenis, 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Vides dizains” 

 „Profesionālā kompetence, darba tirgus un pētniecība” 

„Personāla vadība un saskarsme“ 2 KP 

4.līmenis, 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Tulks-referents” 

„ Zinātniskā darba pamati”1 KP 

4.līmenis, 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Sociālais rehabilitētājs” 

 „Projektu rakstīńanas metodoloģija”2 KP 

Vieslekcijas     2012.g. 05.-11.02. ERASMUS mobilitāte Oldenburgas universitātē, Vācija, novadītas 10 

stundas doktorantu semināros.      

 2012.g. 08.-15.06. ERASMUS mobilitāte Varńavas pedagoģijas universitātē, Polija, 

novadītas 5 stundas. 

2010.g 17.- 30.oktobrim ERASMUS mobilitāte Dortmundes universitātē, Vācija, novadītas 

10 stundas. 

2009.g. novembris, Ondokuz Maiys Universitāte, Turcijā –nolasītas 10 st. ERASMUS 

mācībspēku mobilitāńu projekta ietvaros (sertifikāts) 

2008.g. Dortmundes Universitāte, Vācija – profesoru tikńanās saistībā ar doktora studiju 

programmas realizēńanas uzsākńanu un nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāńu 

projekta ietvaros (sertifikāts)  

2008.g. Spānija, Tenerifes Universitāte La Laguna – nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku 

mobilitāńu projekta ietvaros (sertifikāts)  

 2007.g. Spānija, Madrides Universitāte – nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāńu 

projekta ietvaros (sertifikāts) 

2006.g. Viļľas koledņa -– nolasītas lekcijas 8.st ERASMUS mācībspēku mobilitāńu projekta 

ietvaros ( sertifikāts) 

2005.g. Igaunija, Tallinas universitāte – nolasītas lekcijas 8.st ERASMUS projekta ietvaros 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

27.06. 2013 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (I.Bērtaitis) – locekle/recenzente 

27.06.2013 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ 

Rēzeknes Augstskola (I. Zaiceva) – locekle/recenzente 

18.03.2013 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Liepājas  Universitāte (D. 

Deimante- Hartmane) – locekle/recenzente 

2012.04.10 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ 

Rēzeknes Augstskola (S.Austruma) – locekle/recenzente 

2012.02.07. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (I.Bīmane) – locekle/recenzente 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), programmas 

līmenis (bakalaura, maģistra progr.), 

studiju programmas nosaukums, iestāde 
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2012.g. 29.06. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ 

Rēzeknes Augstskola (I.Prudľikova) – locekle/recenzente 

2012.g. 15.05. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte 

(L.Āboltiľa) – locekle/recenzente 

2011.g. 14.06. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Liepājas pedagoģijas 

akadēmija (D.Bethere) – locekle/recenzente 

2011.g. 06.01. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte 

(I.Kangro) – locekle/recenzente 

2010. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (I.Kulińa) – locekle/recenzente 

No 2002.- 2004.locekle 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”, Rēzeknes augstskola 

No 1998.gada un pańreiz – komisijas priekńsēdētāja vietnieks  

2. līmeľa augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mājturības/ 

mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 
Svetlana Ušča, 2008.-2012.g.29.06. 

Pusaudņu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība  internātpamatskolā  

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, studiju 

uzsākšanas gads)  

Ženija Truskovska- zinātniskā grāda pretendente Sociālā pedagoga profesion\alās 

identitātes veidońana ar supervīziju nodrońinātā studiju procesā, 2008. 

Inese Patapova (3.kurss- akad.atvaļinājumā) Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu 

socializēńanās procesā, 2008. 

  Olga Urtāne ( 2.kurss) Pusaudņu ar garīgās veselības un mācīńanās traucējumiem gatavības 

veidońanās karjeras izvēlei internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā, 2011.g. 

  Indra Kolendoviča (2.kurss) Pedagoga palīdzība sociālā riska ģimeľu bērnu patstāvības 

veidońanai pusaudņu vecumā, 2011. 

  Alens Indriksons (1.kurss) Lietińķās komunikācijas prasmes robeņsargu profesionālajā 

sagatavońanā- 2012.g 

Maģistri (kopējais skaits)  53 

Bakalauri (kopējais skaits)  42 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

    2012./2013.g. četru promocijas darbu vadīńana ESF projekta “Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenońanai Rēzeknes Augstskolā” ietvaros 

Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007 

   2009.g marts, Vācija, Berlīnes tehniskā universitāte- darbs ES darba grupā CCN projekta 

ietvaros un dalība konferencē „Making diferences”;  

   2008.g . Atēnas, Grieķija – Harokopio universitāte - darbs ES darba grupā Eiropas 

maģistra programmas izstrādei; ( CCN projekta ietvaros);  

      2008.g. Kijevas, Ukraina KROK universitāte - darbs ES darba grupā Eiropas maģistra 

programmas izstrādei Austrijas, Lincas augstskolas vadībā 

   2007.g. Brisele, Beļģija – darbs ES darba grupā Eiropas maģistra programmas izstrādei ( 

CCN projekta ietvaros);  

      1982. līdz 1994.g. mājturības skolotāja Viļānu vidusskolā 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) - Personības socializācijas un resocializācijas procesu pētījumi 

- Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti. 

- Profesionālā izglītība- ilgtspējīgas attīstības kontekstā un sadarbībā ar sociālajiem 

partneriem 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

USCA S., LUBKINA V.., MARZANO G. A Socio-ecological Based Feasibility Assessment 

for Developing Sustainable Elderly Education Programs in the Latgale Region (Latvia). 

Proceeding of the International Scientifical Conference. Volume III. University of Udine, 2013. 

,pp. 171-180.  

     MARZANO G., LUBKINA V., Cyberbulling and Real Reality// Proceedings of the 

International Conference Society, Integration. Education. Volume II, Rezekne, RHEI, 2013.,  

412.-422.pp. 2013.  

     PILAR ESCUDER-MOLLON, ROGER ESTELLER-CURTO, CECIL ISSAKAINEN, 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), datu bāze (A&HCI, SSCI vai 

nozaru vadošajās datubāzes Thomson 
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Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

VELTA LUBKINA, SLAVINA LOZANOVA Pedagogical Proposal to Increase Senior 

Citizens’Quality of Life//// Elsevier Ltd for publishing WCES-2013 Proceedings.  , Procedia-

Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) indexed on the ScienceDirect, Scopus and 

Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Rome, Italy 5th 

World Conference on Educational Sciences Sapienza University of Rome, Italy, 

http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index, - 2013 

      KOLENDOVICA I., LUBKINA V., Formation of Self- Dependence in an Educative 

Process at Elementary Boarding School in Latvia// Journal of Teacing and Education, ISSN 

2165-6266: 2(1): 177-187 (2013) Copyright 2013 by UniversityPublications.net- USA 

       Urtane, Usca, Lubkina Learners with Mental Health Disorders Preparedness to 

Choose a Career Choice in Boarding School in Latvia//Conference of the International 

Journal of Arts and Sciences, in electronic format (ISSN 1943-6114).published in 

the International Journal of Multidisciplinary Thought,2012., Vol. 2, No. 3., (ISSN 2156 – 

6992) http://www.universitypublications.net/ijmt/index.html , publisher 55 Farm Drive 

Cumberland, Rhode Island 02864-3565,USA 

VIRGAILAITE – MECKAUSKAITE E., LUBKINA V.  Influence of Internationalization 

Processes in the Higher Education Institution on the Development of Intercultural 

Competence. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība: Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. 1.daļa. Personības Socializācijas pētījumu institūts, Rēzeknes Augstskola, 

Rēzekne, 2012.gads, 440.-450.lpp. (Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

Conference Proceedings Citation Index) 

USCA S., LUBKINA V., PĪGOZNE T. A Model of Developing Communicative 

Competence for the Needs of Adolescents with Language Disorders. International 

Conference on Financial, Management and Education Science (ICFMES 2012). Beijing, 

China, May 19-20, 2012. Science Technology Pres Co. Limited, pp Thomson Reuters 

Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index  

USCA S., PRUDNIKOVA I., LUBKINA V. Pupils of special education needs within 

appropriate environment// Education reform in comprehensive school: Education content 

Research and implementations problems: The collection of scientific papers, 2011.- 

Rezekne: Personality Socialization research institute, 2012.- 76-87.p. Indexed: EBSCO: 

Education Research Complete http://search.ebscohost.com 

Using the Information Technologies for Integration Problems of Persons with 

Disabilities. - Proceedings of the International Conference Society, Integration. 

Education / Rezekne, 2010. - p. 444.-452. (ISBN 978-9984-44-018-7) (ISSN 1691-5887) 

(Korniljevs I., Lubkins G., Lubkina V.) (Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

Conference Proceedings Citation Index) 

Learning Environment for Student Self-realization Process at Boarding School// 

proceedings of the International Conference Society, Integration. Education / Rezekne, 

February 27-28, 2009. - p. 427. - 436. (ISBN 978-9984-44-018-7) (ISSN 1691-5887) 

(Patapova I.; Lubkina V.) (Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference 

Proceedings Citation Index) 

 Cilvēku ar invaliditāti situācijas Latvijā analīze/ proceedings of the Internacional 

Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, 2011.- Volume II , 497.-506.lpp. 

(ISBN 978-9984-44-065-1) ( ISSN 1691-5887 ) Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) (Korľiļjevs I., Ļubkina V.) – izvērtēńanas 

procesā 

A Model of Developing Communicative Competence for the Needs of Adolescents with 

Language Disorders. International Conference on Financial, Management and Education 

Science (ICFMES 2012). Beijing, China, May 19-20, 2012. (Usca, S., Lubkina, V., 

Pīgozne, T.). Science Technology Pres Co. Limited, pp. 44-52. ISBN 978-988-15121-5-

4 Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) - 

iekļaušanas procesā 

Formation of Collaborative Skills of Adolescents who have Functional Disorders 5th 

World Conference on Educational Sciences 05-08 February 2013, Sapienza University of 

Rome, Italy; (Urtane O., Usca S., Lubkina V.) 

   
http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index 

paper will be published in Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) and at 

the same time indexed on the ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters   Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) 

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un starptautiski 

pieejamās datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

 

 

Implementation of Elements of Critical Thinking Within Teaching Content  // 4 

scientific conference „Building bridges”// The Consumer Citizenship Network conference 

proceedings, Sofia, 2007. - p. 129.-142. (Danilane L., Lubkina V., Lubkins G.); (ISBN: 

978-82-7671-652-8; ISSN: 1501-858X), available also in database: 

http://www.hihm.no/concit   

Integrating of the Content of Primary Education in Latvia  // 4 scientific conference 

„Building bridges”// The Consumer Citizenship Network conference proceedings, Sofia, 

http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index
http://www.universitypublications.net/ijmt/index.html
http://www.epnet.com/
http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index
http://www.hihm.no/concit
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Informācija par publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), datu bāze (Web of Knowledge, 

EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa 

bibliotēkas katalogos), līdzautori 

2007. - p. 192.-201 (Danilane L., Lubkina V.); (ISBN: 978-82-7671-652-8; ISSN: 1501-

858X),  available also in database:    http://www.hihm.no/concit  

Content Integration in the Aspect of the Basic Education Standard at Comprehensive 

Schools// Innovations and Technologies News, 2008, No. 703241, (ISSN 1691-4937) 

Patapova I., Jurcenko A., Truskovska Z., Lubkina V. Making a Difference in the Learning 

Process // SIXTH ANNUAL CONFERENCE BERLIN, GERMANY 23 – 24 MARCH 

2009 „Making a difference” http://www.hihm.no/content/download/16999/155536/file/ 

The Latvian Example for Search of Supervision Implementation Solutions in Education 

of Prospective Social Pedagogues// Canada International conference of Education: 

CICE-2010 Proceedings: Copyright  C  CICE-2010 Published by Infonomics Society, p. 

775.-777. ( (ISBN 978-0-9564263-2-1)  (Truskovska Z., Lubkina V., Patapova I.) 

http://www.ciceducation.org 

 The Role of Boarding School in Work with Latvian Social Risk Group Pupils: 

Problems and Solutions// Canada International conference of Education: CICE-2010 

Proceedings: Copyright C  CICE-2010 Published by Infonomics Society, p. 609.-611. 

((ISBN 978-0-9564263-2-1)  (Patapova I., LubkinaV., Truskovska Z.),  

http://www.ciceducation.org 

Computer as Medium for the Development of Language and Social Skills of the Pupils 

of Special Needs// International Conference on special education, Kyrenia, Cyprus, (Usca 

S., Prudnikova I., Lubkina V.)  http://www.icose2010.org, submitted for publication 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/wos_ssci_a5022_final.pdf  

Using Information Technologies for Integration Problems of Persons with Disabilities: 

Latvian experience// //the International Conference on Elderly and New Technologies: 

Universitat Jaume I: Castello de la Plana, Spain, 22-23 April, 2010 (LubkinaV., Lubkins 

G., Korniljevs I.) 

School and Family Cooperation Models for Reducting Social Problems at Boarding 

School//   Problems of Education in the 21st Century; ISSN 1822-7864  indexed PEC 

2010; 21(21):96-108; ICID: 913570  *IC™ Value:*3.00; 

Abstract<http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=913570> 

(ISSN1822-7864), 2010, is included in international scientific databases EBSCO: 

Education Research Complete (http://www.epnet.com/), Asian Education Index ( 

http://www.asian-education-index.com/education_journals_index_P.php) and 

Copernicus Index (http://www.indexcopernicus.com). 

 

Health and Education Problems of Children and Youth with Disabilities in 

Latvia//Social Welfare. Interdisciplinary Approach: Shauliai University, Lithuania & 

Open International University, Ukraine, is included in EBSCO Academic Search 

Complete database, 2011, Volume 1(2), p. 93.-105. (Usca S., Korniljevs I., Lubkina V.) 

 

 Development of Consumer’s Responsibility During the Study Process: Latvian 

experience//2nd PERL International Conference Technische Universität Berlin, 19-20 

March 2012 (Danilane L. Lubkina V.) http://www.aloenk.tu-

berlin.de/fileadmin/fg165/Book_of_Abstracts_2012_-_master_IV.pdf 

The Experience of Latvia in Integration of Consumer Education Issues into Native 

Language Curriculum// 2nd PERL International Conference Technische Universität 

Berlin, 19-20 March 2012 (Lubkina V., Danilane l., Usca S.)  

http://www.aloenk.tu-berlin.de/fileadmin/fg165/Book_of_Abstracts_2012_-_master_IV.pdf 

LUBKINA V., KAUPUZS A., USCA S. Theoretical background of Seniors Education. 3rd 

International Conference on the Elderly and New Technologies. Abstract Book. 

Universitat Jaume I, Castellon, Spain. 2012. Pieejams http://mayores-

nt.uji.es/data/3ICENT_Abstracts.pdf 

Integration of Teaching Content in Consumer Science// Learning Environment of 

Educational Institutions: Problems and Solutions: Collection of scientific papers - RHEI, 

2007. - p. 45.-55. (Danilane L., Lubkina V.)( ISBN 978-9984-779-52-2) 

Consumer Education and Consumer Culture in Global Aspect // Education Reform in 

Comprehensive School: Research of Educational Content and Implementation Problems: 

Collection of scientific papers – Rezekne: RHEI, 2007. - p. 21.-32. (ISBN 978-9984-779-

76-8) (Danilane L., Lubkina V.) 

Information Technology for Development of Pupils’ Positive Attitude within Music 

Lessons in Form 9 // Implementation of the Educational Reform in Latgale Region 

Schools: Qualitative Analysis of Performance Indicators. Collection of scientific papers - 

Rezekne: RHEI, 2008. - p. 36.-45. (ISBN 978-9984-44-015-6) (Domarks V., Lubkina V.) 

Work specificity of Liepna Boarding School During Economic Crisis // Education reform 

in comprehensive school: Education content Research and implementations problems: 

Collection of scientific papers - Rezekne: Personality Socialization research institute, 

2010. - p. 51.-62. (PatapovaI., LubkinaV.) ISSN 1691-5895 indexed: EBSCO: 

Education Research Complete http://search.ebscohost.com and available in database: 

http://www.hihm.no/concit
http://www.hihm.no/content/download/16999/155536/file/
http://www.ciceducation.org/
http://www.ciceducation.org/
http://www.icose2010.org/
http://science.thomsonreuters.com/mjl/wos_ssci_a5022_final.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=913570
http://www.epnet.com/
http://www.asian-education-index.com/education_journals_index_P.php
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.aloenk.tu-berlin.de/fileadmin/fg165/Book_of_Abstracts_2012_-_master_IV.pdf
http://www.aloenk.tu-berlin.de/fileadmin/fg165/Book_of_Abstracts_2012_-_master_IV.pdf
http://www.aloenk.tu-berlin.de/fileadmin/fg165/Book_of_Abstracts_2012_-_master_IV.pdf
http://mayores-nt.uji.es/data/3ICENT_Abstracts.pdf
http://mayores-nt.uji.es/data/3ICENT_Abstracts.pdf
http://search.ebscohost.com/


 

113 

 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062 

 Development of Consumer Education Concept within Cultural Background and 

Socially Economic Situation of Latvia and European Context // Education Reform in 

Comprehensive School: Education Content Research and Implementations Problems: 

Collection of scientific papers- Rezekne: Personality Socialization research institute, 

2010. - p. 17.-30. (Danilane L., LubkinaV.) ISSN 1691-5895 indexed: EBSCO: 

Education Research Complete http://search.ebscohost.com   and available in database: 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062 

Computer Usage for successful Organizing of Self-Realisation of Social Risk Group 

Pupils// Teacher and School: The Cardinal August Hlond University of Education in 

Myslowice, ISSN 1426-9899; ( Usca S., Patapova I., Lubkina V.) 

Adolescent with Language Impairment Socialization Problems in Latvia//Pedagogical 

Technologies in Socialization and resocialization of Society.- Rezekne: PSRI, 2010. – p. 

94. -106. ( Usca S., Lubkina V.) ISSN 1691-5909 ;  

Satisfaction of Pupils’ of Social Risk Group Needs in Activity of Latvian Boarding 

School//Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society.- 

Rezekne: PSRI, 2010. - p. 45.-55. (Patapova I., Danilane L., Lubkina V.) ISSN 1691-

5909 ;  

Highly Qualified Education: Specific Direction of Doctoral Study Program "Pedagogy" 

at Rezekne Higher Education Institution (Latvia)//PHYSIOMEDI, Saint-Petersburg, 

2011. – p. 89. - 94. (Lubkina V.A., Lubkins G.J.) (available: Russian State Library 

(Российская государственная библиотека); National Library of Russia (Российская 

национальная библиотека); State Public Scientific Technical Library of Siberian 

Branch of Russian Academy of Sciences (Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук); the 

Far East State Scientific Library (Дальневосточная государственная научная 

библиотека);  Library of Russian Academy of Sciences (Библиотека Российской 

академии наук); Library of Presidential Administration of Russian Federation                   

(Администрация Президента Российской Федерации Библиотека);  Parliamentarian 

Library of State Council and Federal Meeting (Парламентская библиотека 

Государственной Думы и Федерального собрания);  Library of Moscow State 

University (Библиотека Московского государственного университета) 

Acquisition of Social Skills for a Child with Cerebral Palsy at the Special  Needs 

School// Education reform in comprehensive school: Education content Research and 

implementations problems: The collection of scientific papers, 2011 - Rezekne: 

Personality Socialization research institute, 2012. - p. 24.-37. (Kolendovica I., Lubkina 

V.) ISSN 1691-5895 indexed: EBSCO: Education Research Complete 

http://search.ebscohost.com    

The experience of Adamova special elementary boarding school in omplementation of 

carrer guidance for pupils with mental health disturbances// Education reform in 

comprehensive school: Education content Research and implementations problems: The 

collection of scientific papers, 2011.- Rezekne: Personality Socialization research 

institute, 2012 - p.61-75. (Urtāne O., Ļubkina V.,) ISSN 1691-5895 indexed: EBSCO: 

Education Research Complete http://search.ebscohost.com    

Pupils of special education needs within appropriate environment// Education reform in 

comprehensive school: Education content Research and implementations problems: The 

collection of scientific papers, 2011.- Rezekne: Personality Socialization research 

institute, 2012 - p. 76-87. (Usca S., Prudnikova I., Lubkina V.), ISSN 1691-5895 

indexed: EBSCO: Education Research Complete http://search.ebscohost.com   

Citas publikācijas Mācību satura integrācija patērētāju izglītībā// Izglītības iestāņu mācību vide: problēmas 

un risinājumi: Zinātnisko rakstu  krājums.- RA, 2007.45.-55.lpp.( Danilāne L., Ļubkina V.)( 

ISBN 978-9984-779-52-2) 

Patērētāja izglītība un patērētāja kultūra globālā aspektā //Izglītības reforma 

vispārizglītojońā skolā: Izglītības satura pētījumi un ievieńanas problēmas: Zinātnisko 

rakstu krājums. – Rēzekne: RA, 2007.- 21.-32.lpp. ( ISBN 978-9984-779-76-8)(Danilāne 

L., Ļubkina V.) 

Informācijas tehnoloģijas skolēnu pozitīvas attieksmes veidošanai mūzikas stundās 

pamatskolas 9.klasē// Izglītības reformas ievieńana Latgales reģiona skolās: rezultatīvo 

rādītāju kvalitatīvā analīze. Zinātnisko rakstu krājums.- Rēzekne:RA, 2008.- 36.-45.lpp. 

(ISBN 978-9984-44-015-6)(Domarks V., Ļubkina V.) 

Informācija par publikācijām pēdējo 

sešu gadu laikā Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), līdzautori 

Monogrāfijas  UŠČA S., LUBKINA V., Pusaudņu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences 

attīstība [The development of communicative competence of adolescents with language 

disorders], RA: PSPI – 2013.- 192 lpp. ISBN 978‐9984‐44115‐3 

Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti. – Rēzekne: RA 2008.–

171 lpp. .(Danilāne L.,Ļubkina V.) ( ISBN978-9984-779-91-1) 

Pašapziľas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un  skolotāja   saskarsmes procesā.- 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
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Rēzekne, RA, 2007.- 125 lpp.( Lapiľa L., Ļubkina V.) (ISBN-978–9984–779–56–0) 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču moduļa programmas un 

metodiskā līdzekļa izstrāde WORD un e- vidē Moodle; ESF projekta ”Profesionālo mācību 

priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču 

paaugstināńana” ietvaros (Vienońanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/0010)  ( 

03.08.2010. -30.01.2011.) 

Skaties.Domā. Dari.: Metodiskais līdzeklis.- Rēzekne:RA, 2008.- 160 lpp.( Ļubkina V.- 

atbildīgā par izdevumu) (ISBN 978-9984-779-93-5) 

Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai 

vispārizglītojošā skolā: Mācību metodiskais līdzeklis ( Ļubkina V.- atbildīgā par 

izdevumu),- Rēzekne, Latgales Druka, 2007.-133 lpp. 

Eiropas dimensijas senioru mācīšanā un atmiľas trenēšanā: Mācību izdales materiālu 

komplekts.( ES projekta GRUNTVIG 2 ietvaros).- Rēzekne, 2006.- 48 lpp.( V.Ļubkina un 

autoru kolektīvs) 

Idejas.Ieteikumi Pieredze: Skolotājs skolotājam: sākumskola.(metodiska palīglīdzeklis 

LVAVA projekta ietvaros)-LVAVA:SIA „N.I.M.S.” , 2005.-39 lpp. ( autoru kolektīvs) 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” studiju programmas, kalendārie plāni un 

studiju materiāli, 2012.g.: 

„Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija, promocijas darba struktūras veidošana un 

zinātniskās publikācijas sagatavošana”; 2KP 

„Reģionālā ekonomika un ES finansējuma piesaiste zinātniski pētnieciskos projektos”; 

2KP 

„Sociālais dialogs profesionālajā izglītībā, pētījumu specifika un darba tirgus attīstības 

tendences Latvijā un pasaulē” 4 KP 

Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču moduļa programmas un 

metodiskā līdzekļa izstrāde WORD un e- vidē Moodle; ESF projekta ”Profesionālo mācību 

priekńmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču 

paaugstināńana” ietvaros (Vienońanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/0010)  ( 

03.08.2010. -30.01.2011.) 

Gads, materiāla nosaukums, izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences 

Informācija par konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā (referāta nosaukums, 

konferences nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 International Conference on Financial, Management and Education Science 

(ICFMES 2012). Beijing, China, May 19-20, 2012. A Model of Developing 

Communicative Competence for the Needs of Adolescents with Language Disorders. 

Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas 

pētījumu institūts, Rēzekne, 2012. g. 25.-26.maijs. 

2012.g.15.-20.04.dalība projekta QEDUSEN „Evaluation toolkit on seniors education 

to improve their quality of life” 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP; 

konferencē Spānijā University Jaume 1  

Šauļu universitātē 2012. gada 25. 26.aprīlī konference LAT-LIT projekta ietvaros 

2nd PERL International Conference Technische Universität Berlin, Germany, 19-20 

March 2012,  The experience of Latvia in integration of consumer education issues into 

native language curriculum  

Cilvēku ar invaliditāti situācijas Latvijā analīze (Korľiļjevs I., Ļubkina V.) /  

Internacional Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, PSPI, 2011. maijs. 

The International Conference on Elderly and New Technologies: Universitat Jaume I: 

Castello de la Plana, Spain, 22.-23. April, 2010 Using Information Technologies for 

integration problems of persons with disabilities: Latvian experiance 

International Conference on special education, Kyrenia, Cyprus,  2010, April 
Computer as medium for the development of language and social skills of the pupils of 

special needs/ 

Canada International conference of Education: CICE-2010, Toronto, Canada, May, 

2010. Infonomics Society. The Role of Boarding School in Work with Latvian Social Risk 

Group Pupils: Problems and Solutions 

 SIXTH ANNUAL CONFERENCE BERLIN, GERMANY 23 – 24 MARCH 2009 

„Making a difference” Making a difference in the learning process 

 Sabiedrība, Integrācija, Izglītība: Starptautiskā zinātniskā konference  2009. gada 27. – 

28. februāris.- Rēzekne, PSPI Mācību vide skolēna pańrealizācijas procesā 

internātpamatskolā 

4 scientific conference „Building bridges”// The Consumer Citizenship Network 

conference proceedings, Sofia, 2007. Integrating of the Content of Primary Education in 

Latvia 

3 scientific conference „Catalyzing Change” CCN  Hamar, Norway, 2006. Life skills 

education in Latvia 
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World Congress, Lisbon, Portugal, 2005 ( legal registry 235127/05) Active lifestyle – the 

basis of higher life quality   

Eksperta darbība Ievēlēta eksperte pedagoģijā Latvijas Zinātnes Padomē no 22.12.2009.- 22.12.2012.g.; 

12.2012.- 12.2015. 

- Eksperte (11.2012.- 2014.) EU bilateral cooperation project „PI-PWP Thereats of 

Cyberspace – new qualifications of a social worker” together with lead partner Wisha 

Szkola Pedagogiczna TWP in Warsaw, Poland,  

- Eksperte - Augusts, 2013. ( contract) at Shauliai University, Lithuania in project  „II 

pakopos jungtines studiju programos Socialinis darbas parengimas ir igyvendinimis 

bendradarbiaujant su universitetu „Ukraina”(SOCNET)  

- vecākā eksperte (03.08.2010.-30.01.2011).Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināńanās 

prasmju kompetenču darba grupai ESF projekta ”Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu 

un prakses vadītāju teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana” ietvaros 

VISC (Vienońanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/0010) (.) vadīju PP moduļa 

programmas izstrādi, materiālu atlasi programmas realizēńanai , sagatavońanu Word 

dokumentā un e- vidē; 

- satura eksperte (01.03.2011.-01.07.2012.)Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināńanās 

prasmju kompetenču modulim ESF projekta ”Profesionālo mācību priekńmetu pedagogu un 

prakses vadītāju teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana” ietvaros VISC 

(Vienońanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/0010)  

- eksperte/konsultante 2010-2012.g. ESF projektā ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide 

Rēzeknes jaunieńiem ar mācīńanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras 

attīstīńanai” Nr. 2009/0302/1Dp/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/101, RA; 

- eksperte 2008.-2010; LLP projektā „ Active citizenship trough information and 

Communication Technologies at all ages”, Līguma Nr. 2008-1-ESI-GRU06-001313,. 

- eksperte/profesore 2009. g. 21.06.- 03.07. Intensive summer programme EPICA – 

Towards a Consumer Citizenship Education  http://projectos.ese.ips.pt.  

- eksperte- padomniece 2007.- 2008.g. projektu vadības un pedagoģijas jomā ESF projektā „ 

Pedagoģiskās korekcijas programmu izveide un ievieńana Liepnas internātpamatskolā „Nr. 

2007/0115/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.6.1./ 0041/0630 

- eksperte 2006./2007.g. nacionālās programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla nodrońinājuma izveide ”VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/ 0504;    

- eksperte nacionālās programmas projektā ,,Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināńanai un sociālo partneru iesaistei un izglītońanai” Līguma 

Nr.2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05 /NP/3.2.6.1/0001/0154;   2006./2007.g; 

- eksperte ESF projektiem izglītībā no 2005.g.- 2008.g. 

- eksperte ASV programmā PSBH:  

                  Torun, Polija, Kopernika universitāte starptautisks seminārs – Pilsētas pańvaldības 

veselības dapartaments sadarbībā ar DHF (ASV), starptautiskā eksperte, 2006.g.; 

                  Baltkrievija, starptautisks seminārs- Brestas universitāte sadarbībā ar DHF (ASV);  

starptautiskā eksperte 2004., 2005.g,; 

                 Viļľa ,Lietuva, starptautiskā eksperte seminārā – The Baltic Environmental 

programs‟Office and Dreifus Health Fondation (USA); 2004.g.. 2006.g. 

                  Ukraina,Ļvova starptaut. Seminārs “SALUS” fondam sadarbībā ar DHF , (ASV); 

starptautiskā eksperte2004.g  

- eksperte 2003.g. HARE projekta ”Saiknes pilnveidońana starp profesionālajām mācību 

iestādēm un uzľēmējdarbības sektoriem Rēzeknes reģionā”- ( līgums N 5 ar Latgales 

Uzľēmējdarbības atbalsta centru no 01./03.2003.g.) 

