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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 studiju programmas studiju 

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

18. jūnijam.  

 Studiju virziena „Mākslas” mērķi tiek definēti pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas 

plānošanas 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 2014.-2020.gadam” u.c. 

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

konkurētspējīgs studiju virziens ar aktuālām studiju programmām, radošiem 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 radošus, aktīvus, 

profesionālus speciālistus reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum dizaina jomā. 

Mērķa sasniegšanai ir nozīmīga: 

- Virzienā esošo studiju programmu pilnveidošana atbilstoši tautsaimniecības darba tirgus 

prasībām, attīstot transdisciplināras, starpdisciplināras un internacionālas studijas;  

- Studiju programmu starptautiskās atpazīstamības veicināšana un ilgtspējīgas sadarbības 

veidošana; 

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

apguvi, kas atbilst Rēzeknes Augstskolas studējošo un absolventu interesēm, un ir saistošs 

jebkuram mākslas un dizaina nozarē izglītību guvušam speciālistam specifisko profesionālo 

zināšanu un prasmju pilnveidei RA mūžizglītības sistēmas ietvaros. 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko 

izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai; 

Mērķa sasniegšanu nodrošina:  

- Akadēmiskā personāla profesionālās kompetences attīstība, apliecinot izcilas 

akadēmiskās zināšanas, starptautisko un profesionālo pieredzi; 

- Zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība; 

- Inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstība un komercializācija. 

- Partnerība starp uzņēmējdarbības 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 izpētē, 

saglabāšanā un apritē: 

Mērķa sasniegšanu sekmē:  

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.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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- Dizaina pētniecība un metodoloģija sociālā un uzņēmējdarbības vidē, cilvēka saskarsmes 

vides izstrāde, vizuālās komunikācijas un informācijas sistēmu izstrāde, cilvēka dzīves un 

darbības ievirze racionālai funkcionēšanai; 

- Latgales kultūrvēsturisko tradīciju izpēte, saglabāšana un mijiedarbība starptautiskajā 

kultūru kontekstā.  

- Dizaina produktu projektēšana cilvēka daudzveidīgo vajadzību apmierināšanai, ieskaitot 

kultūras identitātes nepieciešamību, dzīves un cilvēka darbības telpas organizēšanu. 

- 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 

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

kur tiek novērtēta izglītības kvalitātes nepieciešamība ilgtspējīgas ekonomikas un kultūrpolitikas 

veidošanai. 

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

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

2020” skata izglītības un apmācības sistēmas kopumā mūžizglītības perspektīvā. Viens no šī 

dokumenta stratēģiskajiem mērķiem paredz: visos izglītības un apmācības līmeņos sekmēt 

novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības 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 ilgtermiņa plāns izstrādāts, balstoties uz ES un Latvijas attīstības 

plāniem un plānošanas dokumentiem. 

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

attīstības aspektus, tie ir: izcilības attīstīšana; profesionālās izglītības programmu piedāvājuma 

paplašināšana atbilstoši darba tirgus prasībām un nozares vajadzībām; augstskolu stiprināšana un 

starptautiskā konkurence, veidojot augstskolu sadarbības modeli – radošais klasteris, kultūras un 

radošo industriju mijiedarbības veicināšana, atbalsts mācību bāzes pilnveidei utt.; pētniecības un 

zinātniskā potenciāla attīstīšana. 

 

 

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 ilgtermiņa plāns (2014.-2019.) 

Nr. 

p.k. 

Plānotie pasākumi Plānotais rezultāts Izpildes 

termiņš 

2013./2014.

st.g. veiktie 

pasākumi  

1. Profesionālās izglītības 

programmu piedāvājuma 

paplašināšana atbilstoši darba 

tirgus prasībām un nozares 

vajadzībām 

Profesionālā maģistra studiju 

programmas uzsākšana 

2013./2014.  Uzsākta 

maģistra 

st.pr. 

„Dizains” 

2. Studentu uzņēmējdarbības 

prasmju pilnveidošana radošajā 

sektorā. 

Profesionālo zināšanu un 

prasmju pārnese jaunos dizaina 

produktos un pakalpojumos 

Dizaina pakalpojumu centra 

izveide 

2014.  

3. Mūžizglītības, interešu 

izglītības programmu izstrāde 

un īstenošana 

RA un Rēzeknes novada 

pašvaldības projekts: skolēnu 

interešu izglītības nodarbības 

„Vides dizains”, „Interjera 

dizains” 

2013./2014. 

2014./2015. 

Notika 

4. Starpaugstskolu sadarbība 

valsts līmenī (LLU, DU, LU, 

BSA, RTU, LMA, LMA LF, 

EKA u.c.). 

Sadrabības līgumu noslēgšana. 

Kopēju lekciju, darbnīcu, 

izstāžu, konferenču, semināru 

organizēšana 

2013.-2019. 27.11.14. 

Parakstīts 

līgums (RA, 

LU, DU, 

LiepU, EKA 

5. Starptautiskās sadarbības 

sekmēšana un mobilitātes 

veicināšana 

 

- ERASMUS studentu un 

docētāju apmaiņas. 

- Dalība starptautiskajā 

Pleskavas dizaina festivālā  

- Dalība starptautiskajā 

Ņižņijnovgorodas dizaina 

festivālā „Strelka” 

- Starptautiskais plenērs (RA un 

Pleskavas valsts universitāte) 

2013.-2019. 

 

2014.nov. 

 

2015.marts 

 

 

notika 

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. 

notika 

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, darbnīcas 

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/
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Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas 

domi 

Gadskārtu un valsts svētku –

noformējuma dizaina ideju izstrāde 

un noformējuma izgatavošanas 

koordinēšana. Interjera projektu 

izstrāde pašvaldības iestādēm. 

Pilsētvides vides objektu dizaina 

ideju izstrāde u.tml. 

2013.-2019. 2014. pilsētas 

Lieldienu 

noformējums 

Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas 

Kultūras un tūrisma centru 

Mākslas dienu, Dzīvo skulptūru 

šova organizēšana, dažādu festivālu, 

izstāžu organizēšana u.tml. 

2013.-2019.  

Sadarbība ar Rēzeknes novada 

domi 

Interjera projektu izstrāde novada 

pašvaldības objektiem u.tml. 
2014.-2017.  

Sadarbība ar Dagdas novada 

pašvaldību 

Mākslas plenēru, profesionālo 

prakšu organizēšana, interjera un 

vides projektu izstrāde u.tml. 

2013.-2019.  

Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas 

izglītības pārvaldi 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestāžu interjera dizaina projektu 

izstrāde. Prakšu ietvaros veikt 

bērnudārzu telpu sienu gleznojumu 

izpildi. Renovēto bērnudārzu ēku 

fasāžu dizaina ideju izstrāde u.tml. 

2013.-2019.  

Sadarbība ar Austrumlatvijas 

Radošo pakalpojumu centru 

„Zeimuļs” 

Izstādes, semināri, prakses, 

konferences, meistarklases, radošās 

darbnīcas, interjera projektu izstrāde 

u.tml. 

2013.-2019.  

Sadarbība ar Austrumlatvijas 

daudzfunkcionālo koncertzāli 

Latgales vēstniecību „Gors” 

Izstādes, semināri, konferences 2014.-2017. 2014.nov.-

2015.febr. RA 

studenti gidi 

izstādē 

„Naudas 

dizains” 

Sadarbība ar darba devējiem 

 

Prakšu organizēšana, profesionālu 

konsultāciju sniegšana, augstskolas 

materiālās bāzes papildināšana 

2013.-2019.  

7. Pētniecības un zinātniskā 

potenciāla attīstīšana 

 

 

 

Ikgadējās RA starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences 

„Māksla un mūzika kultūras 

diskursā” org-na; studentu un 

docētāju dalība starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs, 

izstādēs, konkursos, mesēs 

2013.-2019. 2013.,2014. 

notika 

8. Docētāju profesionālās un 

akadēmiskās kompetences 

paaugstināšana 

Studijas maģistrantūrā, 

doktorantūrā, profesionālās 

pilnveides kursos, semināros. 