- eksperte/konsultante No 2002. g.– 2009.g. IZM izglītības darbinieku konsultatīvā padome 

- No 1997.g.- 2008.g. IZM ISEC un profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības 

departamenta izglītības programmu eksperte 

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

      - 2010.g. saľemta DAAD stipendija zinātniski pētnieciskā darba veikšanai 

Dortmundes Universitātē, Vācijā saistībā ar personības socializācijas un resocializācijas 

pētījumu ievieńanu PSPI ( 1 mēnesis)( Referat: 323; Kennziffer: A/10/05927; haushaltstitel: 

331 4 03 151). 

        - 2011.g. darba grupas vadītāja Personības socializācijas pētījumu institūta dokumentu 

paketes sagatavošanai akreditācijai ( iesniegts izvērtēńanai) 

        - 2011.g. darba grupas vadītāja doktora studiju programmas „Pedagoģija” 

dokumentu paketes sagatavošanai izglītības virziena akreditācijai (vērtējums pozitīvs, 

iedalīta 2. grupā) 

      - 2010.g. vizīte ASV DHF, tikńanās ar sadarbības partneriem zinātniskās sadarbības un 

jaunu programmu ievieńanas plānońana 

          - 2010.g. darba grupas vadītāja doktora studiju programmas „Pedagoģija” 

akreditācijas dokumentu paketes sagatavońanai (programma akreditēta uz 6 gadiem- 

ekspertu ieteikums 09.04.2010.g.) 

          - 2008.g. darba grupas vadītāja doktora studiju programmas „Pedagoģija” 

licencēšanas dokumentu paketes sagatavošanai ( licence iegūta 2008.g.21.01.)  

Nosaukums (konferences orgkomiteja, 

tml.), tituls (priekšsēdētājs, loceklis, 

u.c.), gads  

http://projectos.ese.ips.pt/
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           - 2007.g. izstrādāta doktora studiju programma „Pedagoģija” 

        - 2006.g. Izveidots un piereģistrēts IZM zinātnisko institūciju reģistrā RA 

Personības Socializācijas pētījumu institūts (PSPI), tā darbā piesaistīti RA 7 jauni 

zinātľu doktori  

           - 2001. gadā 3 mēneńu zinātniski pētnieciskais darbs Dānijas Pedagoģijas universitātē 

Kopenhāgenā. 

Darbs konferenču zinātniskajās komisijās:  

         - Jaume 1 Universitāte, Castellona de La Plana, Spānija – 2010., 2012.g., locekle 

     -  5-th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality 

(REEP) Jelgava, Latvijas lauksaimniecības universitāte , Latvija 20th - 21st March, 2012 

,locekle 

        - ikgadējā starptautiskā zinātnisks konferences „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” 

materiālu krājumam- PSPI, RA no 2006.gada un pańreiz 

        -Ńauļu Universitāte, Lietuva – starptautiskā zinātniskā konference 2002.g. 

        -Rīgas Tehniskā koledņa ikgadējās zinātniskās konferences redkolēģijas locekle no 

2002. gada un pańreiz 

       - RA maģistrantu zinātniskās konferences redkolēģija no 2000.gada  

Darbs zinātnisko izdevumu redkolēģijās:  

Redkolēģiju priekšsēdētāja: 

- Ţurnālam: „Pedagoģijas tehnoloģijas sabiedrības socializācijā un resocializācijā/ 

Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society.- Rezekne: 

PSRI, ISSN 1691-5909 ; atrodams datu bazē 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201065; 

- Ikgadējo zinātnisko rakstu krājumam: Izglītības reforma skolā; Izglītības satura 

pētījumi un ievieńanas problēmas// Education reform in school: Education content 

Research and implementations problems: The collection of scientific papers.- 

Rezekne: Personality Socialization research institute,  ISSN 1691-5895 indexed: 

EBSCO: Education Research Complete http://search.ebscohost.com   un atrodams 

datu bāzē: http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062 

- Ikgadējam starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, Integrācija, 

Izglītība” materiālu krājumam- Rēzekne, no 2006.gada. ( ISBN 978-9984-44-018-

7) (ISSN1691-5887) Thomson Reuters http://www.isiwebofknowledge.com  

   Redkolēģijas locekle:  
- Scientific journal: Social Welfare.Interdisciplinary Approach,: Shauliai 

University, Lithuania& Open International University, Ukraine, is included in 

EBSCO Academic Search Complete database- no 2011. gada. 

 

Dalība projektos 
 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta nosaukums, 

amats projektā, finansējuma avots 

Zinātniskie projekti:  

- LAT- LIT projekts MODPART, LLIV-223, 01. 2012- 12.2013, vadońā pētniece; 

- QEDUSEN „Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of 

life” 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP; 2011.- 2013., pētniece 

- PERL:   Partnership for Education and Research about responsible Living, 2009-

2012; 2012.-2016. http://www.hihm.no- Jean Monnet; 

- LZP lietińķais pētījums - Starpdisciplinārs pētījums valodas, komunikatīvo prasmju 

attīstībai skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļaujońā vidē , iesniegts 2010.g.01.10. ( 

apstiprināts LZP, bet finansējums nav piešķirts) 

- ESF programmā „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” izstrādāts, iesniegts un saľemts 

pozitīvs vērtējums projektam „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei iedzīvotāju socializācijas un 

resocializācijas problēmu mazināńanai Latgales reģionā” (izstrādāts, pozitīvi novērtēts, bet 

neakceptēts) 2009.g. 

- IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”- 

„Izglītības reformas ievieńana Latgales reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā 

analīze ”vadītāja, 2008.g. 

- IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”- 

Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstīńana RA Personības Socializācijas pētījumu 

institūtā – Izglītības reforma vispārizglītojońā skolā: izglītības satura pētījumi un ievieńanas 

problēmas” vadītāja, 2007.g. 

- IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”: 

RA Personības Socializācijas pētījumu institūta zinātniskās infrastruktūras 

attīstīńana”2006.g. vadītāja; 

 

Pārējie projekti:  

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojońo mācību priekńmetu pedagogu kompetences 

paaugstināńana” Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/ 09/IPIA/VIAA/003 – sadarbībā ar LU; 

2010.-2012.g. 

ESF projekta vadītāja „Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām vajadzībām 

integratīvajās klasēs/ grupās” 2007/0104/VPD1/ESF/PIAA/ 07/APK/3.3.7./0045/0160;  

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201065
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.hihm.no-/
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2007.-2008.g.  

Socrates ERASMUS-3 PROJEKTS Nr. 109872-CP-1-2003-1-NO-ERASMUS-TN 

„Consumer Citizenship Network” (CCN); Informācija datu bāzē: 

http://www.hihm.no.concit – projekta vadītāja Rēzeknes Augstskolā 2003.-2006.g.; 2006.-

2009.g. un projekta 7.darba grupas locekle starptautiskā līmenī 

ESF projekta vadītāja „Kompetenču pilnveide Latgales reģiona skolotājiem jaunā 

pamatizglītības standarta realizēńanai vispārizglītojońā skolā” 

2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160; 2006.-2007.g. 

LSIF projekta Nr. 2003/004-979-01-02/SVAP-1 vadītāja, 2005.-2006.g.   

GRUNDTVIG 2 projekta „EDILAMTOS” N 05-LVA01-S2G01-00026-1 koordinatore 

Latvijā , 2005.-2007.g. 

No 2004. gada ASV DHF zinātniski praktiskās programmas PSBH(Problem Solving For 

Better Health) nacionālā koordinatore Latvijā http://www.dhfglobal.org 

Akcentu un struktūras maiľa arodpedagoģiskā izglītībā  Latvijā un Lietuvā” ( Latvija- 

Lietuva- Somija-Dānija, projekta koordinatore RA 2000.-2002.g. 

Projekts par studentu pedagoģiskajām praksēm „CHANGE” (SOCRATES, COMENIUS 

88116-2000-1-AT-COMENIUS-C31), projekta koordinatore Latvijā, 1999.-2003.g. 

„Uzľēmības un uzdrīkstēńanās veidońana studentos Latvijas pedagoģiskajās augstskolās” ( 

Latvija Anglija) – dalībniece 1998.g. 

DELATE” ( Latvija- Dānija) projekta koordinatore Rēzeknes Augstskolā 1996.-2000.g. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

RA Personības socializācijas pētījumu institūta Zinātniskās padomes priekńsēdētāja no 

2006.g.- 2012.g , locekle no 2012.g.  

RA Doktorantūras padome, locekle no 2009.gada un pańreiz 

RA Pedagoģijas/ Izglītības un dizaina fakultātes Domes priekńsēdētāja 2004.-2011.g. no 

2011.g.- locekle 

RA Zinātnes padomes locekle no 1998.gada un pańreiz 

 

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

2009. g. 21.06.- 03.07. Setubal College of Education, Portugal, LLP program- Intensive 

programme EPICA – Towards a Consumer Citizenship Education– summer programme – 

profesor; „The role of the European citizen in a globalizing world ” 

http://projectos.ese.ips.pt/moodle/course   

Kursi skolotājiem ESF projektā„Kompetenču pilnveide Latgales reģiona skolotājiem jaunā 

pamatizglītības standarta realizēńanai vispārizglītojońā skolā” 

2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160; 2006.-2007.g. 

Kursi skolotājiem ESF projektā „ Pedagoģiskās korekcijas programmu izveide un ievieńana 

Liepnas internātpamatskolā „Nr. 2007/0115/VPD1/ESF/ PIAA/07/APK/3.3.6.1./ 0041/063; 

2007.- 2008.g.  

Kursa nosaukums, iestādes nosaukums, 

stundas 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

- No 1996.gada -2010.g. Latgales Pētnieciskā Institūta valdes locekle ( Daugavpils 

Universitētē). 

-no 2005.g un pańreiz NVO biedrības ”Izglītības centrs Socializācija” valdes locekle 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

staţēšanās 
 

 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu tēma, 

iestāde, stundu/ kredītpunktu skaits, 

gads) 

2013. 22.07.- 26.07. ( 20 hours) English language Academy in Malta, English Language 

intermediate level  ( Certificate N 13070088)       

 2012.g. 24.07.- 18.08.2012., Lithuanian language and summer course, Kaunas Vītauta Diņā 

universitāte , Lietuva 

        2011.g. 22.-25.09.. Zinātniski metodiskais seminārs „Izglītība un veselības aizsardzība” 

E.Kanta Baltijas Federālā universitāte Kaļiľingradā, Krievija 

        2011.g. 2.-6.maijam Transversal study Visit „supporting Excellence through 

Frameworks, Instruments and Tools”, LSDA Northern Ireland, UK, Belfast ( Certificate of 

attendance) 

       2010.g. 25.-26.08.16 stundu mācību seminārs ,Lilastē„Pedagogu tālākizglītības moduļu 

programmu izstrāde un ievietońana e-vidē” ESF projekta”profesionālo mācību priekńmetu 

pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana” 

ietvaros (Vienońanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/0010) (Apliecība Nr.16.1-

25/7) 

       2010. 15.-16.decembrī, Siguldā mācību seminārs „Studiju organizēńana e-studiju vidē 

Moodle” 2.daļā „Mācību materiālu un studiju atbalsta materiālu lietońana, to aprobācija un 

īstenońana e-studiju vidē Moodle” ESF projekta”profesionālo mācību priekńmetu pedagogu 

un prakses vadītāju teorētisko zināńanu un praktisko kompetenču paaugstināńana”ietvaros 

(Vienońanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/0010) (Apliecība Nr.16.1-25/114) 

     2009., 25.10.-31.10. University of Glochestershire, UK, LLP Grundtvig Workshop 

“Sustainability, Well- Being and Care” 

     2009.g. aprīlis – kursi „E-kursu vadības sistēmas Moodle” – 10 stundas (Apliecība 

Nr.2008/09-257) RA 

    2008.g.  Reikjavikas universitāte, Īslande zinātniskās kvalifikācijas pilnveides kursi 

”Capacity Building for PhD supervisors in Educational and Learning research” (sertifikāts); 

2005.g. aliecība N 5-24-88 par A1 tālākizglītības kursu apmeklēńanu „Līdzvērtīgas 

zināńanas un prasmes mazākumtautību un latvieńu izglītības programmās arī skolēniem ar 

http://www.hinm.no.concit/
http://www.dhfglobal.org/
http://projectos.ese.ips.pt/moodle/course


 

118 

 

speciālām vajadzībām, īstenojot izglītības reformu”, Rēzeknes rajona Izglītības pārvalde 

 2004.- Lingenā ,Vācija GRUNDTVIG kontaktseminārs ” Education for senior citizens”- 

sertifikāts 

 2003. Sertifikāts N 132 Has attended lectures of Jette Benn The Danish University of 

Education, Institute of Curriculum Research “Consumer Education – educational 

considerations” and “Home economics in the new millenium a challenge and opportunity” 

  27.03.2000.-31.12.2002. Sertifikāts” Reshaping the structure of teacher and trainer 

Training in Latvia and Lithuania Total of 12 study credits; Vocational Teacher Education 

College jyvaskyla polytechnic”Finland 

   2000.g. Kvalifikācijas celńana Sorosa fonda-Latvija programmas” Pārmaiľas 

izglītībā”projektā” Lasīńana un rakstīńana kritiskās domāńanas attīstīńanai”, Jūrmala 

    2000.g. Vācijā Vilhelmshāfenē – vācu valodas intensīvie kursi – 1. mēn. 

    1997.g. Dānijas arodizglītības institūtā DEL, Kopenhāgenā, starpatutiskais sertifikāts „ 

Advanced course in Modern Vocational Pedagogical Teacher Training” 

 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

        2012.g. 25.-26. 04.pieredzes apmaiľa un dalība LAT-LIT projekta „Designing a Model 

Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” 

MODPART darba apspriedē Ńauļu universitātē un dalība konferencē ar PSPI darbības 

prezentāciju, Lietuvā 

        2012.g.15.-20.04.dalība projekta QEDUSEN „Evaluation toolkit on seniors education to 

improve their quality of life”  518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP; darba grupas 

seminārā Spānijā University Jaume 1 un konferencē. 

         2012.g. 15.-16.01. pieredzes apmaiľa un dalība LAT-LIT projekta „Designing a Model 

Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” 

MODPART darba apspriedē Ńauļu universitātē, Lietuvā  

         2011.g.22.-25.11. pieredzes apmaiľa un dalība projekta QEDUSEN „Evaluation toolkit 

on seniors education to improve their quality of life”  518227-LLP-1-2011-1-ES-

GRUNDTVIG-GMP; darba grupas seminārā Jan Dlugosz University Czenstohovā, Polijā 

         2010.g. aprīlis Castellona de La Plana, Spānija, pieredzes apmaiľa LLP projektā 

„Active citizenship trough information and Communication technologies at all ages”, darba 

vizīte (sertifikāts) un dalība starptautiskajā konferencē 

     2010.g.maijs, ASV, Ľujorka, pieredzes apmaiľa DHF 

       2010.g.jūnijs Krakova un Myslovice, Polija, pieredzes apmaiľa LLP projektā „Active 

citizenship trough information and Communication technologies at all ages”, darba vizīte 

(sertifikāts) 

      2009.g septembris Rumānija, Calarasi - pieredzes apmaiľa LLP projektā „Active 

citizenship trough information and Communication technologies at all ages”, darba vizīte 

(sertifikāts) 

       2008.g. Jaumas universitāte Spānija, Castellona de la Plana, LLP projekta „Active 

citizenship trough information and Communication technologies at all ages” darba vizīte 

(sertifikāts) 

      2007.g. Maskava, Krievijas izglītības akadēmija – pieredzes apmaiľa un konsultācijas 

saistībā ar doktora programmas izstrādi; 

          2007.g. Certificate of attandance at the conference of the project Grundtvig 2 

„European dimension in learning and memory training of the seniors”Thessaloniki, Greece 

       2007.g. Certificate of attandance at the conference of the project Grundtvig 2 

„European dimension in learning and memory training of the seniors” Bratislava, Slovakia 

        2006. g. Certificate of attandance at the conference of the project Grundtvig 2 

„European dimension in learning and memory training of the seniors”Athens, Greece 

        2005. g. Certificate of attandance at the conference of the project Grundtvig 2 

„European dimension in learning and memory training of the seniors”Bratislava, Centre 

Memory, Slovakia 

      2004.g. Francija Parīze, UNESCO – darba grupa un starptaut.zin konf. CCN projekta 

ietvaros; 

      2003.g. Somijā Turku pedagoģijas universitātē – pieredzes apmaiľa; 

      2002.g. Beļģijā Kortrijkā KATHO augstskolā pieredzes apmaiľa 

      2002.g. Ungārijā Kapońvar pedagoģijas augstskolā pieredzes apmaiľa 

      2001.g.Igaunijā Tallinas pedagoģijas akadēmijā – pieredzes apmaiľa; 

      2001.,2003. Austrijā Lincas Pedagoģijas akadēmijā – pieredzes apmaiľa 

        1999.g.Norvēģijā Oslo un Hamaras skolotāju koledņā – pieredzes apmaiľa; 

      1998.g.Dānijā, Dānijas Pedagoģijas Universitātē, Kopenhāgenā – pieredzes apmaiľa; 

Saľemtie apbalvojumi  

2013.g. Viļānu vidusskolas pateicības raksts „Par atbalstu starpnovadu skolu pedagoģisko 

lasījumu konferences „Mācīńanās un mācīńanās process skolēnu personības pilnveidē“ 

darba organizēńanā un norisē“. 

2012. g. Rēzeknes Augstskola „Par nozīmīgu vēsturisko devumu Rēzeknes Augstskolai 

pirmo zinātľu doktoru pedagoģijā sagatavońanā un piesaistē Personības socializācijas 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 
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pētījumu institūta zinātniskajā darbā“ 

2012.g. RA Izglītības un dizaina fakultāte „Par ieduldījumu jauno zinātnieku sagatavońanā 

un PSPI tālākā attīstībā un sadarbības ar ārzemju pētnieciskām institūcijām veicināńanā“ 

2010.g. Rēzeknes Augstskola „Par nozīmīgu ieguldījumu doktora studiju programmas 

„Pedagoģija“ akreditācijas procesa sagatavońanā un īstenońanā“ 

2008.g. Rēzeknes Augstskola „Par nozīmīgu zinātnisko projektu izstrādi, veiksmīgu to 

realizēńanu un pedagoģijas zinātnes veicināńanu“. 

2007.g. Rēzeknes Augstskola „Par personīgo ieguldījumu RA Personības socializācijas 

pētījumu institūta izveidē un vadīńanā, un doktora studiju programmas „Pedagoģija“ 

izstrādē“.  

2006. g. Latvijas Izglītības in Zinātnes darbinieku arodbiedrība „Par nozīmīgu ieguldījumu 

izglītības jomā un augstskolas arodbiedrības organizācijas izveidē” 

2006.g. Rēzeknes Augstskola „Par personīgo ieguldījumu Mājas kultūras izglītības katedras 

darbā” 

2006.g. Daugavpils Universitāte „Par ieguldījumu Latgales pētniecības institūta valdes 

darbā” 

2005.g. Rēzeknes Augstskola „Par starptautisko zinātnisko darbību”  

2003.g Viļānu vidusskola „Par dzimtās Viļānu vidusskolas labā vārda skanējuma 

veicināńanu latvijā, pasaulē un nesavtīgu atbalstu izglītības procesa attīstībā“. 

2003.g. Latvijas Bibliogrāfiskā enciklopēdija- Atzinības raksts „V.Ļubkinai V. Belokoľa 

izdevniecība izsaka atzinību par veiksmīgu profesionālo darbību un paziľo, ka biogrāfija ir 

iekļauta Kas ir Kas Latvijā 2003.g enciklopēdijā“ 

2000.g. Latvijas Bibliogrāfiskā enciklopēdija- Goda raksts: „Velta Ļubkina izvēlēta 

iekļauńanai Kas ir Kas Latvijā 2000.g enciklopēdijā, atzīmējot viľas izcilos panākumus un 

cēlo paraugu, ko viľa sniedz visai mūsdienu sabiedrībai“ 

1998.g. LR Izglītības un Zinātnes ministrija 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu   B2   C1  B2   B2   B2  

Vācu   A1  A2  A1  A2  A2 

Lietuviešu   A1  A1  A1  A1  A1 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lucjanovs  Gatis 

Dzīvesvietas adrese Latvija, Rēzeknes nov., Nagļu pag., Nagļi, „Salas” 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29468124   

e-pasts gatis.lucjanovs@ru.lv 

Dzimńanas datums 05.05.1977. 

Izglītība  08.2000.-05.2002.g. Rēzeknes Augstskola. Izglītības zinātľu maģistra   pedagoģijā 

akadēmiskais grāds, diploms Nr.000170 izdots 05.07.2002. 

 09.1995.-06.2000.g. Latvijas Universitāte. Izglītības zinātľu bakalaura grāds 

pedagoģijā, diploms Nr.010469 izdots 15.06.2000. 

 Darbmācības, kultūrvēstures un rasēńanas skolotāja kvalifikācija.   Diploms 

Nr.010469 izdots 15.06.2000. 

Zinātniskie grādi  2002.g. Izglītības zinātľu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds. Mg.Paed.  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Pedagoģija. Rēzeknes Augstskola. 

 2000.g. Izglītības zinātľu bakalaura grāds pedagoģijā. Bac.Paed. Pedagoģija. Latvijas 

Universitāte. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 2000.g. līdz ńim laikam lektors, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte 

 2008.g. Latgales amatniecības meistaru skolas kokapstrādes, rasēńanas un stilu 

mācības skolotājs (savietońanas kārtībā). 

 1999.g. Vaivaru rehabilitācijas centra Pamatskolas darbmācības skolotājs 

Studiju kursu vadība   

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Interjera dizains”  

Mābeļu un gaismas dizains interjerā 2KP, Materiālmācība un apdares tehnoloģijas 

2KP  

1.līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Vides dizains”  

Darza mēbeļu dizains 2KP 
 

2.līmeľa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Skolotājs”  
Galdniecības saimniecība ( Mēbeļu izgatavońanas tehnoloģija) 2KP; 

Transportlīdzekļu ekspluatācija (Lauksaimniecības mehanizācija) 2KP, 

Galdniecības saimniecība (Kokapstrādes materiālmācība) 2KP, Galdniecīnas 

saimniecība (Kokapstrādes instrumenti un darbgaldi) 2KP, 

Transportlīdzekļu ekspluatācija (Mehāniskais transporta līdzeklis) 2KP 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 Estētiskās audzināńanas diagnostika 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

3 

1. Lucjanovs G. Studentu estētiskās darbības prasmju un paradumu izkopńanas 

iespējas kokapstrādē. RA  Pedagoģijas maģistratūras II zinātniskā konference.      

Rēzekne, 2001. 

2. Lucjanovs G. Estētiskās audzināńanas diagnostika studentu  jaunrades procesā. 

Starptautiskā konference „ Personība. Laiks. Komunikācija”. Rēzekne, 2003. 

3. Lucjanovs G. Studentu estētiskās gaumes diagnostika mājturības satura apguvē. 

Starptautiskā konference „ Personība. Laiks. Komunikācija”. Rēzekne, 2010. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

1. Lucjanovs G. Studentu estētiskās darbības prasmju un paradumu izkopńanas 

iespējas kokapstrādē. RA  Pedagoģijas maģistratūras II zinātniskā konference.      

Rēzekne, 2001. 

2. Lucjanovs G. Estētiskās audzināńanas diagnostika studentu  jaunrades procesā. 

Starptautiskā konference „ Personība. Laiks. Komunikācija”. Rēzekne, 2003. 

3. Lucjanovs G. Studentu estētiskās gaumes diagnostika mājturības satura apguvē. 

Starptautiskā konference „ Personība. Laiks. Komunikācija”. Rēzekne, 2010. 

Dalība projektos Darbība ESF projektā „ Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālajām 

vajadzībām integratīvajās klasēs/grupās” 

Darbība ESF projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jaunieńiem ar 

mācīńanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīńanai”(no 

2009.g.) 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

                Saľemtie 

apbalvojumi 

2008.g. studiju kurss „Augstskolu didaktika” iegūts sertifikāts Nr.2007/08-63 

 

 

Iegūta nominācija „Gada amatnieks” Rēzeknes novada pańvaldības konkursā 

„Rēzeknes novada uzľēmums 2012” 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C1  C2  C2  C1 

Angļu valoda   B2  B2  B1  B1  B1 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Malahovskis Vladislavs 

Dzimńanas gads un datums 1965. gada 4. septembris 

 

Dzimńanas vieta  Aglonas novads, Latvija  

Izglītība 

 

2008.g. – LU Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures zinātľu doktora grāds Latvijas 

vēsturē. Diploms: Sērija D, Nr. 0169 

2000.g. – LU Pedagoģijas fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds. Diploms: Nr. 007628 

1995.g. – Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes humanitārā fakultāte, vidusskolas 

vēstures skolotāja kvalifikācija, vēstures bakalaura grāds. Diplomi: Nr. 001070, Nr. 

000368 

1984.g. – Rēzeknes mākslas vidusskola, mākslinieka noformētāja kvalifikācija. 

Diploms: Nr. 397180 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

No 2012. g. – asociētais profesors 

2009. – 2012.g. – docents 

2003. – 2009.g. – lektors 

2008.g. – vēstures zinātľu doktora grāds (Dr. hist.)  

2000.g. – pedagoģijas maģistra grāds (Mg. paed.) 

Nodarbošanās 

 

No 2012. g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Humanitāro zinātľu katedras asociētais profesors 

2009.g. – 2012.g. –  Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Humanitāro zinātľu izglītības tematiskās   jomas docents 

2008.–2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Vēstures un filosofijas katedras vadītāja v.i.  

2001.–2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes 

Vēstures un filosofijas katedras lektors 

1998.–2005.g. – Rēzeknes ģimnāzijas vēstures, kultūras vēstures, mākslas vēstures, 

sociālo zinību un vizuālās mākslas skolotājs 

1990.–1998.g. – Krāslavas rajona Ezernieku vidusskolas vēstures, kultūras vēstures, 

tehniskās grafikas un vizuālās mākslas skolotājs 

1987.–1990.g. – Krāslavas meņa kombināta mākslinieks 

1985.–1987.g. – dienests PSRS bruľotajos spēkos 

1984.–1985.g. – Preiļu rajona sadzīves pakalpojumu kombināta mākslinieks 

 

Zinātniskās publikācijas 

 

Kopējais publikāciju skaits – 25, recenzija – 1 

Nozīmīgākās publikācijas: 

1. 22 ńķirkļu autors. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca I/ Latgolys lingvoyeritorialuo 

vuordneica II. Rēzekne. Rēzeknes Augstskola. 2012. 

2. 31 ńķirkļa autors. Ausmas zeme. Enciklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne. 

Rēzeknes Augstskola. 2012. 

3. Vladislavs Malahovskis. Daņi Audriľu iedzīvotāju iznīcināńanas aspekti un 

krimināllieta Nr. 31. XXI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture: 

avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2012. 224.–230.  

4. Vladislavs Malahovskis. Sādņas koncepts Latgalē. Via Latgalica. Latgalistikys 
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kongresu materiali, III. Rēzekne: RA. 2011. 142.–153.  

5. Vladislavs Malahovskis. Linu koncepts: daņi saimnieciskie aspekti Latgalē 20. 

gadsimta 20. gados. Sabiedrība un kultūra, XIII.  Liepāja: LiepU. 2011. 73.–79.  

6. Vladislavs Malahovskis. Latvijas valsts pasākumi agrāro problēmu risināńanā 

Latgalē (1920–1922). Latvijas valstiskumam  90. Latvijas valsts neatkarība: ideja 

un realizācija. Rīga: LVI apg. 2010. 205.–222.  

7. Vladislavs Malahovskis. Katoļu baznīcas politiskās aktivitātes neatkarīgajā Latvijā. 

Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls II (2009). Rēzekne: RA. 2009. 77.–93.  

8. Vladislavs Malahovskis. Katolisko identitāti veidojońie faktori Latgalē: 

vēsturiskais konteksts. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. 

Languages in Eastern Latvia: Data and Results of survey. Via Latgalica 

humanitāro zinātņu žurnāla pielikums 1 (2009). Rēzekne: RA. 2009. 95.–112.  

9. Vladislavs Malahovskis. Latgales deputātu nostāja diskusijās par agrārās reformas 

principiem Satversmes sapulcē (1920–1922). XVII starptautisko zinātnisko 

lasījumu materiāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule, 2009. 

192.–198. 

10. Vladislavs Malahovskis. Stāvoklis Latgales laukos agrārās reformas sākumposmā 

(1920–1922). Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls, 1(2008). Rēzekne. RA. 

2008. 46.–61. 

11. Vladislavs Malahovskis. Katolisko identitāti veidojońie faktori Latgalē. Etniskums 

Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi. Rēzekne. RA. 2008. 185.–192. 

12. Vladislavs Malahovskis. Reliģiskās izglītības tendences Latgalē: vēsturiskais 

konteksts. Iepazīsim to, ko mācīsim. Rīga: LBB. 2008. 61.–71. 

13. Vladislavs Malahovskis. Sakrālo tekstu tulkojumi latgalieńu reģionālajā valodā. 

Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums (4. sējums – Bībeles tulkojumi: teorija, 

vēsture, mūsdienu prakse). Rīga: apg. Zinātne. 2008. 166.–180. 

14. Vladislavs Malahovskis. Lauku iedzīvotāji Latgalē 20. gadsimta 20. gados: daņi 

dabiskās un mehāniskās kustības aspekti. XVI starptautisko zinātnisko lasījumu 

maeriāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2007. 147.–153. 

15. Vladislavs Malahovskis. Katoļticīgie Latgalē 20. gs. 20. gados: daņi 

sociālpolitiskās diferenciācijas aspekti. Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu 

uz dialogu.  Rīga: LBB. 2007. 112.–132. 

16. Vladislavs Malahovskis. Kooperācija Latgales laukos 20. gs. 20. gados: Latgales 

Lauksaimniecības biedrību savienības darbība.  Latvijas vēsture, 2 (2007). Rīga: 

LU. 5.–14. 

17. Vladislavs Malahovskis. Latgales laukstrādnieki 20.gs. 20. gados. Latvijas vēsture, 

1(2007).  Rīga: LU. 38.–48. 

18. Vladislavs Malahovskis. Latgales sādņu dalīńana viensētās 20. gadsimta 20. gados. 

Latvijas vēsture, 3 (2006). Rīga: LU.  29.–40. 

19. Vladislavs Malahovskis. Latgales zemnieku zemes trūkuma novērńanas 

mēģinājumi 20. gadsimta 20. gados. Latvijas vēsture, 4 (2005). Rīga: LU. 5. –16.  

20. Vladislavs Malahovskis. Latgales pārceļotāji Kurzemē 20. gadsimta 20. gadu 

sākumā: skaits, vietējo iedzīvotāju attieksme, rezultāti. Sabiedrība un kultūra, VII.  

Liepāja: LiePA. 2005. 82.–89. 

21. Vladislavs Malahovskis. Latgales agrāro situāciju ietekmējońie faktori (1920 –

1922). Sabiedrība un kultūra, VI.  Liepāja: LiePA. 2004. 363.–371. 

22. Vladislavs Malahovskis. Agrārais jautājums Latgalē 20. gs. 20. gados. XIV 

starptautisko zinātnisko lasījumu maeriāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: 

DU apg. Saule, 2004. 82.–87. 

23. Vladislavs Malahovskis. Latgalieńu sabiedriskā doma par agrāro reformu Latgalē 

Satversmes Sapulces laikā (1920–1922).  Personība. Laiks. Komunikācija. 

Rēzekne: RA. 2003. 192.–202. 

Recenzija:  

24.    Vladislavs Malahovskis. ”Skats no malas” (Valda Tēraudkalna monogrāfija 

”Kristus un Cēzars. Kristietība un vara vēsturē”, Via Latgalica. Humanitāro 

zinātņu žurnāls III (2010). Rēzekne: RA. 2010. 151.–153.  

Zinātniskās konferences 

 

 

 

Piedalīńanās 10 starptautiskās  zinātniskajās konferencēs – Rēzekne, Rīga, Daugavpils, 

Liepāja, Greifsvalde (Vācija), Poznaľa (Polija), Kauľa (Lietuva) un 5 Latvijas  

mēroga konferencēs (Rīga, Rēzekne, Dagda) 

    

Starptautiskās konferences: 



 

123 

 

1. 2013.g. 3.–4. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē „Interreligious Dialogue 

and Religious Syncretism” ar referātu „Cooperation between the Roman Catholic 

Church and the State in independent Latvia”, Kauľa 

2. 2012.g. 17.–18. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē “Sabiedrība  un  

kultūra” ar referātu “Ieskats latgalieńu trimdas sabiedriskajās aktivitātēs: Vl. Lōča 

un Latgales Pētniecības institūta darbība”,  Liepāja 

3.  2011.g. 29.–30. septembris – līdzdalība starptautiskā Latgalistikas konferencē (IV) 

„Apdraudātūs volūdu i kulturu dokumeľtieńona – nu tradicionalūs pīrokstu da 

digitalūs resursu” ar referātu „Audriľu traģēdijas dokumentēńana: īpatnības un 

atbalsis”, Poznaľa 

4. 2010.g. 21.–22. oktobris – līdzdalība starptautiskā Latgalistikas konferencē (III) 

„Volūdu ekologeja baļtejis jiurys reģionā: regionaluos volūdys globalizacejis 

laikūs”ar referātu „Sādņas –solas- dzeravnes koncepts Latgalē”, Greifsvalde 

5. 2009.g. 15.–17. oktobris – līdzdalība starptautiskā Latgalistikas konferencē (II) 

„Centrs i perifereja: perspektivu maiľa” ar referātu „Lauku iedzīvotāji Latgalē (20. 

gs. 20. gadi)”, Rēzekne 

6. 2008.g. 13.– 14. novembris – līdzdalība starptautiskā konferencē „Latvijas valsts 

neatkarība: ideja un realizācija” ar referātu „Latvijas valsts pasākumi agrāro 

problēmu risināńanā Latgalē (1920–1922)”, Rīga 

7. 2007.g. 24.–26. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē „Etniskums Eiropā: 

sociālpolitiskie un kultūras procesi” ar referātu „Reliģisko identitāti veidojońie 

faktori: katolicisms Latgalē”, Rēzekne 

8. 2007.g. 25.–26. janvāris – līdzdalība starptautiskā konferencē „XVI Zinātniskie 

lasījumi” ar referātu  „Latgales politiķu nostāja cīľā par agrārās reformas 

principiem Satversme Sapulcē”, Daugavpils  

9. 2006.g. 27.–28. aprīlis – līdzdalība starptautiskā konferencē “Sabiedrība  un  

kultūra” ar referātu “Latgales laukstrādnieki 20. gadsimta 20. gados”,  Liepāja 

10. 2006.g. 27.–28. janvāris – līdzdalība starptautiskā konferencē „XIV Zinātniskie 

lasījumi” ar referātu „Lauku iedzīvotāji Latgalē 20. gadsimta 20. gados: daņi 

dabiskās un mehāniskās kustības aspekti”, Daugavpils 

11. 2005.g. 28.–29. aprīlis – līdzdalība starptautiskā konferencē “Sabiedrība  un  

kultūra” ar referātu “Demogrāfiskā situācija Latgales laukos 20.gadsimta 

20.gados”,  Liepāja 

12. 2004.g. 26.–27. janvāris – līdzdalība starptautiskā konferencē „XIV Zinātniskie 

lasījumi” ar referātu „Agrārais jautājums Latgalē 20. gs. 20. gados”, Daugavpils 

Latvijas mēroga konferences: 

13. 2011.g. 15.–17. septembris – līdzdalība Latvijas Vēsturnieku I kongresā ar referātu 

„Koncepta pieejas iespējas lokālās vēstures pētīńanā”, Rīga 

14. 2008.g. 28. novembris – līdzdalība konferencē „Reliģijas un politikas mijiedarbe 

mūsdienu Latvijā Eiropas kontekstā” ar referātu „Katoļu Baznīcas   politiskās 

aktivitātes neatkarīgajā Latvijā”, Rēzekne 

15. 2008.g. 27.–28. marts – līdzdalība konferencē „Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā 

daudzveidība” ar referātu „Reliģiskās izglītības tendences Latgalē: vēsturiskais 

konteksts”, Rīga 

16. 2007.g. 3. aprīlis – līdzdalība konferencē „Reliģiskā daņādība Latgalē: mērojot ceļu 

uz dialogu” ar referātu „Katoļticīgie Latgalē 20. gs. 20. gados: daņi sociālpolitiskās 

diferenciācijas aspekti”, Rēzekne 

17. 2004.g. 8. oktobris – līdzdalība Latgales Pētniecības institūta konferencē “Latgales 

pagātne, tagadne, nākotne” ar referātu “Sādņu dalīńana viensētās Latgalē 20.gs. 

20.gados”, Dagda 

 

Zinātniskie projekti: 

 

Galvenais izpildītājs ESF projektā Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales 

reģiona attīstībā” (2009–2012) 

2. 2006.–2008.g. – pētnieks starptautiskā projektā „Etnolingvistiskās situācijas izpēte 

Latgalē“, Rēzeknes Augstskola un Centre d, etudes Linguisques l, Europe 

Pārējās zinātniskās 

aktivitātes 

2010.–2012.g  Rēzeknes Augstskolas Zinātľu padomes loceklis 

No 2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta vadońais pētnieks 

vēstures jomā 
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Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Pedagoģiskā darba stāņs augstskolā – 11 gadi 

Mācību metodiskās publikācijas:  

Līdzautors mācību programmai “Sociālās zinības 7. –9. klasē”. SFL, 2002 

Sagatavotas un vadītas studiju programmas:  

Sagatavota augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

“Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”; programmas direktors 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Reliģijas 

pedagoģija” direktors 

Sagatavotie un docētie studiju kursi: 

„Latvijas vēsture”, „Reliģiju vēsture”, “Baznīcas vēsture”, „Mākslas vēsture”, 

„Latgales vēsture”, „Kritiskās domāńanas stratēģijas” 

Profesionālās kvalifikācijas speciālistu sagatavońana: 

Sagatavoti 4 maģistri arhīvniecībā, 7 vēstures bakalauri, 22 vēstures un kulturoloģijas, 

sociālo zinību, kristīgās mācības un ētikas skolotāji 

Lekcijas ārzemju augstskolās: 

2009.,2010.,2012. un 2013.g. – kopā nolasītas 16 lekcijas Latvijas reliģiju vēsturē 

Vitauta Diņā Universitātē, Kauľa (Lietuva) 

Kvalifikācijas paaugstināńana: 

2013.g. – pieredzes apmaiľa vēstures studiju programmu realizācijā Ńauļu Universitātē 

(Lietuva) 

2011.g. – kursi (48 st.)  „Angļu valoda (English for Specific Purposes – ESP”. 

Rēzeknes Augstskola 

2009.g. – kursi (10 st.) „Projektu vadība. Mūsdienu ekonomikas problēmas”, Rēzeknes 

Augstskola 

 2005.g. – kursi (40 st.)  „Inovācijas augstākajā izglītības sistēmā”, Daugavpils 

Universitāte  

 2001.–2003.g. – profesionālās meistarības pilnveide  ārzemju vieslektoru vadītajās 

teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās SFL programmās “Pārmaiľas izglītībā” un 

“Cilvēks sabiedrībā” 

 2001.–2002.g. – SFL projekta “Pārmaiľas izglītībā” ietvaros kursi (100 st.) „Lasīńana 

un rakstīńana kritiskās domāńanas attīstīńanai”, iegūts sertifikāts 

 

 

Sabiedriskās un 

organizatoriskās 

aktivitātes 

 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātľu fakultātes Domes 

priekńsēdētājs 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Senāta loceklis 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces  

loceklis  

No 2008.g.  Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātľu fakultātes Domes 

loceklis  

  

Apbalvojumi 

 

Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti par sekmīgu zinātnisko darbību un sabiedrisko 

darbību (2005., 2006., 2008.g.) 

Atzinības raksti par  sasniegumiem  Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu konkursos 

(2006./2007. st.g. – 3. vieta, 2007./2008. st.g. – 2. vieta) 

Cita papildus informācija Valodu prasmes: latvieńu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – labi 

Datorprasmes: MS Word, MS Excel 
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 Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Medvedevs Eduards  

Dzīvesvietas adrese Jaunpleikńľu – 10, Rēzekne, Latvija, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis (+371) 29878631 

e-pasts FFoottoollaacciiss@@ggmmaaiill..ccoomm 

Dzimńanas datums 15.08.1979. 

Izglītība 2009 un pašlaik Rēzeknes Augstskola, Profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmas „DATORSISTĒMAS” – 2.kurss (akadēm.atv.) 

1999 – 2003 Rēzeknes Augstskolas Inņenieru fakultātes 2.līmeľa profesionālā 

augstākā izglītība – „Inņenieris programmētājs”. 

1999 – 200156. Atsevińķais Studentu Bataljons militāra apmācība, Zemessardzes 3. 

brigāde, dienesta pakāpe – kaprālis. 

1996 – 1999 Valsts Malnavas Lauksaimniecības Tehnikums (Mehānismu 

mehāniķis) 

1986 – 1996 Rēzeknes 2. Vidusskola. 

Cita darba pieredze 2008.08.01 – un pašlaik Rēzeknes novada domes pańvaldību kompetenču centrs, 

projektu vadītājs. IT projektu koordinēńana un vadīńana (LIIS, VIIS), kursu un semināru 

veidońana u.c. Datortehnikas un programmatūru apkalpońana.  

2011.09.01 – un pašlaik Austrumlatvijas radońo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" 

pasniedzējs, pulciľu skolotājs. (fotopulciľń-„ZIBSNIS”) 

2012.09.01 – un pašlaik Rēzeknes Augstskolas lektors. (WEB lappuńu izstrādes 

kurss dizaineriem) 

2004.04.14 – un pašlaik SIA „Austrumvidzeme” mācību centrs un SIA „PITEC” 

Kursu pasniedzējs. Sekretāru, lietveņu, Informācijas ievadīńanas operatoru, invalīdu 

un jaunu māmiľu E-apmācības moodle sistēmā, kā arī  modulārā bezdarbnieku 

grupu nodarbību un citu kursu pasniegńana. 

2005.10.01 – 2008.08.01 Rēzeknes rajona padome, Plānońanas un attīstības 

nodaļa. Izglītības iestāņu informācijas projektu koordinators 

2005.08.01 – 2005.10.01 Rēzeknes rajona padome, Izglītības pārvalde. Rēzeknes 

rajona LIIS reģionālā Datorcentra vadītājs 

2004.01.02 – 2005.01.08 Rēzeknes rajona padome, Izglītības pārvalde. Rēzeknes 

rajona LIIS reģionālā Datorcentra metodiķis 

2003.01.04 – 2003.30.06 Rēzeknes Augstskolas Izdevniecība. RA Speciālists, dizainers – 

maketētājs 

2001.01.11 – 2002.01.02 SIA ”Advertaiss”, Dizainers – maketētājs 

Dalība projektos 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

projekta nosaukums, amats 

projektā, finansējuma avots 

“Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” projekta, Rēzeknes novada 

pańvaldībā. 2013.g. 

Neformālās izglītības kursi „NE4M@-3” Youth in action, Baltkrievija, 2013. 

„Revealing Solidarity”, Rēzeknes novads, 2011. gada oktobris-2012. gada oktobris. 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG WORKSHOPS “Seniors 

and Youths revealing the art of storytelling and fairytales” Laografiki 

Arheologiki Eteria Elassonas 3 -11.12.2011 

Izglītības iestāņu informatizācija, Rēzeknes novads, 2010-2012 

Gr8 Parents "Lieliskie vecāki", Rēzeknes novads, 2008-2010 

Piedalīńanās projektā „Learning in Youth Exchanges” Alcala La Real No 

01.07.2009 līdz 29.07.2009 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

Publikācijas:  

2013    “Latgale fotogrāfijās” Publicēti  foto - darbi  31.08.2013. Preiļi, Latvija 

2013    "Novads Latgales viducī", Rēzeknes novada prezentācijas grāmata.  

Rēzekne, Latvija 

Rēzeknes novada domes fotoreportāņas, "Lauku dienas", "Novadu diena 2012" u.c.  

nozīmīgākie pasākumi Rēzeknē un rajonā , neskaitāmas bildes novada bukletiem,  

tūrisma informācijas centram, avīzei "Novadu ziľas". 

mailto:Fotolacis@gmail.com
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Personālizstādes un kopizstādes: 
2012 – un pańlaik dalība fotokluba „ARTērija” kopizstādēs:  

Izstādes „CYLVĀKS” organizēńana un piedalīńanās, Rēzeknes novada, 

Gaigalavas kultūras namā. (2013) 

Izstādes „ŪDENS” organizēńana un piedalīńanās, ūdens tūrisma attīstības 

centrā „BĀKA”, Rēzeknes novada, Gaigalavas pag.  

"Pavasarim ieplūstot" (Rēzeknes novada telpās), Rēzekne, Latvija (2013) 

Fotoizstāde "Ručejok" Jorikā 2013, Rēzekne, Latvija (2013) 

"Gada balva dizainā - 2010" ar bilņu sēriju "Laika definīcijas", darbs  

"Ūdens vārdi" bija vēlāk izvēlēts un izstādīts MC2 (2011) 

2010 – un pańlaik dalība Latgales Fotogrāfu Biedrības kopizstādēs. 

Izstāņu organizēńana ARPC ”Zeimuļs”: "Labakais kadrs” (2013), "Melnbalts 

kalendārs“ (2013), 18.novembrim veltīta izstāde "Svētki manās mājās" (2012), 

"FotoKasTe” (2012), “Fotosiena” (2012), Sapľi (2013). 

Fotoplenēri un darbnīcas:   

2013     „Stop motion” foto-video darbnīcas vadīńana starptautiskajā projektā 

„Neform@ 3” ietvaros, Minska, Baltkrievijā. 

2013     Marka Rotko mākslas centra darbnīca (open studios) Daugavpilī  

“Fotogrāfija. Laika un Tēlu pieredzes simbioze. 

2013     “Bāka 2013” biedrība Artistence, fotoklubs Artērija. Gaigalavas pag.,  

Rēzeknes nov., 17.02.2013 (labākie darbi tagad ir kā Bākas vizītkarte), 

2012    "Rāznas nacionālais parks" 2012 (daņas iegāja grāmatā Novads  

Latgales viducī)  

2012     "Lubāna mitrājs" 2012 

2011     Dalība ART FARERS projekta ietvaros A. Lebeda lekcijā un praktiskajā  

nodarbībā "Studijas gaismas". Rēzeknes rajona padome, Rēzekne. 30.03.2011. 

No 2010g. Latgales profesionālo fotogrāfu biedrības biedrs. Piedalos visos 

biedrības izstādēs un aktivitātēs kā Latvijā tā arī ārpus tās.  

Pasākumu (reportāņu), kultūrvēstures un cilvēku, kā arī dabas ainavu fotografēńana. 

Mājas lapu veidońana: statiskās (html) un dinamiskās (cms „Joomla”) mājas lapas. 

(www.biedribas.lv, baka.rezeknesnovads.lv, www.raznasezerkrasti.lv, 

www.picideja.lv. www.ibay.lv) 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

2005.04.14 – un pašlaik 

SIA „Austrumvidzeme” mācību centrs un SIA „PITEC” 

Kursu pasniedzējs  

Sekretāru, lietveņu, Informācijas ievadīńanas operatoru, E-invalīdu (moodle sistēmā), 

E-māmiľu (moodle sistēmā), kā arī  modulārā bezdarbnieku grupu nodarbību un citu 

kursu vadīńana. 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās  

Kursi  

 

1. Datorgrafiskās un automatizētās projektēńanas programmas AutoCAD, SIA 

„AGA CAD” mācību centra apmācības apliecība. 2013.gada 25 -26.aprīlī. 

2. Apliecinājums par dalību mācību seminārā „Zaļās ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmas (ĢIS)” 2013.gada 10-12. aprīlī, Rēzeknē. Projekta 

„GreenMan” ietvaros. 

3. SERTIFIKĀTS Nr2010/11-249 Rēzeknes Augstskola. Ir ieguvis tiesības 

mācīt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
programmas. Programmas nosaukums, apjoms: Pedagoģija, psiholoģija un 

priekńmeta mācīńanas metodika (interereńu izglītības un profesionālās 

izglītības pedagogiem) Programmas kods B-9014310161, 72st. 

4. Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, PA076721, Mācību centrā 

Austrumi ir apguvis profesionālās pilnveides izglītības programmu 

20P81601 „Foto teorija, studijas fotogrāfija, reportāţas foto un foto 

apstrāde grafiskajos redaktoros” 

5. Rēzeknes novada pańvaldības kursi "Pasaku terapijas pielietojums starppersonu 

komunikācijas prasmju uzlabońanā " 14.04.-15.04.2011 

6. Radońā metodiskā darbnīca – 8 st. „Progresa un enerģijas meklējumos”. 

Projekta „Pedagogu konkurētspējas paaugstināńana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, vienoń. nr. 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 ietvaros. 23.03.2011. 

Izdevējs Rēzeknes novada pańvaldības un Rēzeknes pilsētas Izglītības 

pārvalde. 

  

http://www.biedribas.lv/
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9FRPQNDC/baka.rezeknesnovads.lv
http://www.raznasezerkrasti.lv/
http://www.picideja.lv/
http://www.ibay.lv/
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7. „Valsts un pašvaldību darbinieku apmācības darbam ar Elektronisko 

iepirkumu sistēmas Elektronisko katalogu” Apliecība Nr.0297 Baltijas 

Datoru Akadēmija. 20.12.2010. 

8. Apliecība Nr.00132 „Elektronisko iepirkumu process Valsts un 

pašvaldības iestādēs” Valsts reģionālā attistības aģentūra. 20.05.2010. 

9. Projekta Nr.2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605 „Rēzeknes 

novada izglītības iestāņu informatizācija” vadīńana. 

10. Piedalīńanās konference „Informācijas tehnoloģiju novitātes izglītībā 2010” 

RTU 30.03.2010 

11. Apliecība LR IZM RA Tālākizglītības centrs „Interaktīva mācību kursa 

izstrāde un ievieńana interaktīvā E-vidē: ALTSOLEM Mājā” darbs ar 

Moodle sistēmu, Leonardo da Vinci Altsolem projekta ietvaros. 27.02.2009. 

12. Apliecība Nr.280 „Lietišķa etiķete” Latgales reģiona mūņizglītības 

atbalsta sistēmas veidońana un kapacitātes stiprināńana projekta ietvaros.  

13. Apliecība Nr.GCI-D-2008-LV-04-05 par piedalīńanos semināros 

„Cilvēkresursu vadība Eiropas savienības projektos” (Kursos iekļautās 

tēmas: Profesionālā izdegšana un konfliktu risināšana) 12.12.2008. un 

3.02.2009 

14. Piedalīńanās konference „Jaunas tehnoloģijas – mūsdienu izglītības 

virzītājspēks” 2008.04.17 

15. Sertifikāts par „Kvalitātes pārvaldes sistēmas principi un standarta ISO 

9001:2000 prasības”, Komerccentrs DATI group 31.10.2006 (Sertifikāta 

Nr.: 047/06) 

16. Eiropean Computer Driving Licence padziļinātais līmenis, 

Moduļi/Sertifikāta Nr.: AM3 *LV930017*, AM4 *LV9400019*, AM6 

*LV960021*, 30.12.2004g. 

1177..  ECDL 2 līmeľa datorprasmes kursi (Advanced European Computer 

Driving Licence
tm

). 20.12.2004g.   

18. Eiropas datorprasmes sertifikāts (European Computer Driving Licence
tm

 

- ECDL), NNrr..  LLVV  000000885511 Izsniegts ECDL pārstāvis Latvijā un Latvijas 

informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju asociācija LITTA 

22.10.2003g. 

LIIS kursi par Atklāta Pirmkoda Sistēmām 12.10.2003g. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Krievu, Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu   B1  B1  B1  B1  B1 

Latviešu   C2  C2  C2  C2  C2 

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Meţinska Silvija 

Dzīvesvietas adrese Atbrīvońanas aleja 58-21, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29716353 

e-pasts silvija@ru.lv 

Dzimńanas datums 1967. gada 20.marts 

Faksa numurs 64625901  

Izglītība 1985.IX-1990.g.VI. Rīgas Tehniskā Universitāte ( Rīgas Politehniskais institūts)  

Aparātu būves un automatizācijas fakultāte, ńūto izstrādājumu inņenieris –tehnologs,  

diploms TB Nr.984149 

Zinātniskie grādi 

Grāda iegūńanas gads, 

zinātniskais grāds, tā saīsinājums, 

nozare, apakńnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

2012.g.IV. Akadēmiskās informācijas centra 04.04.2012. lēmums Nr. 142/50 par 

1990.gada 29.jūnija RTU diplomā TB Nr.984149 pieńķirtās kvalifikācijas 

pielīdzināńanu profesionālā maģistra grādam un piektā līmeľa profesionālai 

kvalifikācijai (Mg.sc.ing.) 

 2011./ 2012.g.studijas RTU Apģērba un tekstila tehnoloģiju maģistrantūrā  

 2006.-2011.g. studijas DPU  pedagoģijas doktorantūrā, 

pabeigts teorētiskais kurss, akadēmiskā izziľa Nr.29  20.03.2012. 

1999.g.  pedagoģijas izglītības zinātľu maģistra grāds, (Mg.paed.) Diploms Nr.000612 

1995.g.  pedagoģijas bakalaurs, diploms Nr.000349 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

No 2010.g. līdz ńim RA Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības 

katedra, lektore  

No 2009.g. līdz 2010. RA Pedagoģijas fakultātes Dizaina un amatniecības katedra, 

lektore  

No 2010.g. līdz ńim Pirmā līmeľa profesionālās augstākās  izglītības studiju 

programmas “Apģērba dizains  un  tehnoloģija” programmas direktore. 

No 1996.-2005g.RA Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedra, no 2005.-2009.g.   

Mājas kultūras izglītības katedra lektore        

 No 1995.g līdz ńim RA Studiju daļa, izglītības metodiķe      

1995.g.1996. Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte, Darbmācības katedra, 

asistente  

1992-1995. Rēzeknes Skolotāju institūts, laborante 

1990-1992. Rēzeknes Pedagoģiskā skola, pasniedzēja 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Studiju kursu vadība  

Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma 

 

 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ”Apģērbu dizains 

un tehnoloģija” 

Modes zinības un stilistika 4KP, Apģērbu, kolekciju un modes darbnīcu projektēńanas 

pamati 2KP, Apģērbu projektēńana 2KP, Tērpu kolekciju un tehnoloģiju projektēńana 

2KP, Tēla veidońana: teorija un dizains 2KP, Autorkolekcijas 2KP, Radońo 

prezentāciju veidońana 2KP. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Interjera dizains” 

Lietińķā etiķete dizainera darbībā 1KP, Tēla veidońana: teorija un dizains 2KP; 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Skolotājs”studiju 

modulis „Mājturības mājsaimniecības  un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” 

Apģērba un modes zinību pamati 2KP, Apģērbu projektēńana un mākslinieciskā 

noformēńana 2KP, Tekstiltehniku sintēze vizuālā tēla veidońanā 2KP, Vizuālā tēla 

veidońana: teorija un dizains 1KP, Vizuālā kultūra un tēls 2 KP. 
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Profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Darbmācības un ekonomikas 

pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam pamatskolā”(papildspecialitātes 

„Tērpu dizains, „Šūto izstrādājumu izgatavošana” 

Apģērba konstruēńana un modelēńana, Ńūńana, Amatniecības praktikums, 

Profesionālais praktikums, Ńūńanas praktikums, Apģērba kultūra, Tērpu vēsture, 

Apģērbzinības, Apģērba individuālo pasūtījumu izgatavońana un dizains, Apģērba 

projektēńana un mākslinieciskā noformēńana, tērpu kompozīcijas teorija, Apģērbu 

izgatavońanas, tērpa dizaina MM, Ńūńanas iekārtas un modes darbnīcu projektēńana, 

Individuālā stila veidońana, Tērps un krāsa, Tekstiltehniku sintēze tērpā, Radońais 

praktikums tērpu dizainā, Personīgā un profesionālā apģērba kultūra, Lietińķā etiķete. 

Vieslekcijas 2012. II, IV, ERASMUS apmaiľas programma - lekcijas „Radońā koncepcija Latvijas 

tekstilmākslā un apģērbu dizainā” 8+5 st., Utenas kolēģija (Lietuva) 

2011. V 02..-07.ERASMUS apmaiľas programma -  lekcijas „Radońā koncepcija 

apģērbu dizainā” 8st. Pamukkales Universitāte (Turcija) 

2010.22.-28.02. ERASMUS apmaiľas programma - lekcijas „Tekstiltehnoloģiju 

sintēze apģērbu dizainā studiju projektos” 8st.Viļľas kolēģija (Lietuva) 

2010.04.-09.10. ERASMUS apmaiľas programma -  lekcijas „Studentu radońa darbība 

mākslas projektos tekstiltehnoloģijās apģērbu dizainā” 8st. Kauľas kolēģija (Lietuva) 

2009.21.04-01.05. ERASMUS apmaiľas programma -  lekcijas „Apģērba radońa 

pārveidońana un papildināńana, izmantojot daņādas tekstiltehnikas”8st. 

Lincas Pedagoģiskā universitāte (Austrija) 

2008.g.22.-28.09. ERASMUS apmaiľas programma -  lekcijas „Tekstiltehniku 

sintēze apģērbā” 8st.Turku un Raumas universitātes (Somija) 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

No 2009.  – 2013.g Mācību centrs „ Austrumvidzeme” 2. profesionālās 

kvalifikācijas līmeľa mācību programmas „ Ńuvējs” eksāmenu komisijas 

priekńsēdētāja 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  ≈115 arodskolotāji (papildspecialitātes: ńūto izstrādājumu izgatavońana, tērpu dizains)  

≈45 diplomdarbi (darbmācības) mājturības/mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājiem 

Cita darba pieredze 1995.-  līdz ńim RA Studiju daļas metodiķe 

No 2013.g. RA Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības katedras 

vadītāja 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Studentu pētnieciskās kompetences pilnveide dizaina studiju 

programmās. 

Apģērba patēriľzinību un tehnoloģiju studiju saturs augstākajā izglītībā. 
Studentu – topońo mājturības skolotāju radońā potenciāla attīstīńana studiju procesā. 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

4 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), datu 

bāze (A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, 

SCOPUS, ERIH), līdzautori 

1.Meņinska S.  Evaluation of students learning research proces in design study 

programs at Rezekne Higher Education Institution. //Proceedings of the Internacional 

Conference Society, Integration. Education / Rēzekne, 2012, p. 345.-358. (ISBN 978-

9984-44-018-7) (ISSN 1691-5887)  Thomson Reuters ISI Web of Knowledge 

http://www.webofknowledge.com/ Conference Information: International Scientifical 

Conference on Society, Integration, Education, Rezekne LATVIA  

2. Meņinska S.  Evaluation of the study environment in view of a prospective 

designer. //Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. 

Education / Rēzekne, 2011, p. 191.-201. (ISBN 978-9984-44-018-7) (ISSN 1691-

5887)  Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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Conference Information: International Scientifical Conference on Society, Integration, 

Education, Rezekne LATVIA  

3.Meņinska S.Apele D. The Role of Art Projects in the Student‟s Educational 

Process./ Proceedings of the Internacional Conference Society, Integration. Education 

/ Rēzekne, 2010, p.11.-21. (ISBN 978-9984-44-018-7) (ISSN 1691-5887)  Thomson 

Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/ Conference 

Information: International Scientifical Conference on Society, Integration, Education, 

Rezekne LATVIA, 2010.11.-22. 