2013.-2019. 

 

 

Studijas: 

D.Apele –  

RA Mg.des. 

S.Mežinska -

RA Mg.des. 

L.Zarembo - 

DU Mg.art. 
9. Studiju kursu/moduļu apguves 

piedāvājums svešvalodā  

 

Docētāju svešvalodas 

kompetences paaugstināšana; 

mācību līdzekļu pieejamības 

nodrošināšana 

e-studiju vidē un izmantojot citas 

elektroniskās tehnoloģijas 

2013.-2019.  
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10. Profesijas standarta „Vides 

dizainers” izstrāde 

Starpaugstskolu darba grupa 2015.  

 

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

pieprasījumam:  

Ekonomikas ministrijas sagatavotajā „Informatīvajā ziņojumu par darba tirgus vidēja un 

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

sagaidāms būvniecības, apstrādes rūpniecības un ieguves rūpniecības nozarē. Ņemot vērā vides dizaina 

un interjera dizaina saistību ar būvniecības nozari, var secināt, ka RA sagatavoto speciālistu 

pieprasījums aktualitāti nezaudēs. Lai nodrošinātu darbaspēka pieprasījumu šajās nozarēs, izglītības 

sistēmai jārada nepieciešamās kapacitātes vajadzīgo profesiju speciālistu sagatavošanai. Prognozes 

liecina, ka pakalpojumu sektoros nebūs praktiskas atšķirības starp tautsaimniecības attīstības 

konverģences un lēnās konverģences scenārijiem.  

Studiju virziena „Mākslas” absolventu prognozējamā nodarbinātība galvenokārt saistās ar 

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

jomās, kā arī iespējām iekļauties esošajās dizaina jomas ražotnēs un organizācijās. 

 

 

 

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

programmu absolventiem 

 2013./2014.studiju gadā studiju virziena „Mākslas” studiju programmas absolvēja 14 studenti 

(studiju pr-mma „Vides dizains” - 5, studiju pr-mma „Interjera dizains” -9). Ņemot vērā absolventu un 

darba devēju sniegto informāciju par nodarbinātību, ir iegūti šādi dati: 

Absolventi, kas strādā dizaina specialitātēs – 8 

Strādā cita veida darbu– 1 

Strādā ārvalstīs – 0 

Turpina studēt nākošajā līmenī – 5 

Bezdarbnieki – 0  

 

1.4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

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

profesionālo prakšu ietvaros, diplomprojektu aizstāvēšanas kvalifikāciju komisuju darbā, kā arī darba 

devējiem uzņemot absolventus kā savu iestāžu darbiniekus. 2014.gadā tika veikta darba devēju aptauja 

par studiju programmu „Vides dizains” un „Interjera dizains” absolventu iekļaušanos profesionālajā 

vidē un viņu kompetences raksturojumu. Darba devēji uzskata, ka kopumā absolventiem piemīt 

daudzpusīgas zināšanas interjera projektēšanā un iekārtošanā, ergonomikā, grafiskajā dizainā, 

maketēšanā, kā arī prasmes grafisko programmu informāciju tehnoloģijās (ArchiCad, Adobe 

Photoshop, AutoCad, 3Dmax) izmantošanā. Viņi labi orientējas interjera stilos u.tml.  

Darba devēju atsauksmes ir pozitīvas gan no Rēzeknes pilsētas komunālās saimniecības 

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

iekārtošanā un kopšanā, gan no Valmieras novada, arī no Rugāju novada u.c. darba devējiem. Darba 

devēji pozitīvi vērtē studentu piedāvātos projektus sabiedrisko dārzu un parku iekārtošanā.  

Darba devēju atsauksmes skatīt Dizaina un amatniecības katedrā. 

 

1.5. Studiju virziena SVID analīze  
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Stiprās puses Vājās puses 

 Reģionam un Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamas studiju 

programmas.  

 Studiju programmu realizēšanai izdevīgs ģeogrāfiskais 

izvietojums reģiona centrā, tuvu reģionā dzīvojošo studentu 

dzīves vietām. 

 Programmu saturs atbilst attiecīgajiem profesiju standartiem, kā 

arī programmu saturs ir saskaņots 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 apmaiņas programmā. 

 Potenciālajiem studentiem ir izvēles iespējas, studēt pilna laika 

klātienes vai nepilna laika neklātienes studijās. 

 Studējošie izmanto LLP ERASMUS iespējas studijām un 

prakses veikšanai ārzemju partneraugstskolās un iestādēs. 

 Labs, uz sadarbību vērsts, kontakts ar reģiona pašvaldībām, 

darba devējiem un uzņēmējiem.  

 Sadarbība ar Latvijas un Eiropas augstākās izglītības iestādēm, 

kas sagatavo dizainerus. 

 Studiju virziens nodrošina studijas šādos līmeņos – koledžas 

(pirmā līmeņa), bakalaura un maģistra. 

 Zinātniskā darba attīstību veicina virzienā darbojošs fakultātes 

zinātniskais institūts „Personības socializācijas pētījumu 

institūts”. 

 Zinātniskā darba rezultātu publicitāti nodrošina vairāki fakultātes 

regulārie zinātniskie izdevumi, kas iekļauti starptautiskajās datu 

bāzēs, kā arī zinātniskās monogrāfijas un studentu zinātnisko 

rakstu krājumi. 

 RA tiek organizētas ikgadējās starptautiskās zinātniskās 

konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, “Sabiedrība. 

Integrācija. Izglītība”, kurās  mākslas un dizaina pētījumi tiek 

skatīti sekcijā “Dizains”. 

 Nostiprināta materiāli tehniskā bāze, renovētas telpas mākslas 

studiju programmām, noslēgts līgums ar Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centru par jaunāko tehnoloģiju darbnīcu 

izmantošanu dizaina virziena studiju procesa nodrošināšanai 

 Nepietiekamas iespējas programmai 

piesaistīt ārvalstu docētājus pašreizējā 

situācija valstī, atalgojums, valodas 

barjera u.c.  

 Programmai trūkst docētāju ar doktora 

grādu mākslas un dizaina jomā. 

 Studentu maksātspējas samazināšanās, 

studiju kreditēšanas ierobežošana, 

turpinoties taupības režīmam un 

bezdarba līmenim valstī. 

 Vairumam reflektantu  nav 

priekšzināšanu mākslas un dizaina 

jomā. 

 Studiju programma vēl pilnībā 

nenodrošina studiju iespējas ārvalstu 

studentiem svešvalodā. 

 Nepietiekami aktīvi virziena docētāji 

izstrādā mācību līdzekļus. 

 Daļai virzienā strādājošu docētāju nav 

pietiekami augstas svešvalodu 

prasmes. 

Iespējas Draudi 

 Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, nodrošinot teorijas un 

prakses vienotību, ārzemju pieredzes efektīvu izmantošanu 

mākslas studiju procesā. 

 Nepārtraukti papildināt mācībspēku kompetenci izstādēs, 

radošajās darbnīcās, plenēros, konferencēs, semināros, projektu 

darbā u.c.  

 Celt docētāju radošo sasniegumu un zinātnisko līmeni, 

piedaloties starptautiskajās mākslas izstādēs, konkursos un 

konferencēs. 

 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. 

 Nepietiekams budžeta vietu skaits 

mākslas virziena studiju programmās. 

 Studentu zema maksātspēja studijām 

maksas grupās. 

 Konkurences saasināšanās studiju 

programmās augstskolās sakarā ar 

negatīvajiem demogrāfiskajiem 

rādītājiem valstī. 

 Augstākās izglītības centralizācija. 

 Atalgojuma sistēma augstākajā 

izglītībā nemotivē augstskolu 

akadēmiskā personāla (īpaši zinātniskā 

personāla) attīstību. 
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 Motivēt studentus aktīvi iesaistīties radošajā un pētnieciskajā 

darbā.  

 Intensīvāk piesaistīt ārzemju studentus ERASMUS apmaiņas 

programmā. 

 Atsevišķas studiju programmas pārveidot īstenošanai angļu 

valodā un piesaistīt studijām ārzemju studentus. 