4. Meņinska S., Pokulis J. Dr.habil.paed.prof.,R.Pokulis DR.phys.,doc. DU,. 

Vispārīgās didaktikas un mācību metodiku mijiedarbības nodrońinājums topońo 

skolotāju metodiskajā sagatavońanā.-// Proceedings of the Internacional Conference 

Society, Integration. Education / Rēzekne, 2008, p. 79.-85. (ISBN 978-9984-44-018-7) 

(ISSN 1691-5887)  Thomson Reuters ISI Web of Knowledge 

http://www.webofknowledge.com/ Conference Information: International Scientifical 

Conference on Society, Integration, Education, Rezekne LATVIA 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos 

un starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

3 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), datu 

bāze (Web of Knowledge, 

EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1. Meņinska S, Zarembo.L, Study Environment Aspects for Motivation of Students‟ 

Creative Activity in Design Education// the 7th International conference 

“Person.Color.Nature.Music.”, Daugavpils University, Latvija, 2011. ISBN 978-9984-

14-556-3 pp.126.-139. http://thomsonreuters.com/conference-proceedings-citation-

index/ 

2. Meņinska S, Meņāre M. Environment of Studies in the Context of Sustainability in 

Education of Prospective Teachers: Rezekne Higher Education Institution 

Experience// the 7th JTET conference, Daugavpils University, Latvija, 2009.93.-114. 

3. MeţinskaS.,Apele D. Radošums un ilgtspējīgums augstākajā izglītībā: pieredze 

Rēzeknes Augstskolā.//Zinātnisko rakstu krājuma. Izglītības reforma 

vistārizglītojošā skolā: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas.- RA: 

RA izdevniecība, 2007.55.-63. ISBN 987-9984-779-76-8 

Citas publikācijas 11 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

1. Mezinska S. STUDENTS LEARNING RESEARCH PROCESS IN THE 

CONTEXT OF SUSTAINABILITY: EXPERIENCE OF REZEKNE HIGHER  

EDUCATION INSTITUTION. //Proceedings of the 53.International Scietific 

Conference Riga Technical University, Riga.Latvia 11.,12.10.2012. 

2. MeņinskaS.,Apele D. Educating Aspects in the Course of Art Days .-//the 6th JTET 

conference, Anadolu University in Eskiþehir, TURKEY.  2008. 497.-509. 

3.Meņinska S.,Apele D. Creativity and Sustaiability in Higher Education: Experience 

of Rezekne Higher Education Institution. The fifth international JTET conference. 

Iniversity of Debrecena, Hungary, 2007.(posteris) 

4. Meţinska S. Projektu darba iespējas mājturības studiju satura integrācijā.- 

//Starptautiska zinātniskā konference SABIEDRĪBA,  INTEGRĀCIJA,  

IZGLĪTĪBA, RA, 2007.164.-171. 

5.Meņinska S. Papildspecialitātes apguve mājturības skolotāju sagatavońanā – 

pedagoga profesionalitātes pilnveides faktors // Profesionāla pedagoga sagatavońanas 

problēmas: RA ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli.- 

RA, 2005 

6.Межинска С. Некоторые аспекты формирования творческои личности. 

International Scientific Conference ”The Problems of Efficient Artistic 

Education.”VPU,2004. 

7. Meņinska S. Radońa darbība topońā pedagoga profesionālajā 

izaugsmē//Profesionāla pedagoga sagatavońanas problēmas RA ikgadējās starptautiskā 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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zinātniskā : ,RA, 2003 

8. Meņinska S. Apģērba patēriľzinību, tehnoloģiju un dizaina pamatu apguve 

darbmācības skolotāju profesionālajā sagatavońanā RA// Zinātniskā konference LPA 

Māksla un darbmācība. Problēmas un risinājumi. 2002. 

9.Meņinska S. Apģērbzinību apguve, problēmas un perspektīvas.// Baltijas reģiona 

valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli.- RA, 2000. 

10.Meņinska S. Topońo mājturības skolotāju radońā potenciāla attīstīńana 

apģērbzinību studiju procesā.// DPU 7. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu 

krājums- DPU, 1999.142.-144. 

11.Meņinska S. Apģērbzinību pielietojums radońas personības – darbmācības 

skolotāja attīstībā.// Profesionāla pedagoga sagatavońanas problēmas: RA ceturtās 

ikgadējās un pirmās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli.- RA, 

1999. 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

ESF un SIF projekts “Kā celt pańapziľu un kļūt par aktīvu darba tirgus un 

integrētās sabiedrības daļu” (Motivācijas programma un metodoloģija, RA izdev.) 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  17 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

2012.,2013.g.II Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras 

diskursā”(Art and Music in Cultural discourse) Rēzekne, Latvija  

2012.g.53.International Scietific Conference Riga Technical University, Riga.Latvia  

2012, 2011, 2010.g.Internacional Conference Society, Integration. Education   

Rēzekne,  

2011.,2009 Piedalīńanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Daugavpils 

universitātē,. (the 7th International conference “Person.Color.Nature.Music.”, 

Daugavpils University, Latvija, 2011., the 7th JTET conference, Daugavpils 

University, Latvija, 2009.) 

Liepājas universitātē,2005.g. RPIVA, Debrecena Universitātē (Ungārijā),2007.g. 

Anadolas Universitātē(Turcija), 2008.g. 

2011 II Dalība mākslinieciski-praktiskā konferencē ”Apģērbu projektēńanas process” 

Viļľas kolēģija (Lietuva) Meņinska. S, „The Role of Art Projects in the Student‟s 

Educational Process in Fashion design” (ref.) 

2010.X piedalīńanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Art, design and art 

education: methods and experiences of creativity development ”Kauľas Kolēģija 

(Lietuva) 

2005.g.IV ASV Dreifusa fonda projekta “Problem Solving for Better Healt” 

konference RA;  (sertifikāts); 

2004.g.XII  starptautiska konference „The problems of efficient artistic education) 

Viļľas Pedagoģiskajā universitātē (Lietuva) (sertifikāts); 

Eksperta darbība 2011.g.IX-XII Profesijas standarta „Izstrādājumu  projektētājs” darba grupas 

locekle 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

2013.IX.19.,20. Meistardarbnīcas vadīńana II Starptautiskajā zinātniski praktiskajā 

konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”(Art and Music in Cultural 

discourse)Rēzekne Augstskola, Rēzekne. 

2012.IX.28.,29. Meistardarbnīcas vadīńana I Starptautiskajā zinātniski praktiskajā 

konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”(Art and Music in Cultural 

discourse) Rēzekne Augstskola, Rēzekne. 

2012.gada 17.-19. maijs II Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski 

praktiskā konference "Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas." meistarklase „Auduma apdruka” BSA, Rēzekne. 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads  

Dalība projektos 2012.V_VIII ESF projekts „Apzinies izglītības iespējas ńodien un plāno veiksmīgu 

karjeru nākotnē” kompleksu atbalsta pasākumu īstenońana sociālās atstumtības riska 

grupas jaunieńiem, veicinot darba prasmju apguvi un integrāciju izglītības sistēmā” 

(līgums nr. 2011/0029/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/016) Profesionālās pilnveides 

izglītības programma  „Individuālā tēla un stila veidošana” lektore 
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2009./2010.g.ESF Projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 

jaunieńiem ar mācīńanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras 

attīstīńanai”,, līguma Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101; mācību 

darbnīcas „Mācos veidot personīgo tēlu” vadītāja 

2009.g.IZM projekta „Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstīńana RA 

personības socializācijas pētījumu institūtā (PSPI) – Izglītības reforma 

vispārizglītojońajā skolā: izglītības pētījumi un ievieńanas problēmas”. dalībniece 

2008./2009ESF projekta „Kompetenču pilnveide Latgales reģiona skolotājiem jaunā 

pamatizglītības standarta realizēńanai vispārizglītojońā skolā” dalībniece 

Nr.2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 

2005./2006.g.  ASV Dreifusa fonda projekts “Problem Solving for Better Healt” - 

“Cilvēks. Vide. Veselība: mijattiecību harmonizēńana” 

2001.-2006.g. Darbība reģionālajā projektā sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes 

Informācijas biroju  „ Ziemas noskaľas Ziemeļvalstīs un Latgalē „ ,Ziemassvētku 

brīnumu gaidot ” “Ziemeļvalstu un Latvijas dabas impresijas” 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

2013.X.07. Meistardarbnīcas „3D mode” vadīńana Karjeras nedēļā 

2013.IX.27. Meistardarbnīcas „Marmorēńana” vadīńana Zinātnieku nakts pasākumā. 

2013.10 V Dalība Modes skatē Kauľā Apkalbos(Lietuva) ar tērpu kolekciju 

„Luksofors” V.Krukovska (kolekcijas izstrādes vadība) 

2012.IV Dalība Modes skatēs Utenas kolēģijā(Virus Moda) ar tērpu kolekciju „Frame 

of wind”(Lietuva) (A.Selivanova, D.Opincāne) (kolekcijas izstrādes vadība) 

2011.4.V Dalība Modes skatē(Apkalbos) ar tērpu kolekciju „Wirlwind and Vertigo”  

Kauľas kolēģijā (Lietuva)(A.Selivanova, I.Vēvere) (kolekcijas izstrādes vadība) 

2011.IV Dalība Modes skatēs Utenas kolēģijā(Virus Moda) ar tērpu kolekciju 

„Wirlwind and Vertigo”(Lietuva) )(A.Selivanova, I.Vēvere) (kolekcijas izstrādes 

vadība) 

Dalība Mākslas dienās 2005-2013.g. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

2013.g.RA IDF Domes locekle 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

2012.V_VIII ESF projekts „Apzinies izglītības iespējas ńodien un plāno veiksmīgu 

karjeru nākotnē” kompleksu atbalsta pasākumu īstenońana sociālās atstumtības 

riska grupas jaunieńiem, veicinot darba prasmju apguvi un integrāciju izglītības 

sistēmā” (līgums nr. 2011/0029/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/016) Profesionālās 

pilnveides izglītības programma  „Individuālā tēla un stila veidońana” lektore  

 2009./2011.g.ESF Projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 

jaunieńiem ar mācīńanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras 

attīstīńanai”,, līguma Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101; mācību 

darbnīcas „Mācos veidot personīgo tēlu” vadītāja 

RA TIC organizēto tālākizglītības kursu „Skolēnu pańtēla veidońana saskarsmē 

mācību situācijās” vadītāja. 

RA TIC organizēto tālākizglītības kursu „Pańizpausme un radońums rokdarbos 

pirmskolas izglītībā, vadītāja 

2011.22.01.-05.02.; 20010.05.01.-05.03. Pedagogu tālākizglītības programmas 

„Integrēts mājturības un tehnoloģiju pamatu saturs skolēnu izziľas aktivitātes un 

radońuma veicināńanai apvienotajās klasēs (5.-9.kl.)” realizācija 

No 2008. g. – 2009.g Mācību centrs „ Austrumvidzeme” mācību kursa „ Lietińķā 

etiķete” pasniedzēja. 

No 2007. g. – 2008.g Mācību centrs „ Buts” mācību kursa „Stila 

veidońana” pasniedzēja,   

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

No 2007.g. līdz ńim Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijas 

izglītības pētījumos biedre  
2008.g. Dalība PBLA vasaras nometnē 3x3 

2006., 2007.g. Organizatoriski- metodiskā darbība PBLA vasaras nometnē „3X3” 

2003.g. Dalība PBLA vasaras nometnē „3X3” 

2001,2002, Organizatoriski- metodiskā darbība Izglītojońā nometnē lauku bērniem 

“Laipa” 

Profesionālās pilnveides 2013.I Mākslas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Ieskats 

20.gs.modes vēsturē” Mākslas izglītības centrs Trīs krāsas (apliecība) 



 

133 

 

kursi/ staţēšanās  

2012.I  English for Specific Purposes – ESP, apliecība Nr.2011/12-373 

2011.V Profesionālās pilnveides izglītības programma Angļu valoda, apliecība Sērija 

PA Nr.083270; 

2011.IV Angļu valoda, RA TIC (sertifikātsNr.2010/11-218); 

2011.IV Starptautiskajā dizaina izstādes Milānā apmeklējums (Itālija) 

2011. Augstskolu didaktika –Prakses organizācija profesionalitātes attīstībai,  E-vides 

MOODLE praktiska pielietońana.; Paradigmu maiľa studiju procesā: izglītības 

filozofiskie aspekti.; Augstākās izglītības un zinātnes reformu plāna pasākumi RA.; 

Prakses organizācija profesionalitātes attīstībai - apliecības 

2010.XII Inovāciju procesu vadība. Projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022 

apliecība. 

2010. Bogomolov‟ Image School ,Study program, Image Design, (Tērpa kompozīcija, 

Stilistika, Imidņa dizains, psiholoģija) Sertifikāts ID 09-03/LV 

2010. – pedagogu profesionālās pilnveides programma Modes zīmējums Mākslas 

izglītības centrā, apliecība Nr.A-2964; 

2009.g.III, Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika””E-kursu 

vadības sistēma Moodle”apliecība Nr.2008/09-245; 

2009.g.II, Interaktīvā mācību kursa izstrāde un ievieńana interaktīvā e-vidē: Altsolem 

mājā”(apliecība) 

2008.g.datorkursi, Interaktīvās tāfeles izmantońanas iespējas studiju procesā, apliecība 

2008.g. Augstskolu didaktika semināru cikls (sertifikāti) 

2008.g.XI „21.gs.imidņa veidońanas tendences” Bogomolov‟ Image School  

seminārs(sertifikāts) 

2007.g.II seminārs RA „Kompetences veidi un to saistība ar studijām”(sertifikāts) 

2007.g.III Studijas ATELIER un Bogomolov‟ Image School  

seminārs”Profesionālais imidņa dizains”(sertifikāts) 
2007.g.III,IV  RA  profesionālais tālākizglītības kurss „Organizācijas brieduma 

modelis” (RA tālākizglītības centra apliecība Nr. 2006/7-198) 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

2013.I LLP/ERASMUS apmaiľas programma- staņēńanās(datorkonstruēńanas 

programmu apguve), Utenas kolēģija (Lietuva) 

2012. II,IV, VI ERASMUS apmaiľas programma - staņēńanās Utenas kolēģija 

(Lietuva),  staņēńanās (diplomdarbu aizstāvēńanas komisijas darbs) Viļľas kolēģijā 

(Lietuva) 

2011. V 02..-07.ERASMUS apmaiľas programma - staņēńanās Pamukkales 

Universitāte (Turcija) 

2010.22.-28.02. ERASMUS apmaiľas programma - staņēńanās Viļľas kolēģija 

(Lietuva) 

2010.04.-09.10. ERASMUS apmaiľas programma - staņēńanās Kauľas kolēģija 

(Lietuva) 

2009.21.04-01.05. ERASMUS apmaiľas programma - staņēńanās 
Lincas Pedagoģiskā universitāte (Austrija) 

2008.g.22.-28.09. ERASMUS apmaiľas programma - staņēńanās Turku un Raumas 

universitātes (Somija) 

Saľemtie apbalvojumi RA atzinības raksti, pateicības 2006, 2007,2008,2009,2010,2011, 2012,VIAA 

pateicība 2012 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  C2  C2  C2  C2  C2  

Vācu valoda  B1  B1  A2  A2  A2  

Angļu valoda  A2  A2  A2  A2  A2  
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Paurs Vladislavs 

Dzīvesvietas adrese „Dīķi”, Jusi, Grińkānu pagasts, Rēzeknes novads 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29336263 

e-pasts vladis.p@inbox.lv 

Dzimńanas datums 23.05.1945 

Izglītība 09. 1993.g. – 06.1995.g., Latvijas Mākslas akadēmija, mākslas maģistrs 

09.1973.g. – 06.1979.g., T. Zaļkalna Latvijas valsts Mākslas akadēmija, zīmēńanas, 

rasēńanas skolotājs. 

Zinātniskie grādi 1995.g., Mākslas maģistrs, M. Art, Māksla, Vizuāli plastiskā māksla. Latvijas 

Mākslas akadēmija. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

04.2012.g., asociētais profesors, Rēzeknes Augstskola, Dizaina un asmatniecības 

katedra 

09.2005.g. - 04..2012.g., asociētais profesors, Rēzeknes Augstskola, Mājas 

kultūras izglītības  katedra 

06.1999.g.- 09.2005.g. asociētais profesors, Rēzeknes Augstskola, Darbmācības 

katedra 

06.1996.g.-06.1999.g. docents, Rēzeknes Augstskola, Darbmācības katedra 

09.1995.g.- 06.1996.g. lektors, Rēzeknes Augstskola, Darbmācības katedra 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „Darbmācības 

skolotājs”,” Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs”, „Zīmēńana”, „Gleznońana”, 4,.KP, „Kompozīcijas pamati”,2 KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Interjera dizains”, 

„Zīmēńana”, „Gleznońana”, 10,.KP, „”Plenēra prakse”, 2KP 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „Skolotājs”,  

„Vizuālās mākslas mācīńanas metodika”, 2.KP 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2012.g.25.05.- 30.05. Varńavas pedagoģiskajā Universitāte. Polija.”Vizuālās 

mākslas mācīńanas metodika”, 8. stundas, Erasmus programma 

2012.g.22.04.-28.04. Viļľas koledņā, Lietuva. „Akvareļglezniecība”, 8.stundas,  

Erasmus programma 

2002.g.20.05.-26.05. Ģentes Pedagoģiskajā   augstskolā, Beļģija.”Latgales 

keramikas elementu pielietońana veidońanas nodarbībās sākumskolā”, 8. stundas, 

Erasmus programma 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2013.g.,komisijas priekńsēdētājs, bakalaura un maģistra studiju programmas 

”Vizuālā komunikācija”, Baltijas starptautiskā akadēmija 

2012.g.,komisijas priekńsēdētājs, bakalaura un maģistra studiju programmas 

”Datordizains”, Baltijas starptautiskā akadēmija. 

2012.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Interjera dizains”, 
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Rēzeknes Augstskola. 

2012.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Interjera dizains”, 

Rēzeknes Augstskola. 

2012.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, Rēzeknes 

Augstskola. 

2011.g., komisijas loceklis, bakalaura un maģistra studiju programmas 

”Datordizains”, Baltijas starptautiskā akadēmija. 

2011.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, Rēzeknes 

Augstskola. 

2010.g., komisijas loceklis, bakalaura un maģistra studiju programmas 

”Datordizains”, Baltijas starptautiskā akadēmija. 

2010.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, Rēzeknes 

Augstskola. 

2009.g., komisijas loceklis, bakalaura un maģistra studiju programmas 

”Datordizains”, Baltijas starptautiskā akadēmija. 

2009.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, Rēzeknes 

Augstskola. 

2008.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, Rēzeknes 

Augstskola. 

2007.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, Rēzeknes 

Augstskola. 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  3 

Bakalauri (kopējais skaits)  23 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2006.g.Profesionālās augstākās izglītības programmas „Vides dizains” programmas 

direktors. 

   2004.-2006.g. Mājas kultūras izglītības katedras  vadītājs. 

1994.- 1995.g. Rēzeknes skolotāju institūta dvmd. 

1993.- 1994.g.Rēzeknes skolotāju institūta pasniedzējs. 

1988.-1993.g. Rēzeknes LMV direktors. 

1990.-1991.g. Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles vadītājs. 

1977.-1987.g. Rēzeknes LMV dvmd. 

1972.-1977.g.Rēzeknes LMV pasniedzējs. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Skolēnu  un studentu radońā darbība vizuālajā mākslā un dizaindarbībā. 

Tautas un profesionālā māksla Latgalē mūsdienu kultūras situācijā. 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

Paurs.V. Formation of Skils in the Acquisition of Drawing at a Higer Education 

Institution. Societu, Integration, Education. Proceedings of the International 

Scientifical Conference. Rēzekne,2009, 169-176lpp.,ISBN 978-9984-44-018-7, 

Thomson Reuters datu bāze. 
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ERIH), līdzautori 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1.Paurs.V. Formation of Skils in the Acquisition of Drawing at a Higer Education 

Institution. Societu, Integration, Education. Proceedings of the International 

Scientifical Conference. Rēzekne,2009, 169-176lpp.,ISBN 978-9984-44-018-7, 

Thomson Reuters datu bāze. 

2. Paurs.V. Integration of Bionics in Hausekeeping Study Courses.Rural 

Environment. Education. Personality. (REEP) Procedings of the 4th International 

Scientific Conference.Jelgava,2009,107-115 lpp., .,ISBN 978-9984-48-092-

2,EBSCO datu bāze. 

3.Paurs V.Facilitation of Sustainable Education Development by Integgrating 

Bionics into Studi Courses of Design at the Tertiary Level.Innovations and 

Technologies .Rīga,N-2(3),2009,18-27.lpp.ISSN 1691-4937. 

Citas publikācijas 1. PaursV. Mākslas mantojuma apguve Latgales skolās. //Latgale ńodien, vakar, rīt. 

Latgales pētniecības institūta konference.-Līvāni,2003. 

2. . PaursV. Creative training of compositions at lessons of 

Houskeeping.//International Scientific Conference “Teacher Educationin XXI-st 

Centry:Changes and perspectives”Siauliai Unniversity,Lithaunia 9-10 May, 2003. 

3. . PaursV.Creative synthesis in the Acquisition of the theme “Household 

culture”.//International Conference “Person, 

Colour.Nature.Music.”Daugavpils,2002. 

4. Paurs V. Kompozīcijas modelēńana vizuālajā mākslā un 

mājturībā.//Tradicionālais un   novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli.-Rēzekne,2001.-278.lpp. 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Paurs.V „Metodiskie ieteikumi 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Vides dizains” kvalifikācijas darbu noformēńanai un  

Prakses organizācijai.”, Rēzekne, 2008.-40.lpp. ISBN978-9984-779-87-4 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Studiju kursu „Zīmēńana”,  „Gleznońana”, „Vizuālās mākslas mācīńanas metodika 

„ mācību metodisko materiālu izmantońana e-studiju MOODL programmā.  

2013.g. Studiju kursu programmas. 

2013.g. Studiju kursu kalendārie plāni. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 5 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1.The International Scientifie Conference Societu, Integration, Education, Rezekne 

Higer Education Institution, Fakuly of Pedagogy, Personality Socialization Resarch 

Institucion, Rezekne,Latvia, February 27 th-28th 2009. 

2.7th International JTFS/BBCC Conference Sustainable Development.Culture. 

Education.Institute of Sustainable Education Daugavpils University, Daugavpils 

Latvia, 

May 5-8 2009. 

3.Rural Environment. Education. Personality.(REPP). Proceedings of the 

Internatinal Scientific Conference,.Jelgavas University, Jelgava: May 29th -30th  

2009.   

4.Baltic International akademy „Current Trends and Technologies in Development 

of  Education in design within the Frameworks of  the Bologna process”Baltijas 

starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija,21-23 January, 2010.  

5.Staptautiska konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

.Akvareļglezniecības meistardarbnīca. Rēzekne,Latvija.09.2012. 

6.Mākslas izglītības attīstība Latgalē 20.un 21. Gadsimtā. Staptautiska konference 

„Māksla un mūzika kultūras diskursā”  Rēzekne,Latvija.09.2013. 
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Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 PaursV. Creative training of compositions at lessons of Houskeeping.//International 

Scientific Conference “Teacher Educationin XXI-st Centry:Changes and 

perspectives”Siauliai Unniversity, komisijas loceklis,Lithaunia 9-10 May, 2003. 

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

1.The 4th Partner Meeting of the GrundtvigLearing Partnership „Active 

ICT”organized by Evora in 25th and 26th of February 2010 in Evora – Portugal, 

projekta dalībnieks, LLP Grundtvik. 

2.The Partner Meeting of the GrundtvigLearing Partnership „Active ICT” 

organized by Palmenia Centre for Countinuing Education 17 th of March 2010 in 

Helsinki – Finland, , projekta dalībnieks, LLP Grundtvik. 

3.Staff consulting within ESF project on Internationalization of  content of 

Landscape gardening and design study programme in 20 th of January 2012 in 

Vilnius – Lithuania, 

projekta dalībnieks, Eiropas sociālo fondu aģentūta. 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Personālizstādes: 
1.Mākslas dienas 2011.Personālizstāde „Veltījums”Preiļu novadpētniecības 

muzejā. 2011.g. 

2.Latgales kultūrvēstures un novadpētniecības muzejs Rēzeknē. 2010.g. 

3. Lietuva. Ńauļu universitātes gleznu galerija. 2008.g. 

4. Latgales kultūrvēstures un novadpētniecības muzejs.2005.g. 

   5. Preiļu novadpētniecības muzejs.2001.g. 

6. Ludzas novadpētniecības muzejs.2000.g.  

   7. Krāslavas novadpētniecības muzejs.1989.g. 

   8. 1988.g.Latgales kultūrvēstures un novadpētniecības muzejs.1988.g. 

Grupu izstādes: 

1.1976.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

2.1977.g.Daugavpils mākslinieku organizācijas izstāde” Gaismēna” Valmierā. 

3.1978.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

4.1980.g.Daugavpils mākslinieku darbu izstāde Stučkā. 

5.1981.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

6.1981.g.Mākslas dienas – 81 Rīgā. 

7.1983.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Rēzeknē. 

8.1984.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Rēzeknē. 

9.1984.g.Republikas II akvareļu izstāde Rīgā. 

10.1985.g.Republikas izstāde- konkurss „ Arona” Madonā. 

11.1985.g.Mākslas dienas -85 Rīgā. 

12.1985.g.Mākslas dienas -85 Rēzeknē. 

13.1985.g.Republikas tēlotājas mākslas izstāde Rīgā „K. Baronam 150”.  

15.1976.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

16.1977.g.Daugavpils mākslinieku organizācijas izstāde” Gaismēna” Valmierā. 

17.1978.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde.LKV muzejs Rēzeknē. 

18.1980.g.Daugavpils mākslinieku darbu izstāde Stučkā. 

19.1981.g.Rēzeknes mākslinieku darbu izstāde. 

20.1981.g.Mākslas dienas – 81 Rīgā. 

21.1983.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Rēzeknē. 

22.1984.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Rēzeknē. 

23.1984.g.Republikas II akvareļu izstāde Rīgā. 

24.1985.g.Republikas izstāde- konkurss „ Arona” Madonā. 

25.1985.g.Mākslas dienas -85 Rīgā. 

26.1985.g.Mākslas dienas -85 Rēzeknē. 

27.1985.g.Republikas tēlotājas mākslas izstāde Rīgā „K. Baronam 150”. 

28.1985.g.Tēlotājs mākslas izstāde „ Rēzekne -700” 

29.1986.g.Republikas tēlotājas mākslas izstāde Rīgā. 

30.1986.g.Baltijas republiku akvareļu izstāde Rīgā. 

31.1986.g.Mākslinieku savienības LO izstāde Viļľā. 

32.1986.g.Mākslas dienas -86 Rīgā. 
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33.1986.g.Latgales keramika un akvarelis Brēmenē VFR. 

34.1987.g.Vissavienības akvareļu izstāde Ļeľingradā. 

35.1988.g.Republikas akvareļu izstāde Rīgā. 

36.1989.g.„ Latgales māksla laiku lokos” Rīgā. 

37.1995.g.Rēzeknes mākslinieku izstāde Vitebskā , Baltkrievija. 

38.1996.g.XI Pļaujas svētku atceres gadadienas tēlotājas mākslas izstāde Rīgā. 

39.1997.g.Starptautiskā Baltijas valstu akvareļglezniecības izstāde Rīgā. 

40.1997.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde Rēzeknē. 

41.1997.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde Daugavpilī. 

42.1999.g.Latvijas akvareļglezniecības 40 gadu jubilejas izstāde Rēzeknē. 

42.1999.gLatgales mākslinieku darbu izstāde Rēzeknē. 

44.2000.g.Latgales mākslinieku izstāde Rēzeknē. 

45.2001.g.„ Rudens 2001.” Rīgā. 

46.2001.g.Latgales mākslinieku izstāde Rēzeknē.  

47.2002.g.Latgales mākslinieku  izstāde Rēzeknē. 

48.2003.g.Latvijas mākslinieku izstāde Vitebskā, Baltkrievijā. 

49.2004.g.Latgales mākslinieku izstāde Rēzeknē. 

50.2004.g.I starptautiskais M. Rotko  plenērs Daugavpilī. 

51.2004.g.Rēzeknes mākslinieku grupas izstāde Lejassaksijā ( Pilsuma) Vācija.    

52.2005.g.Starptautiskais plenērs Krāslavas palete. 

53.2005.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde „ Rudens 2005” Rēzeknē. 

54.2006.g. Plenērs Krāslavas palete. 

55.2006.g.Personālizstāde Krāslavā. 

56.2006.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens 2006 ”LKV muzejs  

Rēzeknē. 

57.2007.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums” Rēzeknē. 

58.2007.g.Starptautiskais plenērs Krāslavā. 

 59.2008.g . Starptautiskais plenērs „Domas lidojums”  Rēzeknē. 

 60.2008.g. Latgales mākslinieku kopas gleznotāju darbu  izstāde Rīgā, Alūksnē, 

Balvos. 

61.2008.g. Plenērs Krāslavas palete. 

   62.2008.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens  

63.2008 ” Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. 

   64.2009.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums” Rēzeknē. 

65.2009.g. Izstāde „Akvarelis – akvarelists” LKV muzejā Rēzeknē. LMA Latgales 

filiāles projekts. 

66.2009.g. Ritas Barčas piemiľas xxx  glezniecības plenērs Krāslavas palete.. 

 67.2009.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens 2009 ” LKV muzejā 

Rēzeknē. 

 68.2010.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums”  Rēzeknē. 

 69.2010.g. Plenērs Krāslavas palete. 

 70.2010.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens  

 71.2010 ” Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē 

 72.2011.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums” Rēzeknē. 

 73.2011.g. Plenērs Krāslavas palete. 

 74.2011.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens 2011 ” LKV muzejā 

Rēzeknē. 

 75.2012.g. Akvareļglezniecības meistardarbnīca Rēzeknes Augstskolas 

1.Starptautiskās konferences ietvaros „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. 

   75.2012.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens 2012 ” LKV muzejā 

Rēzeknē. 

   76. 11.2013.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens 2013 ” LKV muzejā 

Rēzeknē. 

77.05.2013.g. Starptautiskais plenērs „Domas lidojums”  Rēzeknē. 

78.06.2013.g.Latgales mākslinieku darbu izstāde Rotko centrā Daugavpilī. 

   79.06.2013.g.Starptautiskais plenērs Pleskavā (Krievija). 

    80.08.2013.g. Starptautiskais plenērs Dagdā (Latvija). 
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Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

AR RA Satversmes sapulces loceklis no 1998.gada. 

RA Senāta loceklis,senāta studiju komisijas loceklis no 2010.gada. 

RA Dizaina un izglītības fakultātes domes loceklis no 2008.g. 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Bērnu radońā pańizpausme dizaindarbībā, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, 

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojońo skolu skolotāji, 8. stundas,2011.g. 25. janvāris. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1986. gada 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

1. Profesionālās izglītības mācību iestāņu zīmēńanas pedagogu metodiskais 

seminārs. LR Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centrs, 1.KP, 2009.g. 

2. Pedagoģijas pilnveides semināri Augstskolu didaktikā, Rēzeknes Augstskola, 

70. stundas,  (7. sertifikāti), 2006.g. – 2011.g. 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 1.Lincas Universitātes Pedagoģijas koledņas docētājas  M.Frankas meistardarbnīca 

„Mākslas terapija praksē”. Rēzekne,25.05.2013.g. 

  2. Rēzekne,Latvija, Rēzeknes Augstskola,Minsteres Universitātes profesora Bernd 

Hill    starptautiskā lekcija „Ievads bionikā”, 25.05.2008.g.. 

  3.Wilhhelmshāfena, Vācija, Vācu valodas kursi, sertifikāts,01.07.-29.07.2001.g. 

  4.Viļľa, Lietuva,”Soli pa solim” starptautiskais seminārs  augstskolu pasniedzējiem 

”Lietińķie  pētījumi, ”Viļľa  sertifikāts17.03. -24.03.2000.g. 

Saľemtie apbalvojumi -Atzinības krusts ,Atzinības krusta virsnieks , Latvijas Valsts Prezidents, Nr.163, 

2011.g. 16.martā. 

-Daugavpils pilsētas domes pateicības raksts,25.09.2004.g. 

-Rēzeknes pilsētas domes  atzinības  raksts,08.06.2005.g. 

-Krāslavas  pilsētas domes pateicības raksti ,(2008),(2009), (2010). 

-Rēzeknes augstskolas pateicības un azinības raksti, (2001),(2002), (2004), 

(2005),(2012). 

-Rēzeknes Augstskolas Goda Profesora diploms (Prof. Honoris Causa). 

Rēzeknē,2013.g. 15.novembrī. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   B1  B1  A2  B1  A1 

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C1 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Prikule Valentīna 

Dzīvesvietas adrese Maskavas iela 12-86, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 26597571 

e-pasts valprikule@inbox.lv 

Dzimńanas datums 10.03.1958 

Izglītība  1977- 1982.g. absolvēta Pleskavas Valsts Pedagoģiskā Institūta Sveńvalodu fakultāte 
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un iegūta angļu un vācu valodas pasniedzēja kvalifikācija (diploms NB N 554643, 

izdots 1982.g.1.jūlijā). 

 1997- 1999.g. absolvēta RPIVA Pedagoģijas maģistrantūra un iegūts maģistra grāds 

pedagoģijā  

(diploma Nr. 000323). 

Zinātniskie grādi 1999. g. izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā, Mg. paed., RPIVA 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

Kopń 1997.g. RA  Pedagoģijas fakultāte, lektore Sveńvalodu katedrā; 

1996.-1997.g.angļu val. skolotāja Rēzeknes Mākslas koledņā; 

1995- 1996.g.RA Humanitārā fakultāte, lektore Sveńvalodu katedrā; 

1991.- 1995.g.angļu val. skolotāja Rēzeknes Skolotāju Institūtā.; 

1985.-1991.g. angļu val. skolotāja Rēzeknes  2. vidusskolā. 

1982.-1985.g. angļu val. skolotāja Zilupes vidusskolā. 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs”, studiju modulis  

,,Svešvalodas (angļu) skolotājs”: Praktiskā gramatika, 4 KP;  Funkcionālā 

gramatika, 4 KP;  Angļu valoda kā otrā sveńvaloda, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs”, studiju modulis                      

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību   skolotājs”:   Praktiskā sveńvaloda, 4 KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Interjera dizains": Praktiskā  

sveńvaloda,   6KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents”,  Angļu valodas 

praktiskā gramatika I, 2 KP;  Angļu valodas praktiskā gramatika II, 2 KP;  Angļu 

valodas praktiskā gramatika III , 2 KP;  Angļu valodas praktiskā gramatika IV , 2 

KP;  Rakstiskā tulkońana otrajā sveńvalodā I (latvieńu-angļu-latvieńu): 3KP; 

Rakstiskā tulkońana otrajā sveńvalodā II (latvieńu-angļu-latvieńu): 3KP;  Angļu 

valoda kā otrā sveńvaloda, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Uzľēmējdarbība" ar specializāciju 

„Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”: Rakstiska tulkońanas teorija un prakse, 

2KP; Konsekutīvā un sarunu tulkońana I, II 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, Juridiskā sveńvaloda 

I, II 4 KP  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

1997. – 2013.  g. valsts eksāmenu komisijas locekle RA profesionālās bakalaura 

studiju programmā ,,Sveńvalodas skolotājs‟‟ 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  > 60 

Cita darba pieredze 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2006. –2012. g. angļu valodas pasniedzēja RA Tālākizglītības centrā 

   2005. - 2008. g. angļu valodas pasniedzēja Valsts Robeņsardzes koledņā, Rēzeknē. 

  1999. – 2001. angļu valodas pasniedzēja RTU Biznesa skolas Rēzeknes filiāles angļu 

valodas kursos 

1997. -2007 g. angļu valodas pasniedzēja SO “ Valodu metodiskais centrs“ 

 2007. g 2.starptautiskajā pētnieciskajā konferencē „Baltijas Valstu un Polijas 

Republikas Robeņsardzes Mācību iestāņu Vēstures Izpēte un Attīstības Perspektīvas” 

(tulks) 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 Teaching Grammar in Communicative Language Teaching 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

V.Prikule, M.Opincāne,u.c. The First Experience of PRESETT Partnership in Rezekne 

Higher Education Institution. Ventspils, 2003 

„The Role of Grammar in Communicative Language Teaching” Rezekne Higher 

Education Institution, 2005 

 

Zinātniski pētnieciskā Konference: The Role of Grammar in Communicative Language Teaching” Rezekne 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
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darbība Higher Education Institution, 2005 

Dalība projektos 01.01.2010- 31.12.2012.g . Profesionālajā Izglītībā Iesaistīto Vispārizglītojońo 

Mācību Priekńmetu Pedagogu Kompetences Paaugstināńana. 

Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/003 

  2007. ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīńana tulkońanas studiju 

kursu  pasniegńanai augstskolā.” 

2002.-2003. PRESETT PARTNERSHIP, UNIVERSITY-BASED 

METHODOLOGIST. British Council  

2002.-2005. Towards Independence and Sustainability Project. British Council 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

1999-2002. SO “ Valodu metodiskais centrs“ angļu valodas pasniedzēja. Direktore.  

2002- 2008. Biedrība „Linqua” priekńsēdētāja .  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

2000.g. Certificate. 30 hour Professional development program for English language 

instructors.  Rīgas Biznesa Institūts.  

1996. University of the West of England Bristol. Certificate of Advanced Professional 

Studies in Education. 

2005g. DU organizēti kursi inovācijas augstākās izglītības sistēmā. 40 kontaktstundas. 

2008. 03.11., 2009. 04.02, 2009. 27. 02. RA Tālākizglītības centra apliecības „ 

Augstskolu didaktika” kopā- 30 stundas 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Krievu  

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīša

na 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda       C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

 

 

Akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Strazdiľš Mārtiľš 

Dzīvesvietas adrese Dambja iela 50/4, Jelgava, LV - 3001 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 27701388   

e-pasts veetrasputns@inbox.lv 

Dzimńanas datums 17.12.1981 

Izglītība 09.2009. – 07.2011. g., Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Meņu fakultāte, 

Inņenierzinātľu maģistra grāds; 

09.2005. – 07.2010.g., Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija; 

08.2004. – 07.2009. g., Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauku inņenieru 

fakultāte, 

Profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā un ainavu kvalifikāciju; 

09.1998. – 05.2003. g., Rīgas Lietińķā Mākslas koledņa, Profesionālā vidējā izglītība, 

ādas izstrādājumu dizains; 

09.1988. – 05.1998.g, Jelgavas 1. vidusskola, Vispārējā pamatizglītība. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Zinātniskie grādi 2011. g. Inņenierzinātľu maģistra grāds, Mg. sc. ing., Koksnes materiālu 

tehnoloģijas, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; 

2010.g. Profesionālais bakalaura grāds izglītībā, Vizuāli plastiskā māksla, mākslas 

pedagoģija, Latvijas Universitāte; 

Grāda iegūńanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 
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saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

2009. g. Profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā, bak. ain. arch., 

arhitektūra, ainavu arhitektūra, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

09.2012.g., lektors, Rēzeknes Augstskola, Dizaina un amatniecības katedra, 1. līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības „Vides dizaina” programma 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju 

programma (programmas 

līmenis un nosaukums, kursa 

nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības „Vides dizaina” programma, 

„Ainavu arhitektūras pamati”, 2 KP; 

„Ainavas projektēńana (Auto CAD)”, 2 KP; 

„Automatizētā projektēńana( Auto CAD) I”, 1 KP; 

Datorgrafikas programmas (Auto CAD)” 2 KP; 

Automatizētā projektēńana ( 3D, SketchUp ) II”, 1 KP. 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

2012. g., komisijas loceklis, 1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības „Vides 

dizaina” programma, Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  2 

Cita darba pieredze 01.03.2011. – 06.06.2011. g. Dārzu dizainers, SIA „Galantus”, ainavu arhitektūra 

01.10.2008. – 28.02.2009. g. arhitekta palīgs, SIA „NOA 7”, arhitektūra 

15.05.2007. – 20.08.2007. g. ainavu tehniķis, SIA „Aleja D”, ainavu arhitektūra 

01.09.2001. – 30.05.2004. g. noformētājs, Jelgavas Mūzikas Vidusskola, vidējās 

izglītības iestāde 

Laika periods, amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Dalība projektos 05.03.2008. – 28.09.2010. EK programmas "Kultūra" (2007-2013), "Ainavas 

mākslinieciskā 

transformācija" projekta ietvaros (Projekta akronīms: Trans-formation), vides objekta 

„‟Cauri 

gadsimtiem” autors, Trans-formation, Izglītības un kultūra  programma „Kultūra”, 

Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte  

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

projekta nosaukums, amats 

projektā, finansējuma avots 

Neformālās izglītības 

un kursu vadība 

01.10.2008. – 20.03.2008. g. Lektors tālākizglītības kursu programmā „Māksla 

ainavā”, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  
C1 

Augstākais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 

Angļu valoda  
B1 Vidējais līmenis A1 

Pamata 

līmenis 
A1 

Pamata 

līmenis 
A1 

Pamata 

līmenis 
A1 

Pamata 

līmenis 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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 Uzvārds / Vārds Strode Aina 

Dzīvesvietas adrese Kooperatīva ńķērsiela 7-3, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 646 23728 25438580 26864968 

e-pasts aina.strode@ru.lv 

Dzimńanas datums 29.01.1965. 

Izglītība No 1992.g. sept. līdz 1994.g. dec. - Latvijas Universitāte, Tekstilmākslas skolotāja 

kvalifikācija (Diploms Nr.000176) 

No 1983.g. sept. līdz 1988.g. jūn. - Rīgas Politehniskais institūts, Inņeniera-celtnieka 

kvalifikācija autoceļu specialitātē (Diploms PB Nr.156326). Saskaľā ar MK 

noteikumiem Nr.142. (28.02.2012.) kvalifikācija pielīdzināta profesionālā maģistra 

grādam un piektā līmeľa profesionālajai kvalifikācijai. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Zinātniskie grādi 2011.g. - Pedagoģijas doktora grāds, Dr.paed., pedagoģijas zinātľu nozare, 

augstskolu pedagoģijas apakńnozare, Daugavpils Universitāte (Diploms Sērija D 

Nr.0042) 

2011.g. - Profesionālā maģistra grāds, Mg.art., mākslā, vides dizaina apakńnozarē, 

Daugavpils Universitāte (Diploms Sērija PD F Nr.0826) 

1998.g. - Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed., Darbmācības mācību metodikas 

apakńnozarē Daugavpils Universitāte (Diploms Nr.000458) 

Grāda iegūńanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakńnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  
Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

No 2013.g. Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” direktore 

No 2011.g. – docente, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte, Dizaina 

un amatniecības katedra  

No 2010.g. – pētniece, Rēzeknes Augstskola, Personības Socializācijas Pētījumu 

institūts  

No 2009. līdz 2011.g. – lektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina 

fakultāte, Dizaina un amatniecības katedra 

No 2002.g. līdz 2009.g. – docente, Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, 

Mājas kultūras izglītības katedra  

No 1995.g. līdz 2002.g. – lektore, Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, 

Darbmācības katedra  

No 1992.g. līdz 1994.g. – pasniedzēja, Rēzeknes Skolotāju institūts 

No 1988.g. līdz 1991.g. – projektētāja, Rēzeknes CRBP-6 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”: profesionālā 

prakse 6KP 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains”: Pētniecības praktikums 

2KP, Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija 2KP, Profesionālā prakse 6KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Interjera dizains”: 

„Arhitektūras pamati” 3KP, „Arhitektūras grafika” 2KP, „Interjera projektēńana un 

ergonomika” 4KP „Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (AutoCAD)” 

2KP, „Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (ArchiCAD)” 2KP, 

„Datorgrafikas programmas (CorelDraw)” 2KP, Maketēńana” 4KP,  

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs” (studiju modulis ”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 
pamatu skolotājs”): „Mācību procesa pedagoģiskie modeļi” 2KP; „Izglītības saturs 

un mācību procesa pedagoģiskie modeļi”” 3KP; “Mājturības un tehnoloģiju saturs un 

mācīńanas metodika” 2KP; “Grafiskā valoda” 2KP; “Rokdarbi” 1KP; „Interjera 

attēlońanas grafiskie paľēmieni” 2KP; Metodiskā prakse 8KP; Pirmsdiploma prakse 

7KP. 

Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Sociālais pedagogs":  
“Papīra plastika” 2KP 

Vieslekcijas 2013.g.4.-8.marts - Kauľas kolēģija (Lietuva) 

2012.g. 18.-24.marts – Lodzas Humanitārā un Ekonomikas akadēmija (Polija) 
Laika periods, iestādes nosaukums, 
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valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

Lekcijas (3st.): „Elements of Latvian Ethnography in Cotemporary Design”. 

Praktiskās nodarbības (5st.): „Design of dimensional objects”. ERASMUS  

2010.g. 3.-9.okt.– Kauľas kolēģija (Lietuva) 

Lekcijas (4st..): „Interior composition, its basic factors. Space function etc.”; 

„Subsidiary factors of interior setup. Colour, light etc.”   

Praktiskās nodarbības (4st.): „Design of dimensional objects”. ERASMUS 

2010.g. 11.-16.apr. – Guardas Politehniskais Institūts (Portugāle)  

Lekcijas (4st..): „Interior composition, its basic factors. Space function etc.”; 

„Subsidiary factors of interior setup. Colour, light etc.”   

Praktiskās nodarbības (4st.): „Design of dimensional objects”. ERASMUS  

2008.g. 10.-16.febr. - Tallinas universitāte (Igaunija)  

Lekcijas (8 st.): „Implemention Complex instruction strategy in elementary school 

classroom” . ERASMUS  

2007.g. 10.-14.sept. – Kipras universitāte (Kipra )  

Lekcijas (8 st.): „Implemention Complex instruction strategy in elementary school 

classroom”. ERASMUS  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2013.g. – komisijas priekńsēdētāja vietn. (kvalifikācijas eksāmena komisija), 

bakalaura profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2013.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas darbu aizstāvēńanas komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2013.g. – komisijas priekńsēdētāja vietn.  (kvalifikācijas eksāmena komisija), 

bakalaura profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Māksla, Daugavpils 

Universitāte 

2013.g. – komisijas priekńsēdētāja, pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma "Vides dizains", Rēzeknes Augstskola 

2013.g. – komisijas priekńsēdētāja vietn., Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma "Interjera dizains, Rēzeknes Augstskola 

2012.g. – komisijas priekńsēdētāja (kvalifikācijas eksāmena komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2012.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas darbu aizstāvēńanas komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2012.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas eksāmena komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Māksla, Daugavpils Universitāte 

2012.g. – komisijas priekńsēdētāja, pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma "Vides dizains", Rēzeknes Augstskola 

2012.g. – komisijas priekńsēdētāja vietn., Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma "Interjera dizains, Rēzeknes Augstskola 

2011.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas eks. komisija), bakalaura profesionālā 

pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), Daugavpils 

Universitāte 

2011.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas eksāmena komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Māksla, Daugavpils Universitāte 

2011.g. – komisijas priekńsēdētāja vietn., pirmā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma "Vides dizains", Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktora disertāciju vadīšana 
 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

Iveta Kepule „Pańrealizācijas veidońana mūzikas mācībā sākumskolā”, 2011. 

Inamora Zaiceva  „Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar 
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studiju uzsākšanas gads)  dzirdes traucējumiem”, 2008 

Jeļena Laškova  „Bezdarbnieku izglītońanās motīvu veidońanās pieauguńo izglītībā”, 

2009 

Maģistri (kopējais skaits)  6 

Bakalauri (kopējais skaits)  88 

Cita darba pieredze 2012.g. 1.apr.-3.sept. Dizaina un amatniecības katedras vadītāja v.i., Rēzeknes 

Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Studentu patstāvīga profesionālā darbība pedagoģiskajā praksē 

Dizaina izglītības aktualitātes 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

Strode A., Lańkova, J. (2013). Darba meklētāju pamatprasmes mūņizglītības 

kontekstā. ”Sabiedrība, integrācija, izglītība” Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. 2013.gada 24.-25maijs. Rēzekne, RA izdevniecība. 397.-

411.lpp. (iesniegts recenzēšanai Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

Conference Proceedings Citation Index  datubāzē)  

Strode, A. (2010). Student‟s independent professional activity in pedagogical 

practice. In A.Skrinda (Ed.), Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(2), 

38-58. ISSN 1691-4147 

http://versita.metapress.com/content/a2196n28284t12m7/fulltext.pdf   

Izdevums iekļauts datu bāzēs: CABI;  

Scopus; Educational Research Abstracts Online (ERA); The Central European 

Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSSH). 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

Kepule I., Strode A. (2012). Development of pupils‟ self-actualization through 

music education/ Education reform in comprehensive school: Education content 

Research and implementations problems: The collection of scientific papers, 2011. 

(9.-23.lpp.). Rezekne: Personality Socialization research institute, ISSN 1691-5895 

http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2011/2011.pdf Izdevums iekļauts EBSCO 

Academic Search Complete datu bāzē. 

Strode,  A. (2012). PEDAGOĢISKĀS PRAKSES ORGANIZĀCIJA STUDENTU 

RADOŃAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEICINĀŃANAI. „SABIEDRĪBA, 

INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I 

daļa. 2012.g. 25.-26.maijs (389-398.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. Thomson 

Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē 

http://www.isiwebof knowledge.com/ 

Strode, A. & Apele, D. (2011). Methods of analytical thinking in design studies. 

Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I 

daļa. Rēzekne: RA izdvniecība, 278-287. ISBN 978-9984-44-064-4, ISSN 1691-

5887 

Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference 

Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com/. 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

Citas publikācijas Strode, A., Kepule, I. (2013). Компетентностный подход в обучении музыке в 

начальной школе. Международнaя научно-методическая конференция 

«Образование для устойчивого развития в  поликультурном образовательном 

пространстве». Псков, Псковский государственный университет 2013.g. 

18.,19.apr. Iesniegts publicēńanai. 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Strode A., Lańkova J. (2013). Career competence of job seekers in the view of 

educators of further education institutions. JTEFS/BBCC (Journal of Teacher 

Education for Sustainability /Baltic and Black Sea Circle Consortium in Educational 

Research) and UNESCO Network on Reorienting Teacher Education to Address 

Sustainability (EESSS-2013) 

Strode, A. & Apele, D. (2012). LATVISKĀS IDENTITĀTES MEKLĒJUMI 

MŪSDIENU DIZAINĀ UN DIZAINA IZGLĪTĪBĀ. Māksla un mūzika kultūras 

diskursā. I starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 213.-224.lpp. 

Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-108-5 

Strode, A. (2010). Studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes empīriskā 

http://versita.metapress.com/content/a2196n28284t12m7/fulltext.pdf
http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2011/2011.pdf
http://www.isi/
http://www.isi/
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analīze. ”Sabiedrība, integrācija, izglītība” Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. 2010.gada 19.-20. februāris. (134.-143.lpp) Rēzekne, RA izdevniecība. 

ISSN 1691-5887. 

Strode, A. (2010). Participatory action research for development of prospective 

teachers‟ professionality during their pedagogical practice. In I.Mičule (Ed.), 

Sustainable Development. Culture. Education. 8th International JTEFS/BBCC 

Conference Proceedings. Paris, France 17-19 May (17 lpp.). 

Strode, A. (2009). Transfer Skills in Prospective Teachers‟ Professional Skills 

Development. Innovations and Technologies News, Vol.1, N.2, 37 – 49. ISSN 1691-

4937 

Strode, A. (2008). Student‟s Transferable Skills as the Base of Development of 

Professional Self–Dependency in the Teaching Practice. INTED2008 CD 

Proceedings. ISBN 978-84-612-0190-7. www.iated.org/inted2008 

Strode, A. (2008). Topońais skolotājs skolā: prakses vadītāju viedoklis par studentu 

profesionālo patstāvību. Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: 

rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze. Zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne, 89–100. 

ISBN 978-9984-44-015-6 www.ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2008/2008.pdf  

Strode, A. (2007). Didaktikas principi pedagoģiskās prakses norisē. Izglītības 

reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne, 72–80. (URL: 

http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2007/strode_a.pdf). ISBN 978-9984-779-76-8 

Strode, A. (2007). The Development of Student Teacher‟s Professional 

Independence in Pedagogical Practice. In Ńļahova, A. (ed.) Scientific Articles of V 

International Conference PERSON. COLOUR. NATURE. MUSIC. Daugavpils: DU 

Akadēmiskais Apgāds ”Saule”, 134 – 144. ISBN-978-9984-14-367-5 

Strode, A. (2007). Studentu profesionālās kompetences vērtēńana praksē. 

Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

Rēzekne, 355–364. ISBN 978-9984-779-41-6 

Strode, A. (2007). Sadarbības aspekti pedagoģiskās prakses norisē. Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

205 –209. 

Strode, A. (2006). Studentu profesionālās kompetences vērtēńana pedagoģiskajā 

praksē. Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu 

krājums. Rēzekne, 106–116. 

(URL:http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2006/aina_strode.pdf). . ISBN 978-

9984-779-52-2 

Monogrāfijas Strode, A. (2010). Studentu patstāvīga profesionālā darbība pedagoģiskajā 

praksē. Rēzekne: RA izdevniecība, 186 lpp., ISBN 978-9984-44-044-6 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Strode A., Apele, D. (2011). Metodiskie ieteikumi otrā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas „Interjera dizains” studiju projektu un 

diplomprojekta izstrādei. Rēzekne: RA izdevniecība, 32 lpp. ISBN 978-9984-44-

077-4  

Strode, A. (2004). Pedagoģiskā prakse: metodiskie ieteikumi mājturības skolotāju 

sagatavošanas profesionālo studiju programmu studentiem. Rēzekne: RA 

Izdevniecība. ISBN 998-4585-82-4 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

MOODLE materiāli sagatavoti visiem studiju kursiem. Skat sadaļu „Studiju kursu 

vadība” 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Ref. „Компетентностный подход в обучении музыке в начальной школе”. 

Международнaя научно-методическая конференция «Образование для 

устойчивого развития в  поликультурном образовательном пространстве». 

Псков, Псковский государственный университет 2013.g. 18.,19.apr.  

Ref. „Latviskās identitātes meklējumi mūsdienu dizainā un dizaina izglītībā”. 1st 

International Scientific and Practical Conference “ART AND MUSIC IN 

CULTURAL DISCOURSE”, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2012.g. 28., 

Konferences  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

http://www.iated.org/inted2008
http://www.ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2008/2008.pdf
http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2007/strode_a.pdf
http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2006/aina_strode.pdf
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nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

29., 30. septembris  

Ref. „Pedagoģiskās prakses organizācija studentu radońas profesionālās darbības 

veicināńanai”. Starptautiskā zinātniskā konference ”Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2012.g. 25.-26.maijs 

Ref. „Methods of analytical thinking in design studies”. Starptautiskā zinātniskā 

konference ”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 

Latvija, 2011.g. 27.-28.maijs 

Ref. „Methods of analytical thinking in design studies”, Starptautiskā zinātniskā 

konference „Art, design and art education: methods and experiences of creativity 

development”, Kaunas College, Justinas Vienozinskis Faculty of Arts, Kaunas, 

Lithuania, 2010. g. 5. okt. 

Ref. „Participatory action research for development of prospective teachers‟ 

professionality during their pedagogical practice”. 8th International JTEFS/BBCC 

Conference "Sustainable Development. Culture. Education", Parīze, Francija, 

2010.g. 17.-19.maijs 

Referāts „Interior composition, its basic factors”, darbnīcas „Design of dimensional 

objects” vadīńana - zinātniski praktiskā konference „Design Equipamento”. Guardas 

politehniskais institūts, Guarda, Portugāle, 2010.g. 12.apr. 

Pirmā starptautiskā zinātniski praktiskajā konference „Current Trends and 

Technologies in Development of Education in Design within the Trameworks of the 

Bologna Process”. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija, 2010.g. 21.-

23.janvāris 

Ref. „Studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes empīriskā izpēte”. 

Starptautiskā zinātniskā konference ”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes 

Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2010.g. 19.-20.februāris 

Ref. „Pedagoģiskās prakses organizācija studentu radońas profesionālās darbības 

veicināńanai”. XIV Starptautiskā kreativitātes konference “Kreativitāte 

individualitātes dzīves gaitā” RPIVA, Rīga, Latvija, 2009. g. 6.-7.novembris 

Prezentācija: „Pedagoģiskās prakses didaktiskais modelis studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidońanai”. Skolas mentoru konference ”Mentoru 

kompetences pilnveide”. LU, Rīga, 2009. g. 24.augusts 

Starptautiskā konference "Dizains un dizaina izglītība", Dizaina Informācijas Centrs, 

Rīga,  2008.g. 10. oktobris 

Ref. “Student‟s Transferable Skills as the Base of Development of Professional Self 

– Dependency in the Teaching Practice”. Starptautiskā zinātniskā konference 

“International Technology Education and Development Conference INTED 2008”. 

Valensija, Spānija,  2008.g. 3.-5. marts 

Ref. „The Development of Student Teacher‟s Professional Independence in 

Pedagogical Practice”. V Starptautiskā konference “Person. Color. Nature. Music”. 

Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija, 2007.g. 17.-21.oktobris 

Ref. „Sadarbības aspekti pedagoģiskās prakses norisē”. Starptautiskā zinātniskā 

konference “Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”. Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 

Latvija, 2007.g. 23.-24.februāris 

Eksperta darbība No 2011.g. LZP eksperte 

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

10.01.2013. Daigas Kalējas-Gasparovičas promocijas darba „Studentu radońuma 

veicināńana vizuālās mākslas studijās” aizstāvēńanas promocijas padomes sēde, 

recenzente, LU promocijas padome pedagoģijas nozarē 

 02.07.2012. Annas Laizānes promocijas darba „Latvijas lauku skolu izglītības vides 

mainības un daudzveidības izvērtēńana” aizstāvēńanas promocijas padomes sēde, 

recenzente, LLU promocijas padome pedagoģijas nozarē. 

 29.06.2012. Svetlanas Uńčas promocijas darba „PUSAUDŅU AR VALODAS 

TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 

INTERNĀTPAMATSKOLĀ ” aizstāvēńanas promocijas padomes sēde, recenzente, 

http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba


 

148 

 

LU promocijas padome pedagoģijas nozarē 

 04.06.2012. Sandras Zariľas promocijas darba „Konstruktīva mācību vide 

lasītprasmes attīstībai pirmsskolā” aizstāvēńanas promocijas padomes sēde, 

recenzente, DU promocijas padome pedagoģijas nozarē. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Konferences orgkomitejas locekle - Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 

2013.g. 24.-25.maijs 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  
Konferences zinātniskās komitejas locekle – 8. Starptautiskā konference 

“Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils Universitāte, 2013.g. 10.-15.maijs 

Konferences orgkomitejas locekle - 1st International Scientific and Practical 

Conference “ART AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE”, Rēzeknes 

Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2012.g. 28., 29., 30. septembris 

Konferences orgkomitejas locekle - Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 

2012.g. 25.-26.maijs 

Konferences orgkomitejas locekle - Studentu zinātniskā konference 

„PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA”, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 

2012.g. 18.aprīlis 

Konferences orgkomitejas locekle - Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 

2011.g. 27.-28.maijs 

Konferences orgkomitejas locekle - Studentu zinātniskā konference 

„PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA”, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 

2011.g. 27.aprīlis 

Konferences zinātniskās komitejas locekle – 7. Starptautiskā konference 

“Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils Universitāte, 2011.g. 10.-15.maijs 

Dalība projektos 2013.janv.-2017.dec. Zinātniskais recenzents mācību literatūras atbilstības 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam izvērtēńanai  

 (identifikācijas Nr. VISC 2012/85) Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2010.okt.-2012.sept. projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 

(vienońanās Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003), programma 

"Tehniskās grafikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide 

un prasmju atjaunońana", kursu eksperte, aprobētāja, lektore, ESF finansējums 

2009.-2011.g. projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jaunieńiem 

ar mācīńanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīńanai” 

(Nr.2009/03021DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101), radońās darbnīcas vadītāja, ESF 

finansējums 

2007.-2008.g. projekts „Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām 

vajadzībām integratīvajās klasēs/grupās” (Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0045/0160), eksperts, ESF finansējums    

 2005.g. projekts “Bionika izglītībā” (Minsteres universit.), projekta vadītāja, Leonardo  

da Vinci finansējums 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Nosaukums, norises vieta, datums 

2012.sept. Starpt. Zinātniski prakstiskās konf. „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

logo un rakstu krājuma vāka dizaina izstrāde 

Izstādes „Zīmes telpā” kuratore. Atklāńana 2012.g. 25.maijā starpt. zinātn. konf. 

„Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” ietvaros. 

2011.janv., febr. Izstāde ”5.izlaidums” DU mākslas galerijā 

Katalogs: Savvina, J. (sast.) 5.izlaidums: Daugavpils Universitātes profesionālās 

maģistra studiju programmas „Māksla” 2011.gada absolventu maģistru un vadītāju 

radońo darbu katalogs, Daugavpils, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 

„Saule”, 2011. 28.-29.lpp. 

21.-23.05.2011. Makslas plenērs Ńauļi – Daugavpils 

30.05. Plenēra darbu izstāde DU mākslas galerijā 
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2009.g. 15.okt.-15.nov. Otrā Rīgas jauno dizaineru biennāle (prezentēto studentu 

darbu izstrādes vadīńana – A.Strode, D.Apele); 

2000.dec. ”Gaisīgā realitāte” Mazsalacas novada muzejā (A.Strode, D.Apele, 

L.Zarembo) 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

no 2012.g. Personības Socializācijas Pētījumu institūta zinātniskās padomes locekle 

2002.-2010.g. Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes domes locekle 

no 2000.g. - Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces locekle 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

programma "Tehniskās grafikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču 

pilnveide”, VISC, 36 stundas 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

no 2010.g. maija BBCC (Baltic & Black Sea Circle Consortium) locekle 

no 2002.g. jūlija PBLA “3x3” padomes locekle 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Prof. pilnveides sem. „Efektīva prezentācija un auditorija” SIA „Medicīnas biznesa 

 
 akadēmija” 7 st., 2013.g. 28.02. 

A.Irbītes lekciju kurss „Dizaina domāńana” 8 st. 2013.g. 25.febr. 

Pedagogu prof. kvalif. pilnveides  pr-mma „Mācību grāmata mūsdienīgā māc. 

procesa kontekstā”, IZM VISC, 16 st., 2013.g. 30.janv. 

Seminārs „Koka arhitektūras atveseļońana Latvijā un Norvēģijā” 2012.g. 29.nov. 

Seminārs „Zīmola izstrāde, pozicionēńana un komunikācija. Patiesība par produktu 

un pakalpojumu pievienoto vērtību” LIAA, 2012.g. 22.nov. 

Semināru cikls „Vārds Latvijas dizaineriem”, Dizaina muzejs, 2012.-2013.g.  

31.10.12. „Dizains Latvijā”,  

28.11.2012. „Pārsteidzońais mēbeļu dizains” 

31.01.2013. Lietu vērtība. Telpa, kas uzrunā 

27.02.2013. Grafiskais dizains. Kvalitāte informācijas plūsmā. 

27.03.2013. Modes dizains. Pārliecinońs un pańpārliecināts. 

24.04.2013. Jaunie dizainā. Noticēt sev. 

ES Mūņizglītības programmas Mācību brauciens „Transition of art-related students 

into the world of work” Viļľas dizaina kolēģija 08-12/10/2012. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Pogrammatūras 

MENDELEY Desktop izmantońana zinātniskajā darbā”, RA Tālākizglītības centrs, 

10 st., 2012.g. 

Angļu valoda „English for Specific Purposes – ESP”, RA Mūņizglītības centrs, 48 

stundas, 2011/2012.g. 

Apmācību programma „Mūsu radońie resursi XXI gadsimta iespējām”, biedrība 

„Zināńanu un inovācijas sabiedrība”, 16 st. 2011.g. 10.-11.11. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „E-vides MOODLE 

praktiskā lietońana”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2011.g. 

„Kā izmantot un integrēt Edvarda de Bono Cort radońuma metodiku mācību 

procesā”, SIA Open Mind Menegement, 8 st., 2011.g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Ātrā iegaumēńana”, RA 

Tālākizglītības centrs, 10 st., 2009. g. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, RA, 160 st., 2008.g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Interaktīvās tāfeles 

izmantońanas iespējas studiju procesā”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2008. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Daudzveidīgo spēju 

attīstīńanas darbības formas augstskolas studiju procesā”, RA Tālākizglītības centrs, 

10 st., 2008. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Pasniegńanas kvalitātes 

vadība”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2008. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Mācību metoņu un formu 

aktualizācijas problēmas”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2008. g. 
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Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Autortiesību aktuālie 

jautājumi akadēmiskā personāla darbībā”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2008. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Komunikācijas elementi, 

barjeras un uztvere studiju procesā”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2007. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Studentu mācību 

sasniegumu vērtēńanas problēmas”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2007. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Sistematoloģijas problēmas 

augstskolas studiju procesā”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2007. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Kompetences jēdziens, 

veidi un to saistība ar studijām”, RA, 10 st., 2007. g. 

„Genaral English”, Izglītības centrs „Rāzna-Ń”, 60 st., 2007./2008.g. 

 „Genaral English”, Izglītības centrs „Rāzna-Ń”, 60 st., 2007.g. 

Mākslas terapijas personības izaugsmes grupa, Mākslas terapijas asociācija, 20 st., 

2006.g. 
Mentoru sagatavońanas kursi, Britich Counsil, ISEC, 200 st., 2005./2006. g. 

Saľemtie apbalvojumi 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Pateicība par ieguldījumu karjeras nedēļas organizēńanā, VIAA, 30.nov. 2012. 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2011. 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2010. 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2008. 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2006. 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2004. 
  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 

Krievu valoda  
C2 

Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Strods Gunārs 

Dzīvesvietas adrese Kooperatīva 7-3,  Rēzekne, LV 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis    64623728        29631948 

e-pasts gunars@ru.lv 

Dzimńanas datums 28.10.1965. 

Izglītība 1993.g., Bakalaura grāds horeogrāfijas specialitātē, Bac. hor., Latvijas Mūzikas 

Akadēmija,  Diploms: Nr.000115 

1988.g., Veterinārārsta kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, Diploms:  

              PB Nr.155480 

Zinātniskie grādi 2012.g., Pedagoģijas doktora grāds augstskolas pedagoģijas apakńnozarē, Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, Diploms: Sērija  D Nr. 0487 

1999.g., Pedagoģijas maģistra grāds pedagoģijas teorijas un vēstures apakńnozarē, Mg. 

paed. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Diploms: Nr.000615 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

No 11.2013. g. – Rēzeknes Augstskolas rektora vietnieks sadarbības un attīstības 

jautājumos 

No 04.2012. g. – Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes, Izglītības un   

                    metodiku    katedras docents Laika periods  
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(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2010 -2012. g. – Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes, Izglītības un  

                   metodiku   katedras lektors 

No 2007.g  - profesionālās augstākās maģistra studiju programmas „Karjeras 

konsultants” direktors” 

2005.- 2010. g. - Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes, Pedagoģijas un  

psiholoģijas katedras lektors 

2003.-2005.g - Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes dekāns 

1999.-2003.g. - Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes, Pedagoģijas un  

psiholoģijas katedras lektors. 

1998. – 2009.g. akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoģija” direktors 

1998-1999. g.- Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes, Pedagoģijas un 

psiholoģijas katedras vadītājs. 

1995-1998.g.  - RA Pedagoģijas fakultātes Mūzikas un horeogrāfijas katedra, lektors. 

1992.- 1995.g.- Rēzeknes Skolotāju institūts, pasniedzējs,  

1989-1992.g.  - Rēzeknes Pedagoģiskā skola, pasniedzējs,                       

1988-1989.g. -  Lūznavas lauksaimniecības tehnikums, pasniedzējs. 

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma  Doktora studiju programma „Pedagoģija”: 
Izglītības filosofijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences – 3 KP 

Maģistra studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija” : 
Starpkultūru komunikācija – 2 KP 

Izglītības iestāņu vēsture un mūsdienu attīstības tendences -2 KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”: 

Karjeras attīstības teorijas- 4 KP 

Organizāciju kultūra-2 KP 

Karjeras konsultanta profesionālā prakse I” - 4 KP 

Karjeras konsultanta profesionālā prakse II” - 6 KP 

Karjeras konsultanta profesionālā prakse V” - 6 KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Dizains” 

Vides filosofiskie aspekti – 2 KP 

Bakalaura studiju programma 
(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs”,  studiju modulis 

”Pamatizglītības skolotājs sākumskolā", studiju modulis 

”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, studiju 

modulis "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” , studiju modulis "Skolotājs, 

studiju modulis ”Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs” : 

Pedagoģijas teoriju vēsture-3 KP 

Bilingvālā izglītība-2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs”: 

Sociālās pedagoģijas vēsture-3 KP 

Kooperatīvā mācīńanās-2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs” : 

Pedagoģiskā doma Latvijā- 2KP 

Vieslekcijas 2013.g. – Ńaauļu Universitāte, vieslektors ERASMUS programmā, 7 dienas 

2013.g. – Pleskavas Universitāte, vieslektors, Krievija, 5 dienas 

2013. g. - Viļnas Kolēģija, vieslektors ERASMUS programmā, Lietuva, 7 dienas 

2012.g. - Ńauļu Universitāte, vieslektors ERASMUS programmā, Lietuva, 7 dienas 

2012.g. – Lodzas Humanitārā un Ekonomikas Universitāte, Polija, 7 dienas  

2011.g. – Lodzas Humanitārā un Ekonomikas Universitāte, Polija, 7 dienas  

2010.g. – Viļnas Kolēģija, vieslektors ERASMUS programmā, Lietuva, 7 dienas 

2010.g. – Ńauļu Universitāte, vieslektors ERASMUS programmā, Lietuva, 7 dienas 

2008g. – Tallinas Universitāte, vieslektors ERASMUS programmā, Igaunija,7 dienas 

2007g.-   Kipras Universitāte, vieslektors ERASMUS programmā, Kipra, 7 dienas 

2004.g. –Turku Universitāte, vieslektors ERASMUS programmā, Somija, 7 dienas  

2003.g. - Igaunijas Dziesmu svētku aģentūra, Igaunijas deju skolotāju seminārs, 

vieslektors,Tallina,3 dienas 

2003.g.-  Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Latvija, studiju programmas „Psiholoģija” 

3. kursa  studentiem, Folkloras dejas -2 KP, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija 

2000. g - Velsas Universitātes Ľūportas koledņa, vieslektors ERASMUS programmā,  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20104&p4=2010403#sp02
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20104&p4=2010403#sp02
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#studProgOrd_24
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#studProgOrd_24
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103&p4=2010303#studProgOrd_24
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20102&p4=2010203
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20102&p4=2010203#studProgOrd_26
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                Lielbritānija, 7 dienas 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

No 2013.g. - maģistra pārbaudījumu komisijas priekńsēdētāja vietnieks, profesionālā 

maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”, Rēzeknes Augstskola 

2009. –2012. – maģistra pārbaudījumu komisijas loceklis, profesionālā maģistra 

studiju programma „Karjeras konsultants”, Rēzeknes Augstskola 

2005. – 2006. – valsts pārbaudījumu komisijas priekńsēdētājs, vidējās profesionālās 

izglītības programma „Sekretāre”, Lūznavas profesionālā vidusskola 

1999. -2009. - Bakalaura pārbaudījumu komisijas loceklis, akadēmiskā bakalaura 

programma „Pedagoģija”, Rēzeknes Augstskola 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Rita Burceva, „Komunikācija muzeju pedagoģiskajā darbībā ”, Rēzeknes 

Augstskola, 2012.g.   

   Eksperts Gunas Pudules promocijas darbam vadības zinātnēs (apakńnozare izglītības 

vadība) "Karjeras  izglītības vadība vispārizglītojońā skolā".  Latvijas Universitāte, 

2012.g. 

 Eksperts Tālivalņa Sējas promocijas darbam ekonomikas zinātnē (apakńnozare 

reģionālā ekonomika) „Profesionālās izglītības attīstība Latvijas reģionos”, Latvijas 

Lauksaimniecības Universitāte, 2008.g. 

 50 maģistri RA un 2 LLU 

Bakalauri (kopējais skaits)  68 

Cita darba pieredze 1995. -1997. – pārdevējs-konsultants, Latvija Statoil SIA 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Pańnoteiktas mācīńanās veicināńana  

Karjeras izglītības un konsultēńanas formas 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

1. Strods. G. (2013). Correlation between career guidance practitioners previous 

education and student career choice. Baltic Journal of Career Education and 

Management. Siauliai, 10 lpp.,  ISSN 2345-0193 

2. Strods G. (2013). School, company and municipality collaboration in career 

education. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. The papers of this issue of publications after the 

conference will be offered for publishing on Thomson Reuters Web of Knowledge 

ISI Conference proceedings data base. http://www.isiwebofknowledge.com/. 

Rēzekne, 164–173. ISSN 1691-5887, ISBN 978-9984-44-064-4  

3. Strods G. (2012). Kooperatīvās mācīńanās pieredze studentu pańnoteikńanās 

sekmēńanai [Cooperative Learning Strategies for promotion of Student‟s Self- 

Direction]. Education reform in comprehensive school: education content 

research and implementation problems. The collection of scientific papers, 2012. 

The articles appearing in this scientific collection are indexed and abstracted in 

EBSCO: Education Research Complete (http://search.ebscohost.com). Rēzekne, 

61 – 83. ISSN 1691-5895. 

4. Strods G. (2012). Promotion of Student Self-Direction in Cooperative Learning 

in university. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti „SABIEDRĪBA, 

INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” (Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 25.-26.maijs), 

399.- 417. lpp. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI 

Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com/. 

5. Strods G. (2011). Promotion of Students Self-Directed Learning Readiness in 

Coopearative Learning. Education reform in comprehensive school: education 

content research and implementation problems. The collection of scientific 

papers, 2010. The articles appearing in this scientific collection are indexed and 

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.isi/


 

153 

 

abstracted in EBSCO: Education Research Complete 

(http://search.ebscohost.com). Rēzekne, 120-134. ISSN 1691-5895, ISBN 978-

9984-44-058-3  

6. Strods G. (2011). Pańnoteiktas mācīńanās jēdziena attīstība. Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. The 

papers of this issue of publications after the conference will be offered for 

publishing on Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference proceedings 

data base. http://www.isiwebofknowledge.com/. Rēzekne, 288–298. ISSN 1691-

5887, ISBN 978-9984-44-064-4  

7. Strods G. (2007). Self - assessment of students‟self-directed learning skills. 

SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION, PROCEEDINGS. International 

Conference on Society, Intergration, Education. Rezekne, Latvia, 364–375. ISSN 

1691-5887, ISBN 978-9984-779-41-6 Thomson Reuters Web of Knowledge ISI 

Conference proceedings data base. http://www.isiwebofknowledge.com/. 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

1. Strods G. (2013). Student Career Management Skills Portfolio.  Международнaя 

научно-методическая конференция «Образование для устойчивого 

развития в  поликультурном образовательном пространстве». Псков, 

Псковский государственный университет, pieľemts publicēńanai 

2. Strods G. (2006). Studentu pańizglītības prasmju pańnovērtējums. Izglītības 

iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums. 

Rēzekne, 106–116. ISBN 978-9984-779-52-2  

3. Strods G. (2006). Studentu pańizglītības pedagoģiskie aspekti. Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

93–105. ISBN 978-779-40-9 

4. Strods G., Ose L., Skoromka T., Maslo I. (2005). Qualitative research 

methodology design for  teachers pedagogical action models and students socio-

cultural learning experience interaction evaluation. Sabiedrība, Integrācija, 

Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 364–375. 

ISBN 9984-779-03-3 

5. Strods G., Ose L., Skoromka T., Maslo I. (2005). Collaboration in Computer 

assisted Qualitative Research. Areas of Qualitative Psychology- Specil Focus on 

Design, Verlag Ingeborg Huber, Tuebingen, 235-249, ISBN 3-9810087-0-7 

Kopējais publikāciju skaits 15 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1. Strods. G. (2013). Correlation between career guidance practitioners previous 

education and student career choice. Baltic Journal of Career Education and 

Management. Siauliai, 10 lpp.,  ISSN 2345-0193 

2. Strods G. (2013). School, company and municipality collaboration in career 

education. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. The papers of this issue of publications after the 

conference will be offered for publishing on Thomson Reuters Web of Knowledge 

ISI Conference proceedings data base. http://www.isiwebofknowledge.com/. 

Rēzekne, 164–173. ISSN 1691-5887, ISBN 978-9984-44-064-4  

3. Strods G. (2013). Student Career Management Skills Portfolio.  Международнaя 

научно-методическая конференция «Образование для устойчивого 

развития в  поликультурном образовательном пространстве». Псков, 

Псковский государственный университет, pieľemts publicēńanai 

4. Strods G. (2012). Promotion of Student Self-Direction in Cooperative Learning  

in university. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti „SABIEDRĪBA, 

INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” (Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 25.-26.maijs), 

399.- 417. lpp. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI 

Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com/.  

5. Strods G. (2011). Promotion of Students Self-Directed Learning Readiness in 

Coopearative Learning. Education reform in comprehensive school: education 

content research and implementation problems. The collection of scientific 

papers, 2010. The articles appearing in this scientific collection are indexed and 

abstracted in EBSCO: Education Research Complete 

(http://search.ebscohost.com). Rēzekne, 120-134. ISSN 1691-5895, ISBN 978-

9984-44-058-3  

6. Strods G. (2011). Pańnoteiktas mācīńanās jēdziena attīstība. Sabiedrība, 

http://search.ebscohost.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isi/
http://search.ebscohost.com/
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Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. The 

papers of this issue of publications after the conference will be offered for 

publishing on Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference proceedings 

data base. http://www.isiwebofknowledge.com/. Rēzekne, 288–298. ISSN 1691-

5887, ISBN 978-9984-44-064-4  

7. Strods G. (2007). Self - assessment of students‟self-directed learning skills. 

SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION, PROCEEDINGS. International 

Conference on Society, Intergration, Education. Rezekne, Latvia, 364–375. ISSN 

1691-5887, ISBN 978-9984-779-41-6 Thomson Reuters Web of Knowledge ISI 

Conference proceedings data base. http://www.isiwebofknowledge.com/.  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 15 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1. Ivanova K., Strods G. (2012). Karjeras atbalsta izvērtējums projekta „Pasākumi 

komercdarbības vai pańnodarbinātības uzsākńanai” Rēzeknes pilsētas un novada 

dalībniekiem. Personība. Laiks. Komunikācija. Studentu zinātniskās konferences 

rakstu krājums. (Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte, 2012. 

gada. 21.aprīlī) 

2. Strods G.  (2009). Par Francijas augstskolu, profesionālo skolu un uzľēmēju 

sadarbību.     Profesionālais un sociālais guvums Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas  individuālajās mobilitātēs.     VA Akadēmisko 

programmu aģentūra, Rīga, 92-94 

Monogrāfijas 1. Strods G., Vazne Ņ. (2013). Karjeras atbalsta programma skolēniem. (Career 

guidance in school. Guidelines for school, company and municipality 

collaboration in career education). Riga, LU izdevniecība, - 76 lpp. ISBN 978-

9984-45-763-5 

2. Strods G. (2013). Studentu pańnoteikńanās veicināńana kooperatīvās mācīńanās 

procesā augstskolā (Promotion of students‟ self-direction in cooperative learning 

at university ) . Rezekne,  RA izdevniecība, – 243 p. – pieľemts publicēńanai 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

1. Miķelsone I., Latsone L., Strods G., Oļehnoviča E., Mackēviča L., Ķirse A., 

Soika I, Apse D., Anspoka Z. (2008). Karjeras attīstības atbalsts-izglītība, 

konsultēńana, pakalpojumi. Rīga, Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (SIA 

"Jelgavas tipogrāfija"), ISBN 978-9984-8012-0-4. 

2. Strods G. (1998). Kooperatīvā mācīńanās praksē. Deja. Mācīsimies sadarbojoties. 

Mācību grāmatas nodaļa, Mācību grāmata,Rīga,107-111, ISBN 9984-18-372-6 

3. Vucenlazdāns P., Strods G. (2001). Metodiskie norādījumi kursa darbu 

izstrādāńanai pedagoģijā un psiholoģijā 2.kursa studentiem. Rēzekne, RA 

izdevniecība, 23 lpp..  

4. Strods G., Deksne D. (1997). Einam, ńeinam. Folkloras deju krājums. Rēzekne, 

Latgales Druka, 52 lpp. 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

2013. Skolotāja un klases sadarbībā e-vidē – 1 KP,, Moodle e-studiju formā http://e-

kursi.ru.lv 

2012. Izglītības filozofijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences – 3 KP, Moodle 

e-studiju formā http://e-kursi.ru.lv  

2011. Pedagoģijas teoriju vēsture-3 KP,  Moodle e-studiju formā http://e-kursi.ru.lv 

2011. Starpkultūru komunikācija – 2 KP, Moodle e-studiju formā http://e-kursi.ru.lv 

2007. Karjeras attīstības teorijas- 4 KP, Moodle e-studiju formā http://www.e-

kursi.ru.lv,  www.niid.lv/moodle  

2007. Organizāciju kultūra-2 KP, arī Moodle e-studiju formā http://e-kursi.ru.lv  

2007. Karjeras konsultanta profesionālā prakse I” - 4 KP, Moodle e-studiju formā 

http://e-kursi.ru.lv 

2007. Karjeras konsultanta profesionālā prakse II” - 6 KP, Moodle e-studiju formā 

http://e-kursi.ru.lv 

2007. Karjeras konsultanta profesionālā prakse V” - 6 KP, Moodle e-studiju formā 

http://e-kursi.ru.lv 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  22 

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://e-kursi.ru.lv/
http://e-kursi.ru.lv/
http://e-kursi.ru.lv/
http://e-kursi.ru.lv/
http://e-kursi.ru.lv/
http://www.e-kursi.ru.lv/
http://www.e-kursi.ru.lv/
http://www.niid.lv/moodle
http://e-kursi.ru.lv/
http://e-kursi.ru.lv/
http://e-kursi.ru.lv/
http://e-kursi.ru.lv/
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1. 2013.gada 24.-25.maijā - pētījuma  „School, company and Municipality 

collaboration in career education”  prezentācija Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. RA, Rēzekne. 

2. 2013.gada 16.- 18. Maijā - pētījuma „Student Career Management Skills Portfolio” 

prezentācija III Starptautiskajā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskjā 

konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, 

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rēzeknē. 

3. 2013. Gada 18. -19. aprīlī – pētījuma „Student Career Management Skills 

Portfolio” prezentācija Международнaя научно-методическая конференция 

«Образование для устойчивого развития в поликультурном образовательном 

пространстве». Псков, Псковский государственный университет. 

4.  2012.gada 25.-26.maijā - pētījuma  PROMOTION OF STUDENT SELF-

DIRECTION IN COOPERATIVE LEARNING IN UNIVERSITY prezentācija 

Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

RA, Rēzekne. 

5. 2011. 27.-28. maijā – pētījuma „Pańnoteiktas mācīńanās jēdziena attīstība” 

prezentācija  

Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

RA, Rēzekne. 

6. 2011. 09. – 12. februārī – pētījuma „Promotion of Students‟ Self-Direction in 

Cooperative Learning  at Teachers Training in University” prezentācija 

Starptautiskās Pańnoteiktas mācīńanās biedrības 25. Konferencē. (The International 

Self-Directed Learning Symposium) Cocoa Beach, Floridā, ASV. 

http://www.sdlglobal.com/ 

7. 2009.16.-17. aprīlī – piedalīńanās „The 7th INTERNATIONAL CONFERENCE 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2009” sekcijā 

„Education and Training Competence”, Informācijas sistēmu menedņmenta 

augstskola, Rīga. 

8. 2009. 9.-13.martā – prezentācija „Role of higher education in vocational training in 

Latvia”.      FORMASUP konference, Lille, Francija. 

9. 2007. 23.-24.februārī-prezentācija „Studentu pańizglītības prasmju 

pańnovērtējums”.  

    Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

RA,  

     Rēzekne. 

     Vietējās konferences vai kongresi 
1. 2009. 30.oktobrī - prezentācija „Jaunieńu gatavība pańizglītībai”. Konference 

„Karjeras    

     attīstības atbalsts    skolēniem”. VIAA, Rīga. 

2. Strods G. (2007). Karjeras izglītības programmu attīstības perspektīvas Latvijā.    

    Reģionālas     augstskolas loma    mūžizglītības attīstībā. Konferences tēzes. RA, 

Rēzekne. 

3. 2007. 19. septembrī – piedalīńanās koferencē „Karjeras izglītības programmu  

    nodrońinājums izglītības sistēmā”, VIAA, Rīga. 

Eksperta darbība 10.10.2011. – 31.12.2013 –  eksperts LU projektā "Atbalsta programmu izstrāde un 

                     īstenońana sociālās atstumtības riskam pakļauto jaunieńu atbalsta sistēmas 

                      izveidei“. Vienońanās   Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002 

22.04.2012. – 28.04.2012. – eksperts ES Mūņizglītības programmas KA3-ICT 

aktivitātes  projektā „e-Simulation Environment for training on interaction with 

Children” ref. No: 505299-LLP-1-BG-KA3-KA3MP 

2005.-2007g. „Karjeras izglītības programmu nodrońināńana izglītības sistēmā”. 

Eiropas Sociālā fonda Latvijas Nacionālās programmas 3.2.7.1 projekts, eksperts. 

2005.- 2006.g. “Mājturības un ekonomikas pamatu skolotāja specialitātes studentu 

 pedagoģiskā  prakse vispārizglītojońās skolās”, 

Nr.2005/0144/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0013/0160. ESF, eksperts. 

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

No 2013 – starptautiskā ņurnāla „Baltic Journal of Career Education and 

Management”  redkolēģijas loceklis 

No 2007 – studentu zinātniskās konferences „Personība. Laiks. Komunikācija” 

redkolēģijas loceklis 

http://www.sdlglobal.com/
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Dalība projektos      Dalība pētniecisko projektu realizācijā 

18.03.2011. – 17.05.2011. – zinātniskais asistents LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenońana sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jaunieńu atbalsta sistēmas izveidei”, līgums Nr. 

2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/APIA/VIAA/002  

01.03.2010.-31.05.2010. - Dalība LU Pedagoģijas zinātniskā institūta ASEM HUB LLL 

 (Āzijas un Eiropas mūņmācīńanās un izglītības pētniecība) 2. Starptautiskā pētniecības 

ciklā „Kompetences   attīstība, mācoties darba vietā”  (datu vākńanas procesa 

menedņēńana - respondentu atlase, palīdzības sniegńana anketas aizpildīńanā, 

respondentu motivēńana, elektroniskās datu bāzes līdzveidońana un uzturēńana) 

01.05.2001.-27.12.2001. „Skolēnu sociokulturālās mācīńanās pieredzes izpēte projekta 

„Atvērtā skola” ietvaros”.  LU, Sorosa fonds Latvija, pētnieks. 

Citi projekti:  

22.04.2012. – 28.04.2012. – eksperts ES Mūņizglītības programmas KA3-ICT 

aktivitātes projektā „e-Simulation Environment for training on interaction with 

Children” ref. No: 505299-LLP-1-BG-KA3-KA3MP 

10.10.2011. – 31.12.2013 –  eksperts LU projektā "Atbalsta programmu izstrāde un  

īstenońana sociālās atstumtības riskam pakļauto jaunieńu atbalsta sistēmas izveidei“. 

Vienońanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002 

20.05.2011. – 16.09.2011 – speciālists – konsultants SIVA, LU un RA ESF projektā 

”Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jaunieńiem”, līgums Nr. 2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003  

2011.g. 28-29.04. – dalība Vācijas, Ńveices, Austrijas, Luksemburgas, Itālijas un Polijas  

 projekta „Qualifizierung  von Berufsbidungspersonal hinsichlicht der Identifikation & 

Beratung von Auszubildenden mit  hohem Abbruchsrisiko”  plānońanas seminārā  

 Čestohovā, Polijā 

2011.- 2013.g. – Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF 1.2.2.4.1. apakń aktivitātes 

projekts  „Profesionālās  izglītības atbalsta sistēmas  izveide  sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem jaunieńiem”,  Nr. 2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003 

2005.-2007g. „Karjeras izglītības programmu nodrońināńana izglītības sistēmā”. 

Eiropas  Sociālā fonda Latvijas Nacionālās programmas 3.2.7.1 projekts, eksperts. 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

2012.g.- vidējās paaudzes deju grupu konkursa ņūrijas komisijas loceklis, Kuldīgas 

pilsētas dome 

2010. -2012. – Rēzeknes pilsētas skolēnu radońo darbu konkursa „Dzimtās valodas 

svētki” ņūrijas komisijas loceklis 

2005 – 2012. - Rēzeknes novada deju kolektīvu skates ņūrijas komisijas loceklis 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

No 2012. g. – Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces priekńsēdētājs 

No 2012.g. –Rēzeknes Augstskolas senāta Zinātnes komisijas loceklis 

No 2012.g. – RēzeknesAugstskolas senāta Nolikumu pārskatīńanas komisijas loceklis 

No 2010.g.-Rēzeknes Augstskolas senators,  

No 2010 - 2012.g.-Rēzeknes Augstskolas senāta Akreditācijas un licencēńanas 

komisijas    vadītājs 

No 2010 -2012.g.-Rēzeknes Augstskolas senāta Nolikumu pārskatīńanas komisijas 

vadītājs 

No 2010.g.-Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces loceklis 

No 2010.g.-Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes domes loceklis 

No 2002. -2006.g. Rēzeknes Augstskolas senators 

No  2002. – 2006.g. Rēzeknes Augstskolas Ńķīrējtiesas loceklis 

No 2002. – Rēzeknes Augstskolas satversmes sapuklces loceklis 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

1. 2012.g. - Skolotāju kompetences pilnveide skolēnu ar sociālās atstumtības risku 

karjeras atbalstam - 36 st., LU PPMF 

2. 2012. g. - Skolotāju kompetences pilnveide skolēnu ar sociālās atstumtības risku 

karjeras atbalstam - 72 st., LU PPMF 

3. 2011.g. - 5.-6. Klases pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide mācību 

priekńmetu – Matemātika vai Latvieńu valoda vai Dabaszinības – didaktikā. 72 

stundas, RA 

4. 2009. g. - Skolēnu izziľas aktivitāti, patstāvību un radońumu veicinońa mācību 

procesa īstenońana apvienotajās klasēs (1.-4. klasēs)-72 stundas, RA  

5. 2009. g. -Skolēnu izziľas aktivitāti, patstāvību un radońumu veicinońa mācību 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 
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procesa īstenońana apvienotajās klasēs (5.-9. klasēs) -72 stundas, RA 

6. 2009. g. - Bērnu un jaunieńu brīvā laika organizators – 72 stundas, RA 

7. 1994.-2002.g. - Folkloras dejas – 36 stundas, RA 

  Profesionālās izaugsmes programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības 

  pamati/augstskolu didaktika”: 

1. Studentu pańnoteikńanās studiju procesā – 10 stundas, RA- 2011. 

2. Kooperatīvās mācības un daudzveidīgo spēju metode augstskolas studiju procesā-  

12 stundas, RA- 2008. 