 Veicināt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā. 

 Pilnveidot docētāju un studentu kompetenci MOODLE vides 

izmantošanai studiju programmu apguvē. 

 Izstrādāt e-kursu piedāvājumu Moodle sistēmā un mācību 

materiālu izstrādes angļu vai vācu valodā ārvalstu studējošajiem. 

 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 studējošo profesionālo 

kompetenču pilnveidei. 

 

 

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 nodrošināt 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, īpaša 

uzmanība pašreizējā posmā tiek pievērsta tieši 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 novērtēšanas sistēma. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RA darbības 

jomas, kā arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RA studiju politiku, studiju 

programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem augstāk 

stāvošiem normatīviem un informatīviem dokumentiem. RA studiju kvalitātes mērķis ir nodrošināt RA 

resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finanšu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu 

konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūžizglītības realizāciju. Katram studiju gadam tiek apstiprināti 

aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un vadībā RA. 

Studiju virziena „Mākslas” kontekstā svarīgākās studiju kvalitātes mehānisma 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 izveidošanu, ENQA studiju 

kvalitātes standartiem un citiem normatīvajiem aktiem; 

- Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, 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 nodrošinājums; 

- Ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, 

attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide; 

- Sadarbība ar darba devējiem prakšu organizācijā; 

- Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā. 
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Studiju kvalitātes pilnveidošanai un darba efektivitātes celšanai tiek veikta virkne pasākumu 

studiju procesa organizācijas uzlabošanai, docētāju un studentu sadarbībai zinātniskajā darbā, studentu 

patstāvīgā darba efektivitātei u.c.  

 

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

materiāltehniskais nodrošinājums 

Studiju virziena „Mākslas” studiju programmu realizēšanai RA un sadarbības uzņēmumu 

infrastruktūra ir pietiekama. Izglītības un dizaina fakultāte atrodas rekonstruētajā vēsturiskajā 

Skolotāju institūta ēkā Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Šeit atrodas arī Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts, 

Reģionālistikas institūts. 

Rēzeknes Augstskolas Mācību  korpuss, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, kadastra numurs  

21000040905001, ir valsts nozīmes vēsturiskā ēka.  

Ēkas kopējā platība 4475.10 kv.m. 

Ēka ir mūsdienīga un aprīkota ar drošām signalizācijas un ugunsdrošības sistēmām. Studiju 

procesa un darba  nodrošināšanai Rēzeknes Augstskolā ir iegādātas sekojošās materiālās vērtības: 

 
Iekārtu nosaukums Kopējā vērtība EUR 

Laboratorijas iekārtas 3863.80 

Saimniecības inventārs 83319.12 

Auditoriju mēbeles 95522.44 

Datortehnika 228963.99 

KOPĀ 411669.35 

 

 

Programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti pilnveidota. 

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

kodoskopiem, tāfelēm, žalūzijām, video demonstrēšanas 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. 

Studējošajiem ir pieejamas modernas RA laboratorijas. Studiju process paredz datortehnoloģiju 

izmantošanu: vektorgrafikas redaktorus (CorelDraw, FreeHand, Adobe Illustrator), rastragrafikas 

redaktoru (Adobe Photoshop), 2D un 3D projektēšanas redaktorus (AutoCAD, ArchiCAD, 3DMax), 

datorprojektēšanas programmas. 

Studentiem Rēzeknes Augstskolas telpās ir brīvi pieejams bezvadu internets.  

           Praktisko prasmju apguve studentiem notiek Dizaina un amatniecības katedras darbnīcās: 

šūšanas, mašīnadīšanas, tekstilmākslas, vizuālās mākslas un kompozīcijas un interjera dizaina.  

Sadarbība ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” nodrošina iespēju izmantot 

šeit esošās darbnīcas – kokapstrādes, šūšanas, kā arī moderno tehnoloģiju darbnīcu dizaina objektu 

izgatavošanai. Šajā darbnīcā laboranta vadībā iespējams izmantot: 

- BG96S frēzēšanas/ gravēšanas iekārtu plastikāta, akrila, koka, metāla, akmens apstrādei; 

- LPX-600DS 3D skeneri; 

- GCC Jaguar griezējploteri; 

- Spirit SGX-30 Lāzera gravieri; 

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

- Hotronix transferpresi visu veidu materiāliem; 

- MODELAproII MDX-540 modelēšanas un gravēšanas darbiem. 

Šūšanas darbnīcas-studijas aprīkojums: 
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- Rūpnieciskā šujmašīna SIRUBA L818D-M1 – 5gab. 

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

- Šūšanas/izšūšanas mašīna Husquarna VIKING Dsigner Ruby; 

- Rūpnieciskā plakanšuves šujmašīna SIRUBA F007J-W122-356/FHA; 

- Gludināmais galds ar tvaika ģeneratoru BATTISTELLAVULCANO. 

 

Studiju virzienam pieejamie finanšu resursi  
Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts budžeta 

dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā finansiālais stāvoklis ir 

vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 
Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta 

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

studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek nodrošināta stabila studiju 

programmu kvalitāte. 

 

   Studiju virziena MĀKSLAS pieejamie finanšu resursi:  

Ieņēmumu veids 2013./2014.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 175 421 91 

Studiju maksas ieņēmumi  9 732 5 

ERASMUS LLP projekts 7 290 4 

KOPĀ 192 443 100 

 

Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

Sadarbības veidi ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām: 

- Docētāju pieredzes apmaiņa, vieslekcijas, darbība kvalifikācijas komisijās, izstāžu 

organizēšana; 

- Studentu apmaiņa – studijas, profesionālās prakses, plenēri, izstādes, konkursi; 

- Zinātniskā darbība – konferenču organizēšana, dalība, zinātnisko rakstu recenzēšana. 

Sadarbība ar pašvaldības organizācijām un darba devējiem: prakšu vietu nodrošināšana, 

praktisko darbu izpilde studiju kursu ietvaros, studentu profesionālo kompetenču attīstībai (sadarbības 

līgumus skat. 5.,6. pielikumā). 

 

1.8. 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 
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1.līmeņa 

profesionālās 

augstākās izglītības 

studiju programma 

Vides dizains 

80 Pilna laika studijas 

- 2gadi 

Nepilna laika 

studijas - 2,5gadi 

- 4. līmeņa profesionālā 

kvalifikācija vides dizainers 

 

2.līmeņa 

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. līmeņa profesionālā 

kvalifikācija interjera 

dizainers 

Profesionālās 

augstākās izglītības 

maģistra studiju 

programma Dizains 

60 Pilna laika studijas 

– 1,5 gadi 

Nepilna laika 

studijas – 2 gadi 

Profesionālā 

maģistra grāds 

dizainā 

- 

 

1.9. 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 plānošanas dokumentiem „NAP2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, 

„Latgales programma 2010-2017”, „Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 20014.-

2020.gadam”. 

 

1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls (uzskaitījums, norādot tā 

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

akadēmiskā personāla īsteno) 

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 rakstīšanas 

metodoloģija 

2 

VD Personāla vadība un saskarsme 2 

Profesionālā komopetence, darba tirgus 

un pētniecība 

3 

2. V. Malahovskis Dr.hist. Asoc. 

Prof. 

ID Mākslas vēsture 2 

VD Mākslas vēsture 2 

3. V.Paurs Mg.art. Asoc. 

prof. 

ID Zīmēšana 14 

Gleznošana 4 

Plenēra prakse 5 

VD Zīmēšana 4 

Gleznošana 4 

Plenēra prakse 2 

4. A.Strode Dr.paed., 

Mg.art., 

Mg.sc.ing. 

Doc. ID Arhitektūras grafika 2 

Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (CorelDraw, ArchiCad, 

AutoCad, 3DxMAX ) 

7 

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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Interjera projektēšana un ergonomika 6 

Arhitektūras pamati 2 

Maketēšana 4 

D Pētniecības praktikums 2 

Interjera dizains 2 

Mākslas un dizaina pētījumu 

metodoloģija. Datorprogrammas 

pētniecībā 

2 

Maģistra darba izstrādes vispārējās 

prasības 

1 

Profesionālā prakse 6 

5. R.Čaupale 

 

Dr.arch. Doc. ID Interjera projektēšana un ergonomika 

(Interjera psiholoģija) 

2 

VD Mākslas vēsture 2 

D Ievads vides psiholoģijā 2 

6. G.Strods 

 

Dr.paed. Doc. ID Vides un cilvēka personības 

mijsakarības 

1 

D Vides filosofiskie aspekti 2 

7. 

 

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 projektēšana un ergonomika 

(Mākslinieciskā noformēšana) 

6 

VD Mākslas valoda un kompozīcija 4 

Bionika, dizains un koloristika 3 

Dekorarīvi objekti ainavā 1 

8. V.Prikule Mg.paed. Lekt. ID Praktiskā svešvaloda (angļu) 6 

9. S.Iļjina Mg. paed. Lekt. VD Praktiskā svešvaloda (angļu) 3 

10. V.Korkla Mg.hist., 

Mg.paed. 

Vieslekt. ID Mākslas filozofija, estētika un 

socioloģija 

4 

VD Filozofija 2 

11. I.Dundure 

  

Bac.art. Vieslekt.  ID Ievads dizainera specialitātē  1 

Maketēšana 2 

Telpisko objektu projektēšana 2 

Interjera kompozīcija plaknē un telpā 2 

12. V.Čakša Mg. hist.,  

Mg.paed. 

Lekt. ID Profesionālā ētika 1 

13. K.Karpoviča Mg.iur. 

Mg.soc.sc. 

Lekt. ID Kultūra un autortiesības 2 

VD Autortiesības 1 

14. L.Danilāne 

 

Mg.oec. Lekt ID Uzņēmējdarbības pamati un mākslas 

menedžments 

2 

 

VD Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas 

menedžments 

2 
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15. A.Kaupužs Dr.paed. Pētnieks ID 

VD 

Sports - 

16. A.Zorins  

 

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

tehnoloģijās (CorelDraw) 

1 

17. M.Justs 

 

Bac.paed. Lekt. ID Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās (Photoshop) 

2 

Fotogrāfija 1 

18. N.Losāne Mg.art., 

Mg.paed. 

Vieslekt. ID Interjera stili 2 

Lietišķā grafika un šrifts 3 

VD Lietišķā grafika un šrifts 1 

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

20. G.Lucjanovs 

 

Mg.paed. Lekt. ID Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas 

4 

Mēbeļu un gaismas dizains interjerā 3 

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

22. S.Mežinska Mg.paed., 

Mg.sc.ing. 

Lekt. ID Tēla veidošana: teorija un dizains 

 

2 

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

24. E.Medvedevs Bac.sc.ing. Vieslekt. ID Web lapu izgatavošanas pamati 1 

25. A.Ušpelis Mg.paed. Vieslekt. VD Darba tiesības 1 

26. M.Strazdiņš Mg.sc.ing. Vieslekt. VD Datorprogrammas 

(Auro Cad) 

2 

 

Ainavas arhitektūras pamati 2 

Ainavas projektēšana 1 

Automatizētā projektēšana (Corel 

Draw, Photoschop) 

2 

 

Profesionālā prakse 1 

Projekta noformēšana vides 

datorprogrammās 

1 

Automatizētā projektēšana (3D max) 2 

Kvalifikācijas prakse 6 

ID Studiju projekti 2 

27. A. 

Trimalniece 

Mg.arch. Vieslekt. VD Ainavas mācība 2 

Profesionālā prakse 8 

Dārza dizaina struktūra 2 

Floristika 2 

Apstādījumu veidošana 3 

Dārza ekoloģija 2 

Kvalifikācijas prakse 6 

28. J.Borgs  Viesdoc. D Dizaina vēsture un mūsdienu 

dizaina attīstības tendences 

4 

29. A.Martinovs Dr.sc.ing. Asoc.prof. D Materiālu fizika un bionika 1 

30. S.Ežmale Dr.oec. Doc. D Projektu plānošana un vadība 2 

31. I.Arbidāne Dr.oec. Asoc.prof.  Līderības vadība 2 

32.  A.Irbīte Mg.art. Vieslekt. D. Interjera dizains 4 
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33. N.Dziedātāja Mg.arch. Vieslekt. D Interjera dizains 4 

34. A.Bulis Mg.art. Vieslekt. D Grafiskais dizains 6 

35. M.Čačka Dr.paed., 

Mg.art. 

Viesdoc. D Grafiskais dizains 6 

36. M.Igavens Mg.oec. Vieslekt. D Radošo industriju attīstība un 

metodoloģija 

2 

37. L.Zarembo Mg.paed. Lekt. D Radošās darbības pedagoģiski 

psiholoģiskās teorijas 

1 

38. A.Kaupužs Dr.paed. Doc. ID 

VD 

Sports - 

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

 

1.11. 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 

nodrošināšanai RA darbojas Zinātņu daļa, Personības Socializācijas pētījumu institūts, Reģionālistikas 

zinātniskais institūts, fakultāšu katedras. Pētījumu rezultāti tiek apkopoti zinātniskajos semināros, 

projektos un konferencēs, publicēti konferenču rakstu krājumos, zinātniskajos rakstos.  

RA organizēto konferenču mērķis ir iesaistīt zinātnisko pētījumu prezentēšanā gan 

pieredzējušus augstskolu docētājus un pētniekus, gan topošos 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” organizēšanā, meistardarbnīcu un sekciju vadīšanā, izstāžu 

nodrošināšanā un iekārtošanā, referātu sagatavošanā un rakstu recenzēšanā. Studiju virziena docētāji 

pārskata periodā ir piedalījušies arī citu Latvijas augstskolu (DU, BSA, RTU) un ārzemju organizāciju 

(Pleskavas valsts universitāte,  Kauņas 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 Resocialization of Society” 

(ISSN 1691-5909, nosūtīts izvērtēšanai SCOPUS datu bāzei), kā arī citu Latvijas un ārvalstu 

augstskolu zinātniskajos izdevumos un zinātniskajos žurnālos. 

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”. 2014.gadā konferences sekcijā 

„Dizains” uzstājās 5 studiju programmas „Interjera dizains” un 7 maģistra studiju programmas 

„Dizains” studenti. 7 studentes piedalījās Pleskavas universitātes organizētajā studentu konferencē. 
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Zinātniski praktiskā pētniecība noris arī projektu ietvaros. To tematika saistīta gan ar reģionālās 

identitātes izpēti, gan profesionālās jomas popularizēšanu jauniešu  dzīvesdarbības ievirzes veidošanai. 

 

Akadēmiskā personāla individuālā iesaiste projektos: 

V., Uzv. Projekts 

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

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

2014.g. VKKF projekts ”Būtu jāuzceļ piemineklis pasaulei”, skolēnu radošās darbnīcas 

auduma apdrukā un marmorēšanā „Brontozauri, kentozauri” vadītāja 

No 2012.g. līdz 2015.g. Rēzeknes novada pašvaldības projekts novada skolu jauniešiem – 

profesionālās ievirzes darbnīcas „Interjera dizains” vadītāja 

I.Arbidāne 01.01.2013.- 09. 2015. International JointStdy Programme in Hospitality Managment VPI-

2.2-ŠMM-07-K-02-089 ,,Development and Implementation of the Joint Study Programme 

in Hospitality Management  (TJ-SV-SP)”  (Utenas Kolegija) – izpildītājs 

No 2013.g. „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” 

ietvaros, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības 

motivācijas programma” (Identifikācijas nr. 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002) īstenošanu. 

Kompetences semināru un radošo darbnīcu vadītāja (kopā 16) 

2012.-2014. Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 

dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību nodaļas projekts 

„Kopīgā grāda studiju programmas (Joint degree study programme; turpmāk - JDSP) 

izstrāde” – moduļa eksperte 

R.Čaupale 2013.12.–2014.02. INTERREG IVC programmas projekts „Micropol – attālinātā darba 

centri ārpus metropoļu reģioniem”, RTU IEVF Teritoriju attīstības pārvaldības un 

pilsētekonomikas katedra, pētnieka p.i. 