3.  Kooperatīvās mācības un daudzveidīgo spēju metode augstskolas studiju procesā- 

12 stundas, LLU- 2003. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

No 2004.g.-Biedrības pasaules latvieńu ģimeľu nometľu kustības „Trīsreiztrīs” valdes 

loceklis  

No 1999.g.- Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības  Asociācijas (LAPSA) loceklis 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ staţēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

1. 2012.gada 30. oktobrī - augstskolu docētāju profesionālās pilnveides programma 

   „Programmatūras „Mendeley” izmantońana zinātniskajā darbā”, 10 stundas, Rēzeknes  

     Augstskola 

2.  2012. gada 19. martā – piedalīńanās seminārā „Par invaliditāti bez robeņām”, 4 

stundas,     

    Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

3. 2011.gada 17. februāris - augstskolu docētāju profesionālās pilnveides programma 

   „Augstskolu didaktika. Prakses organizācija profesionalitātes attīstībai”, 10 stundas,    

     Rēzeknes Augstskola 

4. 2010.gada 12. decembris - augstskolu docētāju profesionālās pilnveides programma 

   „Augstskolu    didaktika. Paradigmu maiľa studiju procesā”, 10 stundas, Rēzeknes  

     Augstskola 

5. 2010. gada 20.-22. oktobrī – piedalīńanās seminārā „Brain Drain – Brain Gain” 

within the framework of the  European Commission Lifelong Learning Programme     

subprogramme  

    EUROGUIDANCE”  profesora Bernd- Joachim Ertelt (Vācija) vadībā. Profesionālās  

     izglītības attīstības   aģentūra, Rīga 

6. 2010.g. – „Kvantitatīvo datu analīze ar AQUAD, rakstu rakstīńana starptautiski 

citējamiem izdevumiem,  kvantitatīvo datu ievadīńana apstrādei un analīzei SPSS 18”, 2 

KP (80  

   stundas), LU Doktorantūras skolas „Cilvēka kapacitāte un mācīńanās dzīvei daņādību  

   iekļaujońos kontekstos” zinātniskais seminārs prof. G.L.Huber    (Tībingenes 

Universitāte, Vācija) vadībā. 

7. 2009. gada 27. marts - augstskolu docētāju profesionālās pilnveides programma  

    „Augstskolu  didaktika.E-kursu vadības sistēmas Moodle”, 10 stundas, Rēzeknes    

     Augstskola 

8. 2009.gada 27.februāris - Interaktīva mācību kursa izstrāde un ievietońana e-vidē: 

Altsolem mājā”. 6 stundas. Leonardo projekta N.LLP-LDV/TOI/2007/IT/169 

„ILLIMITED-   

    Implementing Language Learning Materials to  Increase Teachers Education 

Development” seminārs RA 

9. 2008. gada 5. februāris – augstskolu docētāju profesionālās pilnveides programma  

    „Augstskolu  didaktika.Pasniegńanas kvalitātes vadīńana”, 10 stundas, Rēzeknes 

Augstskola 

10. 2006. gada 22. decembrī – piedalīńanās seminārā „Theory and Methodology of 

Career Counselling”  profesora Bernd-Joachim Ertelt (Vācija) vadībā. Profesionālās 

izglītības attīstības  aģentūra, Rīga 

11. 2006. gada 22. oktobrī – piedalīńanās seminārā „Multicultural Counselling”  Dr. 

Mika Launikari (Somija) vadībā.   Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Rīga 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

2013.g – studiju vizīte ESEN – Nacionālā izglītības vadības koledņa, Puatjē, Francija, 7 

dienas 

2009.g. – studiju vizīte FORMASUP-duālās izglītības aģentūra, Lille, Francija.7 dienas 

2007g. – studiju vizīte Jivaskilas Universitāte, Somija. 7 dienas 

               studiju vizīte Derbijas Universitāte, Lielbritānija. 7 dienas 
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               studiju vizīte Eotvos Lorand Universitāte, Budapeńta, Ungārija. 7 dienas 

               studiju vizīte Manheimas Augstskola, Vācija. 7 dienas 

               studiju vizīte Heidelbergas Universitāte, Vācija. 4 dienas 

2006.g.-  studiju vizīte Tallinas Universitāte, Igaunija. 7 dienas 

               studiju vizīte Tartu Universitāte, Igaunija. 4 dienas 

               studiju vizīte Kauľas Vitauta diņā Universitāte, Lietuva. 4 dienas 

               studiju vizīte Viļľas Pedagoģiskā Universitāte, Lietuva. 7 dienas  

Saľemtie apbalvojumi 2012. g. – Rēzeknes Augstskola par studentu iesaistīńanu inovatīvos projektos 

2011.g. – Rēzeknes Augstskola par ieguldījumu Mūņizglītības centra darba 

nodrońināńanā un  

 atbildīgu darbu ES fondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība 

”apakńaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināńana izglītības  sistēmas 

optimizācijas apstākļos” 

2009.g. – Rēzeknes Augstskola par aktīvu darbību Pedagoģijas  un psiholoģijas 

katedras docētāju iesaistē starptautisko projektu darbībā un labākās Eiropas un pasaules 

valstu  pieredzes pārnesi studiju procesā 

2005.g. - Rēzeknes Augstskola par atbildīgu darbu, veicot Pedagoģijas fakultātes 

dekāna pienākumus un nodrońinot teicamu studiju programmu akreditācijas procesu 

2004.g. - Rēzeknes Augstskola par ieguldījumu veiksmīga Pedagoģijas fakultātes 

studiju programmu akreditācijas procesa organizēńanu 

2002.g. - Rēzeknes Augstskola par starptautiskajos projektos iegūtās pieredzes 

veiksmīgu izmantońanu mācību metodiskajā darbā 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citu valodu pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Angļu (TOEFL 1999. g.)  C1  C2  C2  C2  C1  

Krievu  C2  C2  C2  C2  C2  

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Trimalniece Arita 

Dzīvesvietas adrese „Dimanti”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV= 4652 

Tālrunis, mobilais tālrunis + 371 29264274 

e-pasts aritatrimalniece@inbox.lv 

Dzimńanas datums 06.08.1985. 

Izglītība 09.2009. – 06.2011. g.,  Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauku inņenieru 

fakultāte, Ainavu arhitektūras specialitāte, Arhitektūras maģistra grāds ainavu 

arhitektūrā,  

Dipl. Sērija MDE, Nr. 0540; 

08.2004. – 06.2009. g.,   Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauku inņenieru 

fakultāte, Ainavu arhitektūras specialitāte, Profesionālais bakalaura grāds ainavu 

arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikācija, Dipl. Sērija PDE, Nr. 0723; 

09.2001. – 05.2004. g.,  Rēzeknes Komercskola, vispārējā vidējā izglītība; 

09.1992. – 05.2001. g.,  Nautrēnu vidusskola, pamatizglītība. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Zinātniskie grādi 2011. g., Arhitektūras maģistra grāds ainavu arhitektūrā, mg. arch., arhitektūra, 

ainavu arhitektūra, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; 

2009. g., Profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā, bak. ain. arch., 

arhitektūra, ainavu arhitektūra, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. 
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Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

2012. g., komisijas loceklis, 1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības „Vides 

dizaina” programma, Rēzeknes augskola 

Cita darba pieredze 09.2013. – pańlaik, vieslektors, Rēzeknes augstskola, Dizaina un amatniecības 

katedra 

04.2013. – pańlaik, ainavu arhitekte , SIA „Veido vidi”, ainavu arhitektūra; 

09.2012. – 04.2013, floriste, ainavu arhitekte,  J.K. „J.V. Flora”, floristika; 

01.2010. – 05.2010, pasniedzēja,  SIA „BUTS”, ainavu arhitektūra; 

05.2007. – 12.2009. ainavu arhitekte, SIA „Aleja D”, ainavu arhitektūra. 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Publikācijas 2 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1. Latvijas mazpilsētu ainaviski telpiskās attīstības tendences,  LU 69. zinātniskajā 

konferencē publicēts referāta tēņu kopsavilkums, Latvija, Rīga, apakńsekcijā 

„Teritorijas, resursi un plānońana. Publiskās telpas.”  2011. g., 29. lpp 

2. Trends of landscape spatial development in Latvian small town Akniste example, 

International conference of students‟ science and art works „The unity of the 

Balts under the sun”, Latvija, Liepāja,  p. 179 – 183  

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences  4 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

 

 

 

 

 

1. Latvijas mazpilsētu ainaviski telpiskās attīstības tendences,  LU 69. zinātniskā 

konference Zemes un vides zinātľu nozares sekcija, Apakńsekcijā „Teritorijas, 

resursi un plānońana. Publiskās telpas”, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija,  

03.02.2011; 

2. Latvijas mazpilsētu ainaviski telpiskās vides tēla vērtības , LLU starptautiskā 

ainavu arhitektūras zinātniskā konference „Dzīves stils un ainava”, Latvijas 

Lauksaimniecības Universitāte, Jelgava, Latvija, 9-11.02.2011; 

3. Trends of landscape spatial development in Latvian small town Akniste example, 

International conference of students‟ science and art works „The unity of the 

Balts under the sun”, section „Diversity of the cooperation between Latvia and 

Lithuania”, Siauliai University, Latvia University of Agriculture, Liepaja 

University, Liepāja, Latvija, 24-25.02.2011; 

4. Trends of landscape spatial development in Latvian small town , Intenational 

Scientific Conference „Civil Engineering‟11”, Latvia University of Agriculture, 

Jelgava,  Latvija, 12-13.05.2011. 

Dalība projektos 
Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

 

 

 

 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Valodas prasmes 
Dzimtā valoda 

Citu valodu pašnovērtējums 

Eiropas līmenis (*) 

 

Krievu valoda 

 

Angļu valoda 

4 - 5.10.2013. Profesionāli izglītojońs brauciens uz vēsturiskiem dārziem un parkiem 

Igaunijā, Tartu reģionā 

05.2013. vides konkursa „LMT Jelgavai”, konkursa uzvarētāja,  LMT 

11.2010. – 11.2011. New Business Ideas through Old Traditions - Future without 

Borders, participant, The Latvia - Lithuania Cross Border Cooperation 

Programme 2007 - 2013 under European Territorial Cooperation Objective 2007 

-2013 

25.06.2010 – 2.06.2010. Slates tradīcijas kultūrainavā,  dalībnieks, Tradicionālās 

kultūrainavas nozares, Valts Kultūrkapitāla fonds 

5. – 6.10.2010. Interaktīva sabiedriska vieta Jelgavas novadā, starptautiskā darba 

semināra dalībnieks, „Trans in Form” projekta ietvaros 

04.2010. Vecauces pils dienas, dalībnieks, Latvijas piļu un muiņu asociācija 

 

01.2010. – 05.2010. , Mācību centrs SIA „BUTS”, Latvija, Daiļdārzniecība un 

ainavu plānońana, 120 h 

 

   Latvieńu 

  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

  
C1 

Augstākais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
A1 

Pamata 

līmenis 

  
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
A1 

Pamata 

līmenis 
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Rēzeknes Augstskolas darbinieka 

Curriculum Vitae 

Personas dati  

Uzvārds / Vārds Ušpelis Andris 

Adrese Skolas iela 3, dz. 42, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mob.tālrunis 29463032 

E-pasts a.uspelis@gmail.com 

Dzimńanas datums 1976. gada 31. oktobris 

Vēlamā nodarbošanās / 

profesionālā joma 

Tiesību zinātľu pamati; Tiesību aizsardzības tiesības; Darba tiesības; Personības 

psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē 

Darba pieredze No 2012.gada janvāra līdz ńim brīdim 

TLMS „Rēzeknes apriľķa pūdnīki” vadītājs 

Studijas vadīńana, Latgales keramikas popularizēńana 

Rēzeknes novada pańvaldības Grińkānu pagasta pārvalde (Centrālā iela 27, 

Sprūņeva, Grińkānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641) 

2003.gada janvāris – 2011.gada decembris 

TLMS „Rēzeknes apriľķa pūdnīki” vadītājs 

Studijas vadīńana, Latgales keramikas popularizēńana 

Rēzeknes novada pańvaldība (Atbrīvońanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601) 

2000. gads – 2001. gads 

Vieslektors 

Kurss: Uzľēmējdarbības tiesību pamati 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Rēzeknes filiāle (Imantas 

7. līnija 1, Rīga, LV-1083) 

No 2000. gada līdz ńim brīdim 

Vieslektors 

Laika periods 

Profesija vai ieľemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums un adrese 

Laika periods 

 

mailto:a.uspelis@


 

161 

 

Kursi: Tiesību zinību pamati, Tiesību aizsardzības iestādes, Darba tiesības (pilna 

laika  un nepilna laika studentiem), Personības psiholoģija un pedagoģija 

jurisprudencē (maģistra studiju programma) 

Rēzeknes Augstskola (Atbrīvońanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

No 1998. gada līdz ńim brīdim 

Juriskonsults 

Uzľēmuma juridisko jautājumu risināńana 

SIA būvfirma „Ceļi un tilti” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4617) 

Izglītība 
  

2008. gads 

Diploms / Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

Rēzeknes Augstskola (Atbrīvońanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

1995. gads - 2001. gads 

Diploms / Jurista kvalifikācija 

Rēzeknes Augstskola (Atbrīvońanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

Valodas prasmes  

Dzimtā valoda Latvieńu 

Citas valodas Krievu, angļu, vācu 

Pańnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīńanās Lasīńana Dialogs Monologs  

Krievu   C2  C2  C1  C1  C1 

Angļu   B1  B1  B1  B1  A2 

Vācu   B1  B1  B1  B1  A2 
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2.pielikums 

Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma 

paraugs  

 

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains 

 

Latvijas  Republikas  Izglītības  un  zinātnes  ministrija 

                       R Ē Z E K N E S   A U G S T S K O L A 
                            Reģ. Nr. LV 90000011588 

                             Atbrīvońanas  alejā  90,  Rēzekne  LV- 4600 

                                   Tālrunis 46 23709, fakss 46 25901 

_____________________________________________________________________________ 

 

D I P L O M A    P I E L I K U M S 

(Diploma sērija PKx Nr. xxxx ) 

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un 

nodrońinātu kvalifikāciju apliecinońu dokumentu (piemēram , diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīńanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziľas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu 

un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīńanai. Informāciju 

sniedz visās astoľās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.                                                                                                                                                                            

 
 

1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds:  1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): __.__.____. 

1.2. Uzvārds:  1.4. Studenta identifikācijas numurs:                      

                         Personas kods: ______________ 

2. ZIĽAS  PAR  KVALIFIKĀCIJU: 

 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:   vides dizainers- ar specializāciju *dārza dizainers;* interjera noformētājs 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: Mākslas vēsture, zīmēšana, gleznošana,mākslas valoda un 

kompozīcija,lietišķā  grafika,arhitektūras pamati,interjera dizains un ergonomika,maketēšana,materiāltehnoloģijas,dator-

grafika;vispārizglītījošie kursi,kuri ietver humanitāro un sociālo zinātņu kursus. 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  Rēzeknes Augstskola;  valsts akreditēta (11.06.1999.);   

valsts dibināta ( 01.07.1993.)  neuniversitātes  tipa  augstskola. 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:     skat. 2.3.punktu. 

2.5. Studiju un eksaminācijas valoda(s):  latvieńu. 

 

3. ZIĽAS  PAR  KVALIFIKĀCIJAS  LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis:  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms,skat.6.1. punktu 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:  2 gadi  pilna laika studijas un 2,5 gadi  nepilna 

laika  studiju; 80 Latvijas kredītpunkti; 120 ECTS kredītpunkti; no 01.09.2006.  līdz 30.06.2008. 

3.3. Uzņemšanas prasības:  vidējā izglītība 

 

4. ZIĽAS  PAR  STUDIJU  SATURU  UN  REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: pilna un  nepilna  laika  studijas  

4.2. Programmas prasības:    
- apgūt un sekmīgi nokārtot vispārizglītojońos,nozares obligātos un specializācijas mācību kursus; 

- iziet profesionālo, plenīra un pirmsdiploma praksi 16 KP,iegūstot pozitīvu vērtējumu par to; 

- izstrādāt kvalifikācijas  darbu; nokārtot kvalifikācijas eksāmenu 

4.3. Programmas sastāvdaļas (kursi, kredītpunkti) un personas iegūtais novērtējums:   
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   Kursu nosaukumi Kredīt-

punktu 

skaits 

ECTS 

kredītpunktu 

skaits 

Vērtējums 

Vispārizglītojošie studiju kursi 

1. Filozofija 2 3  

2. Praktiskā  sveńvaloda 3 4,5  

3. Mākslas vēsture 4 6  

4. Personāla vadība un saskarsme 2 3  

5. Vides aizsardzības pamati 2 3  

6. Sports 0 0  

Vadības zinātnes kursu bloks 

7. Profesionālā kompetence,darba tirgus un pētniecība 3 4,5  

8. Praktiskā uzľēmējdarbība un mākslas menedņments 2 3  

9. Autortiesības 1 1,5  

10. Darba tiesības 1 1,5  

Nozares obligātie studiju kursi 

11. Datorgrafikas programmas 2 3  

Vizuālās mākslas kursu bloks 

12. Zīmēńana 5 7,5  

13. Gleznońana 4 6  

Mākslas valodas un kompozīcijas kursu bloks 

14. Mākslas valoda un kompozīcija 4 6  

15. Bionika, dizains un koloristika 3 4,5  

16. Lietińķā  grafika un ńrifts 2 3  

Specializācijas  studiju kursi  ( dārza dizains ) 

Ainavas mācības kursu bloks 

17. Ainavas mācība 2 3  

18. Dārza dizaina  struktūra 2 3  

Ainavas projektēšanas kursu bloks 

19. Arhitektūras pamati 2 3  

20. Apstādījumu veidońana 3 4,5  

21. Dekoratīvie objekti ainavā 1 1,5  

22. Ainavas  projektēńana 1 1,5  

23. Automatizētā projektēńana 2 3  

Specializācijas  studiju kursi  ( interjera  dizains ) 

Interjera kompozīcijas un dizaina kursu bloks 

17. Telpas uztvere un kompozīcija 2 3  

18. Interjera dizains un ergonomika 3 4,5  

19. Maketēńana 2 3  

Interjera projektēšana un iekārtošanas  kursu bloks 

20. Interjera attēlońanas grafiskie paľēmieni 1 1,5  

21. Materiāltehnoloģijas 1 1,5  

22. Arhitektūras pamati 2 3  

23. Automatizētā projektēńana 2 3  

Brīvās  izvēles   studiju   kursi   

24. Floristika 3 4,5  

25. Dārza mēbeļu dizains 1 1,5  

26. Tekstildarbi interjerā 2 3  

Prakse 

27. Profesionālā prakse 12 18  

28. Plenēra  prakse 2 3  
29. Kvalifikācijas prakse 2 3  

Gala pārbaudījumi 

30 Kvalifikācijas   darbs  8 12  
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4.4. Atzīmju  sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  10 - izcili;  9- teicami; 8 - ļoti labi;  7 - labi;  6 - gandrīz labi;  

5 - viduvēji;  4 - gandrīz viduvēji;  3 -1 – neapmierinońi. 

4.5. Kvalifikācijas klase:  „Standarta ” 

Kvalifikācijas klases „Standarta” pieńķirńanas kritērijus skat. 6.1. punktā 

5. ZIĽAS  PAR  KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas:   tiesības studēt 2. līmeľa augstākās izglītības  studiju programmās 

5.2. Profesionālais statuss:   tiesības strādāt  amatā : vides dizainers ar specializāciju dārza dizainers  vai interjera 

noformētājs 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija PKx Nr. xxxx 

       Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Rēzeknes  Augstskola 
6.1.1. pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides dizains” ir akreditēta  

          no --.--.----. līdz --.--.----. 

6.1.2. Papildinājums punktam 4.4 
          kvalifikācijas  īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā:av=summa(a*f)/sum(f), kur: av-svērtā vidējā atzīme, a- studenta iegūtais vērtējums par katru  

           A(vispārizglītojošie studiju kursi )un B(nozares obligātie  un specializācijas  studiju kursi) daļas krsu, f-ša kursa apjoms kredītpunktos 

6.1.3. Papildinājums punktam 4.5. 
         Kvalifikācijas klases „Standarta”piešķiršanas kritēriji- izpildītas visas programmas prasības 

 

         Ceturtais kvalifikācijas līmenis- teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un   

         vadīt  citu speciālistu darbu vides dizaina jomā 

6.2. Papildinformācijas avoti:         

Rēzeknes  Augstskola,   Atbrīvońanas  alejā 90,  Rēzekne, Latvija,  LV-4600;  tālrunis: ( 371 )46 23709;  fakss: (371) 46 

25901;  e-pasts:  ra@.ru.lv;   www.ru.lv 

Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC):   Vaļľu  ielā 2,  Rīga, Latvija,  LV-1050;   tālrunis: 

(371)7225155;   fakss: (371) 7221006;   e-pasts: ieva@aic.lv 

7. PIELIKUMA  APSTIPRINĀJUMS: 

7.1.  Datums:       2008.gada  ___.jūnijā 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:  ___________  Leonārs Svarinskis 

 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:   Rēzeknes Augstskolas rektors 

 

 

   

7.4. Zīmogs:         (z.v.)   

 

 

 

 

 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ  (skat. pielikumā ): 

 

 

 

 

 



 

165 

 

Ar Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes 

2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas 

„Interjera dizains” 

valsts pārbaudījumu komisijas 

200…. gada ….jūnija lēmumu Nr. 1 

 

 

 

ANNA LAPA 
personas kods xxxxxx-xxxxx 

 

ieguvusi 

 

profesionālo bakalaura grādu mākslā  
un  

interjera dizainera kvalifikāciju  
Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam  

profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 

 

 

Z.v. 

 

 

Rektors      L.Svarinskis 

 

Valsts pārbaudījumu komisijas  

priekńsēdētāja       V.Egle 
 

 

Rēzeknē 

200…gada….. 

Reģistrācijas Nr.0001
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2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Interjera dizains 

 

      Latvijas  Republikas 

Izglītības  un  zinātnes  ministrija 

                         R Ē Z E K N E S   A U G S T S K O L A 
                              Reģ. Nr. LV 90000011588 

                               Atbrīvońanas  alejā  90,  Rēzekne  LV- 4600 

                                     Tālrunis 646 23709, fakss 646 25901                           

_________________________________________________________________________________ 

 

D I P L O M A    P I E L I K U M S  

(Diploma sērija PKx Nr. xxxx ) 

 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un 

nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram , diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, 

saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. 

Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.                                                                                                                                                                            

 
 

1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds:  1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): __.__.____. 

1.2. Uzvārds:  1.4. Studenta identifikācijas numurs                

                         vai personas kods: ______________ 

2. ZIĽAS  PAR  KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: Interjera dizainers 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: Interjera projektēńana un ergonomika; grafiskās programmas 

informācijas tehnoloģijās; uzľēmējdarbības pamati un dizainera profesionālā darbība; mākslas un dizaina integrācija.  

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  Rēzeknes Augstskola;  valsts akreditēta (11.06.1999.);   

valsts dibināta ( 01.07.1993.)  neuniversitātes  tipa  augstskola. 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3.punktā 

2.5. Studiju un eksaminācijas valoda(s):  Latvieńu. 

 

3. ZIĽAS  PAR  KVALIFIKĀCIJAS  LĪMENI: 

3.1. Kvalifikācijas līmenis  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura diploms, skat. 6.1.punktu  

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:  4 gadi  pilna laika studiju un 4,5 gadi  nepilna 

laika  studiju; 160 Latvijas kredītpunkti; 240 ECTS kredītpunkti; no 21.02.2008.  līdz 24.01.2011. 

3.3. Uzņemšanas prasības:  Vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība 

 

4. ZIĽAS  PAR  STUDIJU  SATURU  UN  REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: pilna un  nepilna  laika  studijas  

4.2. Programmas prasības:    
Jāapgūst vispārizglītojońie kursi 20 KP apjomā; nozares teorētiskie pamatkursi 36 KP apjomā; nozares profesionālās 

specializācijas kursi 60KP; izvēles mācību kursi 6 KP apjomā; prakse ārpus mācību iestādes 26 KP apjomā; jāizstrādā un 

jāaizstāv diplomprojekts 12 KP apjomā. 

4.3. Programmas sastāvdaļas (kursi, kredītpunkti) un personas iegūtais novērtējums:   
 

   Kursu nosaukumi Kredīt-

punktu 

skaits 

ECTS 

kredītpunktu 

skaits 

Vērtējums 

Vispārizglītojošie kursi 

1.  Praktiskā sveńvaloda 6 9  

2.  Mākslas filozofija, estētika un socioloģija 4 6  

3.  Ievads dizainera specialitātē un profesionālajā ētikā 2 3  
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4.  Kultūra un  autortiesības 2 3  

Uzņēmējdarbības modulis 

5.  Personāla vadība  un saskarsme 2 3  

6.  Uzľēmējdarbības pamati un mākslas menedņments 2 3  

7.  Pētījumu un projektu rakstīńanas metodoloģija 2 3  

8.  Sports - -  

Nozares teorētiskie pamatkursi 

9.  Mākslas un dizaina vēsture 4 6  

10.  Mākslas valoda un kompozīcija 4 6  

11.  Dizains un bionika 2 3  

12.  Interjera stili 2 3  

13.  Telpas uztvere un koloristika 4 6  

14.  Interjera attēlońanas grafiskie paľēmieni 2 3  

15.  Interjera kompozīcija plaknē un telpā 6 9  

16.  Grafiskā programmas informāciju tehnoloģijās ( Corel 

Draw, Archi Cad, Auto Cad, Photoshop, Adobe Ilustrator 

u.c.) 

10 15  

17.  Studiju projekts 2 3  

Nozares profesionālās specializācijas kursi   

18.  Zīmēńana 14 21  

19.  Gleznońana 8 12  

20.  Interjera projektēńana un ergonomika 14 21  

21.  Arhitektūras pamati 3 4,5  

22.  Materiālmācība un apdares tehnoloģijas 4 6  

23.  Maketēńana 2 3  

24.  Lietińķā grafika un ńrifts 3 4,5  

25.  LR darba aizsardzības sistēma 1 1,5  

26.  Fotogrāfija 2 3  

27.  Telpisko objektu projektēńana 2 3  

28.  Mēbeļu un gaismas dizains interjerā 3 4  

29.  Studiju projekti 4 6  

     

Izvēles mācību kursi (jāizvēlas 6 KP) 

30.  Tēla veidońana: teorija un dizains 2 3  

31.  Lietińķā etiķete dizainera darbībā 1 1,5  

32.  Tekstildarbi interjerā 2 3  

33.  u.c. 1 1,5  

Prakse ārpus mācību iestādes 

34.  Informācijas vākńanas prakse 2 3  

35.  Profesionālā prakse I 4 6  

36.  Profesionālā prakse II 10 15  

37.  Plenēra prakse I  2 3  

38.  Plenēra prakse II 3 4,5  

39.  Pirmsdiploma prakse 5 12,5  

Gala pārbaudījumi 

37. Diplomprojekts  12 18  

 

4.4. Atzīmju  sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:  10 - izcili;  9- teicami; 8 - ļoti labi;  7 - labi;  6 - gandrīz labi;  

5 - viduvēji;  4 - gandrīz viduvēji;  3 -1 – neapmierinońi. 

4.5. Kvalifikācijas klase:  „Standarta ” 

Kvalifikācijas klases „Standarta” pieńķirńanas kritērijus skat. 6.1. punktā 

5. ZIĽAS  PAR  KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas:   akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmā 

5.2. Profesionālais statuss:   nav paredzēts pieńķirt 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA: 

6.1. Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija PKx Nr. xxxx 

       Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Rēzeknes  Augstskola 
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6.1.2. Papildinājums punktam 4.4 
          kvalifikācijas  īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā:av=summa(a*f)/sum(f), kur: av-svērtā vidējā atzīme, a- studenta iegūtais vērtējums par katru  

           A(vispārizglītojošie studiju kursi )un B(nozares obligātie  un specializācijas  studiju kursi) daļas krsu, f-ša kursa apjoms kredītpunktos 

6.1.3. Papildinājums punktam 4.5. 
         Kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritēriji- izpildītas visas programmas prasības 

 

6.2. Papildinformācijas avoti:         

Rēzeknes  Augstskola,   Atbrīvońanas  alejā 90,  Rēzekne, Latvija,  LV-4600;  tālrunis: +371 646 23709;  fakss: +371 646 

25901;  e-pasts:  ra@.ru.lv;   www.ru.lv 

Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC):   Vaļľu  ielā 2,  Rīga, Latvija,  LV-1050;   tālrunis: 

+371 67225155;   fakss: +371 67221006;   e-pasts: diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA  APSTIPRINĀJUMS: 

7.1.  Datums:       20<00>.gada <00>. mēnesis (ģenetīvā) 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:  ___________  Leonārs Svarinskis 

 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:   Rēzeknes Augstskolas rektors 

   

7.4. Zīmogs:         (z.v.)   

 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ  (skat. pielikumā ): 
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3.pielikums 

Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu 

likvidē, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas 

studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju 

programmā vai citā augstskolā vai koledţā 

 

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains 

 

Līgums par iespējām turpināt izglītību studiju programmas pārtraukšanas 

gadījumā  

Rēzeknes Augstskola (RA) noslēgusi ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU). 

Reģ. Nr3-7/22 . Rēzeknē, 2013.g.5. februārī. 
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Līgums par iespējām turpināt izglītību studiju pēctecības nodrošināšanai 

Rēzeknes Augstskola (RA) noslēgusi ar Latvijas lauksaimniecības universitāti (LLU). 