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 

Pārrobežu sadarbības programma 2007-2013.  

2009.g.-2015.g. PERL: Partnership for Education and Research about responsible Living, 

http://www.hihm.no- Jean Monnet- dalībniece RA projekta grupā. Eiropas Savienība 

Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts „MeImp (Improvement of social pedagogues 

professional qualification by mediation implementation) Nr.LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141,  

koordinatore 

2014.g.-2017.g. Valsts pētījumu programma Inovatīvi risinājumi sociālajā 

telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI), 

administratore. LR budžeta - zinātnes finansējums. 

2013.g. – 2014.g. Projekts „Improvement of Social Pedagogues Professional Qualification 

by Mediation Implementation“ (MeImp) No LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141, koordinatore. 

Leonardo da Vinci programma. 

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

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

Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma 2007-2013. 

I.Dundure 2014.04. Gruntvig darbnīca “Viaggio in Europa. Cultural literacy through art and 

philosophy”. Milāna (Itālija), dalībniece 

12.2013.-12.2014.; Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

(LLB-2-208) projekts „Museum Gateway” („Muzeja vārti”), ekspozīciju un izstāžu kurators, 

http://www.hihm.no-/
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Eiropas Savienība 

12.2012. – 12.2014.; Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

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

(„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne”), noformēšanas māksliniece, Eiropas Savienība 

A.Strode 2013.janv.-2017.dec. Zinātniskais recenzents mācību literatūras atbilstības pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam izvērtēšanai  

 (identifikācijas Nr. VISC 2012/85) 

2012.- 2015. Rēzeknes novada pašvaldības projekts novada skolu jauniešiem – profesionālās 

ievirzes darbnīcas. Darbnīcas „Interjera dizains” vad. 

G.Strods 10.10.2011. – 31.12.2013 – eksperts LU projektā "Atbalsta programmu izstrāde un  

īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“. 

Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002 

2011.- 2013.g. – Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF 1.2.2.4.1. apakš 

aktivitātesprojekts  „Profesionālās  izglītības atbalsta sistēmas  izveide  sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem jauniešiem”,  Nr. 2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003 

A.Kaupužs 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 īpašību 

diagnosticēšanas 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.  

2014.novembris-Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā 

telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” pētnieks 

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

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

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

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

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

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

2013.-2015. LLP Grundtvig multilaterālais projekts „Evaluation fot the Professional 

Development of Adult Education Staff – EDUEVAL”  

Bilaterālais ESF projekts Polija, Varšava- Latvija, PSPI "Threats of cyberspace - a new 

skills of social worker" 

A.Martinovs 01.03.2010 - 31.12.2013- Latvian Sciences Council project “Development of technology for 

the creation of multicomponent nanostructured protective coatings for industrie products”   

(Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu 

izveides tehnoloģiju izstrāde) No. 10.0009; lead of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs 

Urbahs.  

ERAF project No. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/ 028 „Rēzeknes Augstskolas 

jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”; 15.04.2010 -

 31.12.2013; preparation of technical specifications for such laboratories in RHEI: Physics; 

Electrotechnics,, Electronics and Electrical Drive; CAD/CAM; Mechatronics; Flow 

mechanics and hydraulics; Research laboratory of  materials mechanical properties; 

http://www.hihm.no-/
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Mechanical workshop. RHEI contactperson (technical specification issues) in tender of these 

laboratories. 

S.Mežinska No 2012.g. līdz 2015.g. Rēzeknes novada pašvaldības projekts novada skolu jauniešiem – 

profesionālās ievirzes darbnīcas „Modes dizains” vadītāja  

M.Justs 12.2012. – 12.2014. Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

(LLB-2-269) projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums”, foto, 

video, bukletu un reklāmmateriālu izstrāde. 

 

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

attīstīšanu un izpausmēm dažādu studiju kursu ietvaros, kā arī ārpus studiju aktivitātēs. Tādējādi arī 

attiecīgo studiju kursu docētāji apliecina savu profesionalitāti mākslinieciskajā darbībā. Mākslas 

virziena docētāji savus radošā darba rezultātus publisko reģionālajās, valsts un starptautiskajās 

izstādēs. Zinātniskajai darbībai ir pielīdzināmas radošo darbu publikācijas katalogos un 

personālizstādes. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla un studentu mākslinieciskās 

darbības aktivitāšu saraksts pārskata periodā 

V.Uzvārds Mākslinieciskās darbības aktivitāte 

D.Apele Starptautiska gleznu un grafikas izstāde „Radīt prieks” Itas Kozakevičas Latvijas 

Nacionālo Kultūras biedrību asociācija (LNKBA), 01.04.-30.06. 2014.g., Rīga. 

Latgales reģiona mākslas dienu izstāde „Vai nu ir, vai nu nav”, Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centrs, 24.04.-10.07.2014.g., Daugavpils. 

Grafikas izstāde kopā ar Mairitu un Ivo Folkmaņiem (Daugavpils) „Izslēgts – 

ieslēgts + feromoni”, Latgales Kultūrvēstures muzejs, 14.02.-15.03.2014.g., 

Rēzekne. 

Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2013”, Latgales Kultūrvēstures 

muzejs, 15.11.-21.12.2013.g., Rēzekne. 

I 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 iekšējās un ārējās pasaules mijiedarbībai Latgales 

reģionālajā kontekstā. Latgales Kultūrvēstures muzejs, 30.08.- 20.09.2013., 

Rēzekne. 

Grafikas izstāde „Mans ir tavs” – Starptautiskais festivāls „Slovjanskij 

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

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

konferences dalībnieku radošo 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. 

Meistardarbnīcas „Virsmu dizains – Dekupāža” vadība II starptautiskā zinātniski 

praktiskā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, Rēzeknes Augstskola, 

19., 20., 21. 09. 2013.g., Rēzekne 

Pleskavas Valsts Universitātes Starptautiskās konferences ietvaros tika atklāta izstāde 

ar nosaukumu „Jaunatne zinātnē’’. Bija apskatāmi gan Pleskavas Valsts Universitātes 

Dizaina un mākslas katedras studentu darbi, gan Rēzeknes Augstskolas bakalaura 

studiju programmas ‘’Interjera dizains’’ diplomprojekti, galerija ‘’CEHS’’, 03.04.- 

05.05.2014.g., Pleskava (Krievija). 

Izglītības izstādes „Skola- 2014” Rēzeknes Augstskolas informatīvā stenda dizaina 

izstrāde (kopā ar studenti K.Triblati) un izstādes iekārtojums. Ķīpsalas izstāžu 

komplekss, 27.02.2014.- 02.03.2014., Rīga. 

4. Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāles izstāde (prezentēto studentu darbu 
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izstrādes vadīšana – D.Apele, A.Strode), Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, 

11.10.-27.10. 2013.g., Rīga. 

Studentu diplomprojektu izstādes „Otrie” organizēšana un iekārtošana 

Austrumlatvijas radošo 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” kūrēšana, 

Maltas vēstures muzejs, 01.06.-10.09.2013.g., Malta. 

„Gada balvu dizainā 2013” Studentu balvu kategorijā „Industriālais dizains” 

augstāko mācību iestāžu grupā ieguvējas Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina 

fakultātes bakalaura programmas „Interjera dizains” absolventes Līgas Priedeslaipas 

konkursam pieteiktā darba vadīšana kopā ar A.Strodi, I.Dunduri, 03.10.-

06.10.2013.g., Rīga. 

„Gada balvu dizainā 2013” Studentu balvu kategorijā iesniegto darbu nosūtīšanas 

koordinēšana (6.darbi, kas tika iesniegti Interjera dizaina un Rūpnieciskā/Industriālā 

dizaina kategorijā). 

RA Izglītības un dizaina fakultātes izlaiduma noformējuma dizaina izstrāde un 

interjera iekārtojums (kopā ar studenti I.Kukuli). Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 

06.2014.g., Rēzekne. 

RA INFO dienas pasākuma dizaina izstrāde un aktu zāles noformējums (kopā ar 

studentu I.Kukuli), Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 11.04.2014.g., Rēzekne. 

RA INFO dienas pasākuma dizaina izstrāde un aktu zāles noformējums (kopā ar 

studentu V.Rosčupkinu), Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 12.04.2013.g., Rēzekne. 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

gadskārtu svētku –Lieldienu svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā ar 

studenti A.Vīksnu) un noformējuma izgatavošanas koordinēšana, 10.04.-

30.04.2014.g., Rēzekne. 

Mākslas dienu „Impresija” pilsētā organizēšana, performances, studentu 

meistardarbnīcu vadība (kopā ar lektori S.Mežinsku) 08.05. 2014.g., Rēzekne. 

 Publikācijas mākslas katalogos: Gada balva dizainā 2013 / Atbildīgais par 

izdevumu G.Vanags - Latvijas Dizaineru savienība, 2013., 143.-144.lpp.  

Person color nature music. Catalogue of the 8th International Conference / Editor of 

catalogue: M. Čačka - Daugavpils, Art Teachers Union, 2013., 7.lpp. – ISBN 978-

9934-8393- 1-3. 

V.Paurs 11.2013.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens 2013 ” LKV muzejā Rēzeknē. 

08.2013.g. Starptautiskais plenērs Dagdā (Latvija). 

11.2013.g. Starptautiskā plenēra darbu izstāde Pleskavā ( Krievija) 

L.Zarembo 2.vieta Starptautiskā festivāla ,,Rīgas Tekstilmozaīka 2014’’ konkursā ,,Putnu balle’’ 

Tekstilmozaīkas meistrdarbnīcas vadīšana  Māksla un mūzika kultūras diskursā: II 

starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē RA , 2013. gada 19.-21.septembris, 

Rēzekne 

Modes dizaina darbnīcas vadīšana Karjeras nedēļā – 2013, 2014 

Radošo darbnīcu organizēšana Mākslas dienās 2009-2014 

S.Mežinska 2014.V Dalība Modes skatē Utenā „Virus Moda”(Lietuva) ar tērpu kolekcijām 

„IMAGO” V.Krukovska, „Līgo Līgas”V.Cakule, Pastaiga pa mākoņiem A.Lucijanova, 

K.Patumse, O.Rudakova kolekciju izstrādes vadība), 

2014.X.07. Meistardarbnīcas „Modes aksesuāri” organizēšana un vadīšana Karjeras 

nedēļā 

2014.10 V Dalība Modes skatē Kauņā Apkalbos(Lietuva) ar tērpu kolekciju „IMAGO” 

V.Krukovska(kolekcijas izstrādes vadība) 

2013.X.07. Meistardarbnīcas „3D mode” organizēšana un vadīšana Karjeras nedēļā 

2013.IX.27. Meistardarbnīcas „Marmorēšana” organizēšana un vadīšana Zinātnieku 
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nakts pasākumā. 

 

 

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 

Docētāja vārds, 

uzvārds 

Publikācijas nosaukums  

 

Kur publicēta  

D.Apele Apele, D. (2014). ВЛИЯНИЕ ПАБЛО ПИКАССО В РАБОТАХ ЛАТВИЙСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ. Pleskavas Valsts Universitāte. Starptautiska jauno zinātnieku 

konference. Raksts iesniegts publicēšanai. Pleskava, Krievija, 03.,04. 2014.g. 

Apele, D. (2014). PABLO PIKASO GRAFIKA – IEDVESMAS AVOTS RADOŠO 

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, 

176.-187.lpp. DU izdevniecība. ISBN 78-9934-8393-2-0 2014.g. 

Apele, D. (2013). SPĀŅU MĀKSLINIEKA PABLO PIKASO DEVUMS GRAFIKAS 

ATTĪSTĪBĀ”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. II starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences materiāli. 217.-224.lpp. Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-

9984-44-108-5 2013.g. 

I.Arbidāne  Monogrāfija: Arbidāne I.,Mietule I., Silineviča I. (2014). Latgales reģiona sociāli 

ekonomisko procesu izpēte. Rēzeknes Augstskola ISBN 978 

Arbidāne I., Ignatjeva S. (2013). The Relationship between Working Capital 

Management and Profitability: a Latvian Case. Research papers “Global Review of 

Accounting and Finance” Vol 4, No 1, pp. 148 (Databasis: Cabell's Directory of USA, 

ERA) 

Arbidane I., Mietule I., Brosova I., (2014). The Latvian region of Latgale employee 

happiness study in the context of the motivation.International Scientific Practical 

Conference CATCHING UP NEW IDEAS: MANAGEMENT, ECONOMICS AND 

LAW’ 2014. Collection of Scientific Articles 17 April, 2014, 5-12 lpp. ISBN 978-9955-

27-430-8 

V.Čakša Čakša, V. (2013). Mikrovides izjūta – latgalieša vērtību sistēmas uzturētāja un 

paudēja. Via Latgalica Humanitāro zinātņu žurnāls V. 2013, 61. – 73. lpp. ISSN 

1691-5569 (Iekļauts EBSCO datu bāzē) 

 Čakša, V. (2014). “Čuhņa”: vārda izcelsme un nozīmes transformācija mūsdienu 

diskursā Krāj.: Saleniece, I. (atb. red.) Vēsture: avoti un cilvēki. DU XXIII 

Zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014, 66. – 

74. lpp. ISSN 1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu bāzē 

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

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

ISBN 978-9984-44-095-8 
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R.Čaupale Čaupale R. (2014). Cinemas in Riga in the Interwar Period – a Mirror Reflecting 

Modernism and Art Deco architecture [in:] 20th Century Architecture until the 1960s and 

its Preservation, Gdynia City Hall, 2014, pp.83-88. 

Čaupale R. (2014). Architektura kinoteatrów z lat 20. i 30. XX w. w Rydze. Zwierciadło 

architektury międzywojennego modernizmu i art déco. Architektura XX wieku do lat 

sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Urząd Miasta Gdyni, 2014, 55-62. s.  

Čaupale R. (2014). Darba vides loma un ietekme uz darbu un darba rezultātu = The 

Impact of Work Environment on Work Performance. Institute of National and Regional 

Economy Riga Technical University, Latvia, 2014. INTERREG IVC programmas 

projekts „Micropol – attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem” (Nr. 1097R4) 

http://ievf.rtu.lv/content/view/2691/1610/lang,lv/ 

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

sociology importance in the formation of urban space (Arhitektūras psiholoģijas un 

arhitektūras socioloģijas nozīme pilsēttelpas veidošanā). Ecological Architecture 2013. 
2nd international scientific conference dedicated to sustainability in architecture and 

planning: Tēzes (Kaunas University of Technology, 2013. gada 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. Scientific Journal of Riga Technical University: Series 10. Architecture and 

Urban Planning = RTU Zinātniskie raksti: 10.sērija. Arhitektūra un pilsētplānošana. Rīga: 

RTU, 2013, Vol.7 = 7.sēj., p.6–17, 87.–91.lpp. Angļu un latviešu val. ISSN 1691–4333 
https://aup-journals.rtu.lv/article/view/aup.2013.001 

L.Danilāne Danilane, L., Marzano, G. (2013). Consumer Education in Primary School in the Context 

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

Italy.  

Danilāne, L. (2014). Skolēnu mācību sasniegumi patērētājizglītībā pamatskolā. 

Proceedings of the International Conference Society, Integration. Education. 2014, 

Rēzekne, Latvija. Thomson Reuters ISI Web of Knowledge. 

S.Ežmale Ezmale, S. Rimšane, I. (2014) Promoting Plurilingual Awareness in Business 

Environment: case of Rezekne Special Economic Zone. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Volume 110, 24 January 2014, Pages 231–240. The 2-dn International 

Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 

2013“, SCOPUS 

Ezmale, S. Integrated Regional Development Contepts: Case of Rezekne 

City. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th International 

Scientific and Practical Conference, Volume I, p. 229- 234, Rēzekne, RA Izdevniecība, 

2013, SCOPUS 

Rimšane, I., Usča, S., Ežmale, S. (2014) Towards the Language Awareness Activities in 

the School Curriculum of Eastern Latvia.Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. I daļa. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola,478.-488.lpp., ISSN 1691 - 5887. Thomson Reuters Conference Proceedings 

Citation Index (Web of Knowledge) 

A.Irbīte Irbite, A.(2014). Complex problems in design and design education. 