Reģ. Nr3-7/21 . Rēzeknē, 2013.g.5. februārī. 
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2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Interjera dizains  
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4.pielikums 

Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli 

Aptaujas nosaukums: RA 2013.g. studējošo aptauja par studiju kvalitāti 

2012/2013. 1.kurss Interjera dizains 

Studiju kursa svarīgums 

 
 

Studiju kursa pasniegšanas līmenis 
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Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 

 

 

Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 
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Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 

 

 

Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatted: Left
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Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 

 

 

Vai ir iespējams apgūt kursu/to daļas elektroniski? 
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Kā Jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studijas procesu fakultātē? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cik stundas nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 
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2012/2013.2. kurss Interjera dizains 

Studiju kursa svarīgums 

 
 



 

183 

 

Studiju kursa pasniegšanas līmenis 

 
 

Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 
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Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 
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Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

186 

 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vai ir iespējams apgūt kursu/to daļas elektroniski? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kā Jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studijas procesu fakultātē? 
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Cik stundas nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 

 
 

 

 



 

188 

 

 
 

2012/2013. 2. kurss Interjera dizains 

Studiju kursa svarīgums 
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Studiju kursa pasniegšanas līmenis 

 
 

Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 
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Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 

 
 

Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 
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Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 
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Vai ir iespējams apgūt kursu/to daļas elektroniski? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kā Jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studijas procesu fakultātē? 
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Cik stundas nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 
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Aptaujas nosaukums: RA 2013.g. absolventu aptauja par studiju kvalitāti 

Studiju programma Absolventu skaits Uz anketām atbildējuńi 

Vides dizains 5 1 

Interjera dizains 16 12 

 

 

Pašreizējā darba vieta 
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Cik lielā mērā minētie faktori ietekmēja Jūsu izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā? 

 

 
 

 

Kā Jūs novērtējat studiju programmu kopumā? 

 

 
 

 

 

 

 

Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti? 
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Cik lielā mērā studiju laikā Jūs apmierināja: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepieciešama 

turpmākajam pētnieciskajam darbam? 
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Vai studiju programma pilnā mērā apmierināja Jūsu cerības, kādas Jums bija uzsākot 

studijas tajā?  
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Vai Jūs šo programmu ieteiktu citiem? 

 

 
 

 

 

Vai iegūtais diploms palīdzēja Jums atrast darbu? 
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Vai Jūs strādājat specialitātē, kuru apguvāt studijās? 

 

 
 

Kādus kursus, tēmas kursu ietvaros, Jūsuprāt, noteikti vajadzētu iekļaut studiju programmā? 

(Uzrakstiet, lūdzu, kursa vai tēmas nosaukumu!) 

Studiju programma Atbildes 

Vides dizains "Auto Cad projektēńana, Ļoti daudz" 

Interjera dizains "Ergonomika" ,"atta" ,"vairāk praktizēties interjeru iekārtońanā 

praktiskajā ziľā (izmantojot 3 d programmas), strādājot ar reāliem 

objektiem!" 

 

Vai Jums ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenońanu? 

Studiju programma Atbildes 

Vides dizains "izľemt nevajadzīgus priekńmetus, bet atstāt tos , kas specializējas uz 

programmas specifiku. augu pārzināńana(latviski, latīniski) to saderība, 

augsnes zināńanas, AutoCad projektēńana."  

Interjera dizains "Vajag piesaistīt profesionāļus ńajā jomā" ,"Studiju ietvaros vairāk iekļaut 

gaismas nozīmi interjerā, teorētiski praktisko daļu. 

Izstrādāt vienotu nolikumu rasējumu izstrādāńanai 
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Darba devēju atsauksmes 
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5.pielikums 

Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziľas, kas nodrošinās prakses 

vietas  

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains 
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2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Interjera dizains   
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Prakses nolikumi 

 

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains 

 

METODISKIE  IETEIKUMI 

PRAKSES ORGANIZĀCIJAI 
 

 

1. MĒRĶIS – sekmēt augsti kvalificēta, radońa un profesionāla dizainera izglītońanu. 

 

Prakse ir dizaineru profesionālās izglītońanas būtiska sastāvdaļa. 

Prakses apjoms 16 KP 

 

2. PRAKSES UZDEVUMI 

 

2.1. Nostiprināt teorētiskās zināńanas, kas iegūtas nozares mācību kursos ar profesiju saistītos kursos 

un apgūstot humanitārās un sociālās zinātnes. 

2.2. Praktiski apgūt daņāda tipa vides dizainera darbu veidus, dārza dizainu, interjera dizainu. 

2.3. Veicināt studentu patstāvīgā darba iemaľas, attīstīt prasmi profesionāli veikt prakses uzdevumus. 

2.4. Rosināt interesi par radońo darbu, kas saistīts ar dizainera profesiju. 

2.5. Prakses posmi: 

 

Sem. KP 

 

Prakses posmi Galvenie uzdevumi Atbilstońie teorētiskie 

studiju kursi 

Profesionālā prakse- 2KP 

1  2KP  Specializācija  

Interjera dizains 

Apgūt dizaindarbu tehnikas, 

interjera iekārtońanas  

materiālus un tehnoloģiju. 

Izstrādāt konkrētu telpas 

dizaina projektu. 

Mākslas valoda un 

kompozīcija; 

Datorgrafikas programmas; 

Telpas uztvere un kompozīcija; 

Interjera dizains un 

ergonomika; 

Interjera attēlońanas grafiskie 

paľēmieni; 

Gleznońana. 

Specializācija  

Dārza dizains  

Iepazīt un analizēt  

konkrētus apstādījumu 

objektus un apgūt augu 

pamatsortimentu,  izpētīt 

stādaudzētavu sortimenta 

piedāvājumu un  

pieprasījumu.   Iegūt darba 

iemaľas augu kopńanā. 

Iepazīt koku, krūmu un puķu  

pamatsortimentu un 

iepazīties  ar augu 

kompozīcijām labākajos 

savrupmāju projektos. Iegūt 

darba iemaľas mazo 

arhitektūras formu veidońanā 

un kopńanā. 

Arhitektūras pamati; 

Dārza  dizaina struktūra; 

Ainavas mācība; 

Vides objektu veidońana. 
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Plenēra prakse- 2KP 

3  2KP  Specializācija  

Interjera dizains 

Dārza dizains 

Zīmēńana un gleznońana 

plenērā. 

Zīmēńana; 

Gleznońana; 

Mākslas valodas pamati. 

 

Profesionālā prakse- 4KP 

3  4KP Specializācija  

Interjera dizains 

 

Plānot projekta realizāciju 

un veikt projekta izpildi. 

Profesionālā kompetence,  

darba tirgus un pētniecība; 

Praktiskā uzľēmējdarbība un 

mākslas menedņments; 

Autortiesības; 

Darba tiesības; 

Grafiskās datorprogrammas; 

Lietińķā grafika un ńrifts; 

Automatizētā projektēńana. 

Specializācija  

Dārza dizains 

 

Veikt situācijas un apkārtnes 

izpētīńanu dabā,  uzmērīt 

teritoriju, sastādīt analītisko 

skici mērogā 1: 100 vai 

1:200. 

Arhitektūras pamati; 

Dārza dizaina struktūra; 

Ainavas mācība; 

Vides objektu veidońana; 

Ainavas projektēńana. 

 

 

 

Pirmsdiploma prakse- 2KP 

4  2KP Specializācija  

Interjera dizains 

 

Realizēt interjera projektu, 

veicot izpildes 

autoruzraudzību. 

Praktiskā uzľēmējdarbība un 

mākslas menedņments; 

Personāla vadība un saskarsme;  

Arhitektūras pamati; 

Telpas uztvere un kompozīcija; 

Materiālmācība; 

Interjera attēlońanas grafiskie 

paľēmieni; 

Interjera dizains un ergonomika; 

Automatizētā projektēńana; 

Maketēńana. 

Specializācija  

Dārza dizains 

 

Apkopot izejas materiālus 

dendroloģiskajam plānam,  

izveidot dendroloģisko plānu 

savrupmājai vai 

sabiedriskajai ēkai mērogā 

1: 100 un sastādīt tāmi. 

Arhitektūras pamati; 

Vides  dizaina struktūra; 

Ainavas mācība; 

Apstādījumu veidońana. 

  

Kopā 16 KP 

 

 2.6. Katra posma dizaina praksi ievada apspriede katedrā, kurā studentus iepazīstina ar 

prakses  vadību, prakses programmu. 

 2.7. Katras dizainera prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, saskaľojot to ar uzľēmuma 

 vadību. Pirms prakses sākuma students RA vārdā slēdz līgumu ar uzľēmuma vadību. 

 2.8. Katra posma dizainera prakses norise un rezultāti tiek apspoguļoti prakses materiālos un 

 pieredzes apmaiľas apspriedē augstskolā. 

 2.9. Visu posmu dizainera prakses var tik veiktas valsts un privātajos uzľēmumos. 

3. Profesionālā prakse (12 KP): 

 3.1 Praksi veic   2., 3. semestrī. 
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       Prakses ilgums:   

                               2. semestrī – 8 (KP) 

                               3. semestrī – 4 (KP)  

 3.2. Prakses uzdevumi 2. semestrī (8 KP): 

Apgūt dizainerdarbu   tehnikas interjera iekārtońanas materiālus un tehnoloģiju. Izstrādāt konkrētas 

telpas dizainu projektu. 

- nospraust prakses mērķus un uzdevumus; 

- savākt informāciju par izpildes tehnoloģiju, materiāliem un raņońanas līdzekļiem; 

- vākt izmantojamo materiālu paraugus;  

- novērtēt materiālu konstruktīvās un ekspluatācijas īpańības;  

- analizēt un pamatot izmantojamo tehnoloģiju aktualitāti; 

- dokumentēt paveikto ikdienas dienasgrāmatā; 

- kritiski izvērtēt prakses rezultātus. 

- nospraust idejas risinājuma veidus un izpildes iespējas; 

- izveidot projekta modeli; 

- izstrādāt projekta kompozīcijas, formas un krāsu variantus; 

- izstrādāt projekta tehnisko un tehnoloģisko aprakstu; 

- veikt projekta ekonomisko aprēķinu. 

 3.3. Praksei beidzoties students docētājiem – prakses vadītājiem iesniedz: 

- izstrādātā projekta fotogrāfijas vai maketu, darba skices, rasējumus, ekonomiskos aprēķinus; 

- prakses dienasgrāmatu; 

- kritisku prakses pańnovērtējumu; 

- prakses vadītāja – uzľēmuma vadītāja vai meistara prakses novērtējumu. 

4. Plenēra prakse (2KP): 

 4.1. Plenēra praksi students veic 3. semestrī. 

 4.2. Plenēra prakses uzdevums- nostiprināt  teorētiskās zināńanas zīmēńanā un gleznońanā, 

 zīmējot un gleznojot dabā: 

- lineārās perspektīvas likumi pilsētas un lauku ainavas attēlojumā; 

- gaismas un krāsas izpēte plenērā; 

- daņādu grafikas un glezniecības tehniku un materiālu pielietońana un apguve; 

- vizuālo materiālu vākńana turpmākajai radońajai darbībai. 

 4.3. Praksei beidzoties students augstskolā sarīko izstādes skati. 

Students kritiski izvērtē prakses rezultātus. 

Prakses vadītājs – docētājs izvērtē studenta sasniegumus ar ieskaiti. 

5. Profesionālās prakses uzdevumi 3. semestrī ( 4 KP ); 

 5.1. Plānot projekta realizāciju un veikt projekta izpildi: 

  

- izstrādā projekta skices, maketus, rasējumus; 

- sagatavot projekta dokumentāciju; 

- izstrādāt projekta realizācijas termiľus; 

- saskaľot darba uzdevumus; 

- kontrolēt projekta realizācijas termiľus. 

 5.2 Praksei beidzoties students docētājiem – prakses vadītājiem iesniedz: 

- izpildītā projekta dokumentāciju; 

- plānotos darba uzdevumus; 

- projekta realizācijas gaitu; 

- izpildītā projekta modeli, skices, fotogrāfijas, rasējumus; 

- prakses dienasgrāmatu; 

- kritisku prakses analīzi un pańnovērtējumu; 

- Prakses vadītāja – uzľēmuma vadītāja vai meistara prakses novērtējumu. 

6. Pirmsdiploma prakse 4. semestrī ( 2 KP): 

 6.1. Realizēt projektu veicot izpildes autoruzraudzību: 
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- plānot projekta realizāciju; 

- sastādīt projekta realizācijas tāmi; 

- vākt un izpētīt diplomdarbam nepiecieńamos materiālus; 

- izvērtēt projekta kvalitāti; 

- diplomdarba izstrāde. 

 6.2. Praksei beidzoties students docētājiem – prakses vadītājiem iesniedz: 

- sagatavo un organizē izpildītā projekta prezentāciju; 

- izvēlas prezentācijas veidu; 

- atskaitās par sagatavotajiem un savāktajiem materiāliem diplomdarbam; 

- prakses dienasgrāmatu; 

- kritisku prakses analīzi un pańnovērtējumu; 

- prakses vadītāja – uzľēmuma meistara vai vadītāja prakses vērtējumu. 

 

 

2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Interjera dizains   
 

Metodiskie ieteikumi prakses organizācijai 
 

1. Mērķis – sekmēt savā nozarē kompetenta, radońi domājońa, augsti kvalificēta un profesionāla 

interjera dizainera izglītońanu. 

Prakse ir interjera dizaineru profesionālās izglītońanas būtiska sastāvdaļa. 

2. Prakses uzdevumi. 
2.1. Nostiprināt zināńanas, kas iegūtas nozares teorētiskajos pamatkursos, profesionālās specializācijas, 

kā arī vispārizglītojońos kursos. 

2.2. Apgūt daņāda tipa interjera dizaina darba veidus estētiskas kultūrvides jautājumu praktiskai 

risināńanai. 

2.3. Veicināt studentu patstāvīgā darba iemaľas, attīstīt prasmi profesionāli veikt prakses uzdevumus. 

2.4. Rosināt interesi par zinātniski pētniecisko un radońo darbu, kas saistīts ar dizainera profesiju. 

2.5. Prakses posmi: 
 

Sem. KP Prakses posmi Galvenie uzdevumi Atbilstošie teorētiskie kursi 

1 2 Muzeju prakse Iepazīt un analizēt kultūras objektus 

(muzejus), kultūras mantojuma 

saglabāńanas un profesionālās mākslas 

nodrońināńanas tradīcijas utt. Latgales 

novadā, kā arī citos Latvijas novados. 

Veikt jaunrades un pētniecības darbu, 

izmantojot informācijas meklēńanas, 

atlases un apkopońanas līdzekļus. 

Pētījumu un projektu rakstīńanas 

metodoloģija. 

Praktiskā sveńvaloda. 

Mākslas vēsture. 

 

4 4 Profesionālā 

prakse I 

Apzināt interjera dizaindarbu 

materiālus un apgūt daņādas apdares 

tehnikas uzľēmumos, kas nodarbojas 

ar apdares darbu tehnoloģijām. 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības 

partneriem. 

Veikt darbu individuāli. 

Spēt sadarboties ar citu profesionālo 

nozaru speciālistiem – arhitektiem, 

inņenieriem, tehnologiem, 

restauratoriem, dizaineriem, 

māksliniekiem u.c., saskaľot darba 

sastāvdaļas, koordinēt darbus.  

Telpas uztvere un  

koloristika. 

Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas. 

Interjera kompozīcija plaknē un 

telpā. 

Arhitektūras grafika. 

 

4 

6 

2 

3 

Plenēra prakse 

I 

Plenēra prakse 

Apgūt dabā esońu objektu atainońanu 

daņādās tehnikās, attīstīt krāsu izjūtu, 

padziļināt krāsu teorijas, plaknes un 

Mākslas valoda un kompozīcija. 

Zīmēńana. 

Gleznońana. 
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II telpiskas kompozīcijas zināńanas, 

uzkrāt vizuālo materiālu turpmākajai 

radońajai darbībai. Veikt jaunrades un 

pētniecības darbu. 

Dizains un bionika. 

Telpas uztvere un koloristika. 

 

7 

 

8 

7 

 

3 

Profesionālā 

prakse II  

Spēt veikt projekta izpildes 

plānońanu un autoruzraudzību, 

kontrolēt realizācijas atbilstību 

projekta koncepcijai, estētiskajām un 

tehniskajām kvalitātēm,  drońības 

prasībām. 

Spēt uzraudzīt interjera elementu vai 

detaļu (mēbeles, gaismas ķermeľi, 

dekori u.c.) izgatavońanas darbu 

kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un 

gaismas ķermeľu un iekārtu piegādes 

procesam un to uzstādīńanas darbu 

kvalitātei. 

Spēt rast optimālākos projekta 

realizācijas gaitā raduńos problēmu 

risināńanas veidus. 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības 

partneriem. 

Plānot un vadīt komandas darbu, 

strādāt darba grupā. 

Veikt darbu individuāli. 

Pārzināt projekta dokumentācijas 

noformēńanas principus,  

darba tiesiskās attiecības,  

darba un vides aizsardzību.  

Apgūt prasmes izstrādāt interjera 

projektu, prezentēt to prakses 

noslēguma pieredzes apmaiľas 

konferencē. 

Mākslas vēsture. Dizaina vēsture. 

Mākslas valoda un kompozīcija. 

Interjera stili.  

Telpas uztvere un koloristika. 

Arhitektūras grafika. 

Interjera kompozīcija plaknē un 

telpā. 

Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (Corel Draw,  

Adobe Ilustrator, Archi Cad, 

AutoCad, 3Dmax, Photoshop). 

Interjera projektēńana un 

ergonomika. 

Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas. 

Maketēńana. 

Lietińķā grafika un ńrifts. 

Fotogrāfija. 

Telpisko objektu projektēńana. 

Mēbeļu un gaismas dizains 

interjerā. 

Interjera projektēńana un 

ergonomika. 

LR darba aizsardzības sistēma. 

Kultūra un autortiesības. 

8 5 Pirmsdiploma 

prakse 

Spēt sagatavot projekta saskaľońanai 

un realizācijai nepiecieńamos 

interjera un tā sastāvdaļu un detaļu 

projektu rasējumus, maketus, 

specifikācijas, tāmes un dokumentus. 

Spēt veikt projekta izpildes 

plānońanu un autoruzraudzību, 

kontrolēt realizācijas atbilstību 

projekta koncepcijai, estētiskajām un 

tehniskajām kvalitātēm,  drońības 

prasībām. 

Spēt uzraudzīt interjera elementu vai 

detaļu (mēbeles, gaismas ķermeľi, 

dekori u.c.) izgatavońanas darbu 

kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un 

gaismas ķermeľu un iekārtu piegādes 

procesam un to uzstādīńanas darbu 

kvalitātei. 

Spēt rast optimālākos projekta 

realizācijas gaitā raduńos problēmu 

Uzľēmējdarbības pamati un 

mākslas menedņments. 

Ievads dizainera specialitātē un 

profesionālā ētika. 

Personālvadība un saskarsme. 

Kultūra un autortiesības. 

Interjera projektēńana un 

ergonomika. 

Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas. 

Mākslas vēsture. Dizaina vēsture. 

Mākslas valoda un kompozīcija. 

Interjera stili.  

Telpas uztvere un koloristika. 

Arhitektūras grafika. 

Interjera kompozīcija plaknē un 

telpā. 

Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (Corel Draw,  

Adobe Ilustrator, Archi Cad, 

AutoCad, 3Dmax, Photoshop). 

Maketēńana. 
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risināńanas veidus. 

Prakses vadītāja uzraudzībā vadīt 

projektus, administrēt līgumus, veikt 

projekta realizācijas autoruzraudzību. 

Pārzināt projekta dokumentācijas 

noformēńanas principus,  

darba tiesiskās attiecības,  

darba un vides aizsardzību.  

Lietińķā grafika un ńrifts. 

Fotogrāfija. 

Telpisko objektu projektēńana. 

Mēbeļu un gaismas dizains 

interjerā. 

LR darba aizsardzības sistēma. 

Studiju projekti. 

WEB lapu izgatavońanas pamati. 

Kopā 26 

KP 

   

 

2.6. Katra posma interjera dizaina praksi ievada apspriede katedrā, kurā studentus iepazīstina ar prakses vadību 

un prakses programmu. 

2.7. Katras interjera dizainera prakses vietu students izvēlas patstāvīgi, saskaľojot to ar uzľēmuma 

vadību. Pirms prakses sākuma students RA vārdā slēdz līgumu ar uzľēmuma vadību. 

2.8. Katra posma interjera dizainera prakses norise un rezultāti tiek atspoguļoti prakses materiālos un 

pieredzes apmaiľas semināros un noslēguma konferencē katedrā. 

2.9. Visu posmu interjera dizainera prakses var tikt veiktas valsts un privātajos uzľēmumos Latvijā un 

ārzemēs. 

3. Muzeju prakse (2KP): 
    3.1. Praksi veic 1.semestrī. 

           Prakses ilgums: 2(KP) 

    3.2. Prakses uzdevumi: 

Muzeju izpētes praksē iepazīt un analizēt kultūras objektus (muzejus), kultūras mantojuma saglabāńanas un 

profesionālās mākslas nodrońināńanas tradīcijas utt. Latgales novadā, kā arī citos Latvijas novados. Veikt 

jaunrades un pētniecības darbu, izmantojot informācijas meklēńanas, atlases un apkopońanas līdzekļus.  

3.3. Praksei beidzoties, students docētājiem - prakses vadītājiem RA iesniedz: 

- ideju mapē savāktu un apkopotu muzeju prakses materiālu; 

- prakses dienasgrāmatu; 

- kritisku prakses pańvērtējumu. 

4. Profesionālā prakse I  II  14 (KP) 
4.1. Praksi students veic 4., 7., 8.semestrī. 

Prakses ilgums: 4. semestrī - 4 (KP) 

                          7. semestrī - 7 (KP) 

                          8. semestrī - 3 (KP)  

4.2. Prakses uzdevumi 4. semestrī (4KP) 

Apzināt interjera dizaindarbu materiālus un apgūt daņādas apdares tehnikas uzľēmumos, kas nodarbojas ar 

apdares darbu tehnoloģijām. Komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem. Veikt darbu individuāli. Spēt 

sadarboties ar citu profesionālo nozaru speciālistiem – arhitektiem, inņenieriem, tehnologiem, restauratoriem, 

dizaineriem, māksliniekiem u.c., saskaľot darba sastāvdaļas, koordinēt darbus.  

                        -   savākt informāciju par izpildes tehnoloģiju, materiāliem un raņońanas līdzekļiem; 

- apkopot izmantoto materiālu paraugus;   

- novērtēt materiālu konstruktīvās un ekspluatācijas īpańības; 

- analizēt un pamatot izmantojamo tehnoloģiju aktualitāti; 

- dokumentēt ikdienas paveikto prakses dienasgrāmatā; 

- piedalīties apdares darbu procesa realizācijā; 

- kritiski izvērtēt prakses rezultātus. 

4.3. Praksei beidzoties students docētājiem – prakses vadītājiem RA iesniedz: 

- interjera projekta realizācijas prakses pētījuma aprakstu (darba zīmējumus, skices, 

aprēķinus, fotomateriālus u.c.) 

- prakses dienasgrāmatu ar ikdienas darba aprakstiem; 

- kritisku prakses pańvērtējumu; 

- prakses vadītāja – meistara prakses novērtējumu. 

4.4. Prakses uzdevumi 7. un 8. semestrī – (7 un 3 KP) 
Iepazīties ar uzľēmuma darba specifiku un iespējamajiem tā darbību raksturojońajiem elementiem. Izpildīt 

prakses vadītāja (uzľēmumā) uzdotos uzdevumus, iesaistoties 6 astronomiskās stundas dienā. Spēt veikt 

projekta izpildes plānońanu un autoruzraudzību, kontrolēt realizācijas atbilstību projekta koncepcijai, 
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estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm, drońības prasībām. Spēt uzraudzīt interjera elementu vai detaļu 

(mēbeles, gaismas ķermeľi, dekori u.c.) izgatavońanas darbu kvalitāti un atbilstību projekta koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un gaismas ķermeľu un iekārtu piegādes procesam un to uzstādīńanas 

darbu kvalitātei. Spēt rast optimālākos projekta realizācijas gaitā raduńos problēmu risināńanas veidus. 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā. 

Veikt darbu individuāli. Pārzināt projekta dokumentācijas noformēńanas principus, darba tiesiskās 

attiecības, darba un vides aizsardzību. Apgūt prasmes izstrādāt interjera projektu, prezentēt to prakses 

noslēguma pieredzes apmaiľas konferencē. Dokumentēt paveiktos ikdienas darbus prakses dienasgrāmatā, 

atzīmējot būtiskāko, kas paveikts, apgūts, izzināts strādājot uzľēmumā. Citu organizācijā uzticēto darbu 

veikńana, kas saistīti ar topońā interjera dizainera specializācijas pilnveidońanu. 

Profesionālās prakses struktūra ietver: 

 Uzdoto uzdevumu teorētisko izpēti; 

 Projektu koncepcijas aprakstus; 

 Situācijas analīzi un projektēšanas uzdevumu noteikšanu;  

 Analogu izpēti; 

 Funkcionālo un tematisko zonu iedalījumu; 

 Apdares materiālu un iekārtojuma izvēles pamatojumu; 

 Projektu izmaksu aprēķinus, ekonomisko izvērtējumu, darba un vides aizsardzības jautājumus;  

 Rezultātu izvērtēšanu. 

4.5. Praksei beidzoties students katedrā iesniedz prakses mapi ar sekojońu saturu: 

 titullapa; 

 saturs; 

 prakses uzdevumi; 

 prakses dienasgrāmata; 

 teorētiskā izpētes apkopojums; 

 izmantotās literatūras saraksts; 

 profesionālās prakses uzdevumu izpildes pašvērtējums; 

 profesionālās prakses vadītāja (uzņēmuma vadītāja vai meistara) prakses vērtējums. 

pielikumi: 

 projektējamo objektu esošās situācijas foto, dokumenti u.tml.; 

 skiču izstrādes varianti, projektu stadijas, tabulas u.tml.,  

 analogu analīze; 

 rasējumi – telpu plāni, griezumi, sienu notinumi, detaļu rasējumi (mēbeles, logi, durvis u.tml.); 

 telpu vizualizācijas – no vairākiem skatu punktiem perspektīvā, interjera priekšmetu attēli u.tml. 

 krāsu pases – visu sienu u.c. apdares plakņu pielietoto krāsojumu attēlojums tabulas veidā, ar 

krāsu spīduma pakāpes norādēm un krāsu kodiem.  

 izmantoto materiālu apraksti, specifikāciju tabulas u.tml. 

 projektu prezentācijas materiālu, izgatavoto dizaina objektu/izstrādājumu, maketu foto u.tml. 

Prakses noslēguma konferencē notiek praksē izstrādāto projektu aizstāvēńana: 

     - students iepazīstina ar sava darba rezultātiem (Power Point programma).       

5. Plenēra prakse I II ( 5KP) 
5.1. Praksi veic 4. – 6. semestrī. 

Prakses ilgums 4. semestrī – 2 (KP) 

                         6. semestrī – 3 (KP) 

5.2. Plenēra prakses uzdevumi: 

Veikt jaunrades un pētniecības darbu. Apgūt dabā esońu objektu atainońanu daņādās tehnikās, attīstīt krāsu 

izjūtu, padziļināt krāsu teorijas, plaknes un telpiskas kompozīcijas zināńanas, uzkrāt vizuālo materiālu 

turpmākajai radońajai darbībai:  

- lineārās perspektīvas likumi pilsētas un lauku ainavas attēlojumā; 

- gaismas un krāsas izpēte plenērā; 

- daņādu grafikas un glezniecības tehniku un materiālu pielietońana un apguve; 

- vizuālo materiālu vākńana turpmākajai radońai darbībai. 

5.3. Praksei beidzoties students augstskolā sarīko izstādi- skati. 

Students kritiski izvērtē prakses rezultātus. 

Prakses vadītājs – docētājs studenta sasniegumus. 



 

217 

 

6. Pirmsdiploma prakse (5KP) 
6.1. Pirmsdiploma praksi students veic 8. semestrī. 

6.2. Pirmsdiploma prakses uzdevumi. 

Spēt sagatavot projekta saskaľońanai un realizācijai nepiecieńamos interjera un tā sastāvdaļu un detaļu 

projektu rasējumus, maketus, specifikācijas, tāmes un dokumentus. 

Spēt veikt projekta izpildes plānońanu un autoruzraudzību, kontrolēt realizācijas atbilstību projekta 

koncepcijai, estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm,  drońības prasībām. Spēt uzraudzīt interjera elementu 

vai detaļu (mēbeles, gaismas ķermeľi, dekori u.c.) izgatavońanas darbu kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un gaismas ķermeľu un iekārtu piegādes procesam un to uzstādīńanas darbu 

kvalitātei. Spēt rast optimālākos projekta realizācijas gaitā raduńos problēmu risināńanas veidus. Prakses 

vadītāja uzraudzībā vadīt projektus, administrēt līgumus, veikt projekta realizācijas autoruzraudzību. Pārzināt 

projekta dokumentācijas noformēńanas principus, darba tiesiskās attiecības, darba un vides aizsardzību. 

Realizēt interjera projektu, veicot izpildes organizēńanu un asistēńanu autoruzraudzībā: 

- plānot interjera projekta realizāciju; 

- sastādīt projekta realizācijas tāmi; 

- vākt un izpētīt diplomprojektam nepiecieńamos materiālus; 

- izvērtēt projekta kvalitāti; 

6.3. Praksei beidzoties students docētājiem – prakses vadītājiem RA iesniedz: 

- prakses dienasgrāmatu ar ikdienas darba aprakstiem; 

- kritisku prakses pańnovērtējumu; 

- prakses vadītāja – uzľēmuma vadītāja prakses vērtējumu; 

- sagatavo un organizē izpildītā interjera projekta prezentāciju atbilstońi izvēlētajam 

prezentācijas veidam; 

- atskaitās par diplomprojektam savāktajiem un sagatavotajiem materiāliem. 

 

 

P.S. Pilno versiju Metodiskie ieteikumi prakses organizācijai  skatīt Dizaina un amatniecības 

katedrā 
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6.pielikums 

Sadarbības līgumi ar augstākās izglītības un pašvaldības iestādēm 
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