Proceedings in Global Virtual Conference, EDIS - Publishing Institution of the University 

of Zilina, ISBN: 978-80-554-0866-8, pp. 287-292 

Irbite, A.(2014),  „Design Today and Tomorrow”.  A' Design Award& Competition 

2014/2015 (Itālija), zinātnisko rakstu konkurss, iesniegts  

Irbite, A.(2014). The Importance of the Paradigm Shift in the Development of Design 

http://ievf.rtu.lv/content/view/2691/1610/lang,lv/
http://ktu.lt/saf/sites/ktu.lt.saf/files/kiti/konferencija/ea_book_of_abstracts.pdf


 

26 

 

Industry and Design Education. Konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” rakstu 

krājums, ISBN 978-9984-44-141-2, pp.411-422 

Irbīte, A.(2014). Dizains, māksla un paradigmas. LU, Izglītības vadība, rakstu krājums, 

pieņemts publicēšanai 

Irbīte, A.(2013). Mūsdienu arhitektūras un interjera  dizaina loma Latvijas tēla veidošanā. 

2. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ”Māksla un mūzika kultūras diskursā”  

rakstu krājums, ISBN 978-9984-44-119-1, lpp.147-154 

Irbīte, A. (2013). Dizaina izglītība Latvijā. LU raksti,  Izglītības vadība,  Nr. 792, ISBN 

978-9984-45-724-6, lpp. 57 – 62 

Irbīte, A. (2013). Dizains un dizaina izglītība Latvijas  ekonomikas attīstības kontekstā.  

VIII Starptautiskās Jauno zinātnieku konferences  rakstu krājums,  RPIVA, ISBN 978-

9934-503-12-2, lpp.52-61 

Irbīte, A.(2013). The Evolution of Design during 20th-21st  centuries. Art Tempus, nr.1, 

ISSN 2255-9396, pp.16-28 

Irbite, A.  (2013).Traditions and innovations in Latvian  design education. Proceedings   

in The 1
st
 International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, ISBN 978-80-

554-0726-5,  pp. 230-236 

A.Kaupužs Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā. A.Kaupužs, S.Ušča. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 

2014. III daļa.   ISSN 1691-5887. 

The effects of an Isokinetic Rehabilitation Program on Achilles tendon rupture treatment: 

a case study. Polish Journal of Rehabilitation Research. Warszawa 2013. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL. Volume 5(3) P. 38-42. ISSN 2299–5358 

Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāžas tehnoloģija 

un ieviešanas metodika. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2013. Lpp.158. 

V.Ļubkina MARZANO G., LUBKINA V. Threats of cyberspace - new qualifications of a social 

worker – Report1: Cyberbullying, 2013, 

http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/download/cyberbullying.pdf 

MARZANO G., LUBKINA V, Threats of cyberspace - new qualifications of a social 

worker – Report 2: Cyberspace risks: a parent's guide, 2013, 

http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-

guide;56.html 

Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). 

Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāžas 

tehnoloģija un ieviešanas metodika. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola.  

Zagroženia cyberprzestrzeni/kompleksowy program dla pracownikow služb spolecznych 

(V.Ļubkina autoru kolektīvā) Warshawa, 2014; ISBN 978-83-61121-80-0 

Marzano G., Lubkina V., Truskovska Z. (2013) Cyberspace’s threats: a pedagogical 

perspective on Internet addiction, violence and abuse // Scientific journal: 

Pedagogia oggi n. 2/2013 semestrale SIPED, Tecnodid, Napoli, pp. 223-240, Italy, 

Milano. 

Lubkina, V., Usca, S., Kaupuzs, A. (2013). Education and quality of life of senior citizens 

(eds. Pilar Escuder-Mollon). Universitat Jaume I, pp. 141-170 ISBN: 978-952-10-7760-9 

(printed) ISBN: 978-952-10-7761-6 (on-line) 

Usca, S., Lubkina, V., Kaupuzs, A., Rizakova, L. (2013). Results of Implementation of 

Social Rehabilitation Technologies for People with Lower Extremity diseases/injuries. 

Social Welfare. Interdisciplinary Approach. Vol. 3 (2), pp. 125-135. ISSN 2029-7424. 

http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/download/cyberbullying.pdf
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html


 

27 

 

Included  EBSCO: SocINDEX with Full Text, Copernicus Index, Scholar Google 

Indriksons A., Ļubkina V., Ušča S. (2014) Komunikācijas procesu analīze Valsts 

robežsardzes koledžā.- Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. I daļa. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 

84-93.lpp., ISSN 1691 – 5887. iesniegts ievietošanai Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) 

 Marzano G., Lubkina V., Usca S. (2014) Developing practices for Adult Educator’s 

Evaluation. .- Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. II daļa. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 162-172.lpp., 

ISSN 1691 – 5887. iesniegts ievietošanai Thomson Reuters Conference Proceedings 

Citation Index (Web of Science) 

Marzano,G.,  Lubkina,V., Usca, S. (2014) OPINIONS, ATTITUDES AND 

EXPERIENCES AMONG EVALUATORS OF ADULT EDUCATORS, Educational 

Alternatives ISSN 1313-2571, Volume 12, 2014 Bulgaria, Burgas; 123-131.pp.; Journal 

of International Scientific Publications www.scientific-publications.net 

V.Malahovskis Malahovskis, V. (2014).   Aloizija Broka Jaunās Derības tulkojums latgaliešu reģionālajā 

valodā: nozīme un daži komentāri. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums. Bībeles 

tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse (6. sēj.). Rīga: Zinātne, 49.–60. 

Malahovskis, V. (2014). Some Aspects of the Realtions between Catholic Church and the 

State in nthe Independent Latvia: the Concordat and the Preservation of Principles of 

Christian Ethics. SOTER (Journal of Religious Science) 49 (77). Kaunas: Faculty of 

Theology at Vytautas Magnus University. 2014. 51.–62. 

Malahovskis, V. (2013).  Latgaliskās identitātes izpausmes trimdā. Via Latgalica. 

Humanitāro zinātņu žurnāls V. Rēzekne: RA, 86.–93. 

A.Martinovs Timmerberg, J., Martinovs, A. (2014). The Use of Skin Effect for Measurement of 

Thickness of Sputtered Protective-Coatings. Transport and Aerospace Engineering. Nr.1, 

2014, p. 37-42. ISSN 2255-968X. 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18034/fulltext.pdf 

Sinicina N., Skromulis A., Martinovs A. (2013). Impact of Microclimate and Indoor 

Plants an Air Ion Concentration // Proceedings of the 9th International Scientific and 

Practical Conference „Environment. Technology. Resources”, Rezekne, June 20-22, 2013, 

Volume 1, p. 66- 72, ISSN 1691-5402. 

http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdf 

V.Paurs Paurs, V. (2013). Mākslas izglītības attīstība Latgalē 20.un 21. gadsimtā. 

Staptautiskās zinātniski prakstiskās konferences materiāli „Māksla un mūzika 

kultūras diskursā” Rēzekne,Latvija.09.2013. 

A.Strode Strode, A. Laškova, J. (2014). Karjeras vadības prasmju attīstības iespējas darba 

meklētājiem nodarbinātības atbalsta programmās. ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. Rēzekne, RA 

izdevniecība. 397.-411.lpp. (Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference 

Proceedings Citation Index  datubāzē)  

Strode A., Laškova 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. (2014). „Transition of Arts-related students into the world of work”, IV 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un tehnoloģijas 

http://www.scientific-publications.net/
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18034/fulltext.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdf
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dizaina izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», BSA, 2014. g. 24. janv. 

G.Strods 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 

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 Science ISI Conference proceedings data base. 

http://www.isiwebofknowledge.com/. Rēzekne, 164–173. ISSN 1691-5887, ISBN 978-

9984-44-064-4  

Monogrāfijas:  
Strods G. (2014). Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā. 

Hamburga, Globe Edit – 285 lpp, ISBN 978-3-639-83737-7 

Strods G., Vazne Ž. (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 

Strods G. (2013). Studentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā 

augstskolā (Promotion of students’ self-direction in cooperative learning at university ) . 

Rezekne,  RA izdevniecība, – 243 p. – pieņemts publicēšanai 

L.Zarembo Zarembo L., Romancuka S. (2013). Creative use of traditional patchwork motif in 

the Patchwork and Quilt workshop. Art and Music in Cultural Discorse: 

Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference (205-

214 pp.). Rezekne: RA  

 

1.14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

Programmas īstenošanā iesaistītas šādas Rēzeknes Augstskolas struktūrvienības: 

- Izglītības un dizaina fakultāte – studiju procesa nodrošināšana (studiju kursu docētāji, telpas), 

ikgadējās studentu zinātniskās konferences organizēšana; 

- Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte - studiju procesa nodrošināšana (studiju kursu docētāji); 

- Ekonomikas un vadības fakultāte - studiju procesa nodrošināšana (studiju kursu docētāji); 

- Inženieru fakultāte - studiju procesa nodrošināšana (studiju kursu docētāji, telpas, laboratorijas); 

- Personības socializācijas pētījumu institūts – ikgadējās Starptautiskās zinātniskās konferences 

“Sabiedrība, integrācija, izglītība” organizēšana; 

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

kultūras diskursā” organizēšana. 

 

1.15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

Fakultātes metodiķi un katedru lietveži nodrošina nozīmīgu atbalstu studējošajiem, sniedz 

informāciju par studiju procesu, palīdzību problēmjautājumu risināšanā. 

 

 

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 sagatavošanas, gan to 

īstenošanas posmā. Darba devējiem ir iespēja vērot studentu profesionālo zināšanu un prasmju 

potenciālu gan prakšu laikā, gan diplomprojektu aizstāvēšanā. Darba devēji piedalās arī studiju 

http://www.isiwebofknowledge.com/
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programmu izvērtēšanā, tiekoties ar akreditācijas komisiju pārstāvjiem. Nozīmīga ir arī praktizējošo 

profesionāļu (potenciālo darba devēju) iesaistīšana studiju procesā viesdocētāju statusā (L.Čudare, 

Ē.Zlatkus, I.Dundure, M.Strazdiņš, 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, īpašu uzmanību pievēršot Latgales reģiona attīstībai. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes 

Augstskolas sadarbības līguma ietvaros „Interjera dizaina” programmas studenti ir izstrādājuši 

pilsētvides svētku noformējumus, kas atzinīgi tika novērtēti no pilsētas domes vadības.  

Tāpat programmas kvalitāti apliecina profesionālās kompetences zināšanu un prasmju 

izmantošanas iespējas reālas radošas, pētnieciskas un profesionālas darbības veikšanai dizaina 

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

nozares institūcijām. Šeit jāatzīmē Rēzeknes Augstskolas aktivitātes, kas sekmē studējošo un 

absolventu profesionālās darbības iespējas: 

 Kopš 26.10.2010. Rēzeknes Augstskola ir Rēzeknes Uzņēmēju 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; 

 Kopš 2010. gada RA darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvajā Padomē, 

kuras uzdevums ir skatīt arī izglītības un nodarbinātības jautājumus; 

 RA darbojas Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir 

veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā; 

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

kura sastāv no Latvijas Republikas pašvaldību, uzņēmumu, organizāciju, 

izglītības un kultūras iestāžu pārstāvjiem, konsultē studiju programmu un zinātnisko 

pētījumu jautājumos, atbilstoši 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.) nodrošina studiju virziena docētāju un 

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

organizēšanu. 

 

1.16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju 

virzienus un līdzīgas studiju programmas 

2013./2014. studiju gadā Erasmus programmas ietvaros lekcijas ārvalstu augstskolās vadīja 

D.Apele, A.Strode (Ondokuz Mayis Universitāte, Turcija), S.Mežinska, A.Kaupužs (Utenas kolēģija, 

Lietuva), V.Ļubkina (University College of Social Sciences in Czestochowa, Polija), G.Strods (Šauļu 

universitāte, Lietuva), V.Paurs (Klaipeda State College, Lietuva), S.Iļjina (Pamukkale University, 

Turcija). Savukārt Rēzeknes Augstskolas studenti noklausījās ārzemju lektores Virginijas Degenienes 

(Vilnius Academy of Arts, Lietuva) lekcijas. ERASMUS programmas ietvaros pārskata periodā 

sadarbības augstskolās ārzemēs studēja četras studiju virziena „Mākslas” studentes, viena studente 

(Marta Greszta no Zielona Gora University, 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 komisijas darbā 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 
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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 recenzēšanas 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” organizēšanā (D.Apele, S.Mežinska, 

V.Paurs, A.Strode) un rakstu recenzēšanā (A.Strode). Konference notika 2013.gada septembrī, 

sadarbojoties RA Reģionālistikas pētījumu institūtam un Izglītības un dizaina fakultātei kopā ar 

Tallinas Universitāti (Igaunija), P.M. Mašerova 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 apmaiņas programmu ietvaros, norādot 

apmaiņas programmu un valsti 

LLP/Erasmus izbraucošie studenti/ studijas 

Nr. Vārds, uzvārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Santa Rokjāne Interjera 

dizains 

Zieļona Gora 

Universitāte, Polija 

5,5 mēn.  

31.08.2013.- 13.02.2014. 

2. Santa Miezīte Interjera 

dizains 

Zieļona Gora 

Universitāte, Polija 

5,5 mēn.  

26.08.2013.- 13.02.2014. 

LLP/Erasmus izbraucošie studenti/ prakse 

Nr. Vārds, uzvārds Programma Uzņēmums, augstskola, 

valsts 

Prakses ilgums 

1. Kristiāna Līdaka Interjera 

dizains 

Kauņas koledža, 

Lietuva 

3,5 mēn. 

10.02.2014.- 23.05.2014. 

2. Ilze Pundure Interjera 

dizains 

Kauņas koledža, 

Lietuva 

3,25 mēn. 

05.07.2013.- 11.10.2013. 

RA IDF studentu mobilitātes 

Nr. Vārds, uzvārds Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

1. Ilze Kukule ID Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

01.04.-05.04.2014. 

2. Anna Skaba D Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

01.04.-05.04.2014. 

3. Zelma Kačkāne ID Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

01.04.-05.04.2014. 

4. Mārīte Elksne D Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

01.04.-05.04.2014. 

5. Jūlija Gamuļčika ID Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

01.04.-05.04.2014. 

6. Diāna Poševa ID Pleskavas Valsts  

Universitāte, Krievija 

01.04.-05.04.2014. 

7. Airita Vīksna ID Pleskavas Valsts  01.04.-05.04.2014. 
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Universitāte, Krievija 
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II STUDIJU VIRZIENAM „MĀKSLAS” ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU 

RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Pirmā līmeņa 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 pamatiemaņas apguvušus radošus vides dizainerus, kas spēj plānot, īstenot vides 

dizaina projektus un ir orientēti uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi. 

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

 nodrošināt studējošajiem zināšanu apguvi un izpratnes attīstību vides dizaina jomā vizuālās 

mākslas, uzņēmējdarbības, personāla vadības un saskarsmes, tehnoloģiju zināšanu un 

prasmju apguvi, praktiskās darbības pieredzi, kas nepieciešama personiskās izglītības 

koncepcijas veidošanā un īstenošanā; 

 veidot studējošajiem prasmes plānot, organizēt un izvērtēt vides dizaindarbību, īstenot 

sadarbību ar uzņēmējiem un sabiedrību; 

 attīstīt studējošo dārza dizaineru darba prasmes un iemaņas, nodrošināt iespējas apgūto 

zināšanu un prasmju  apguvi profesionālajā un kvalifikācijas praksē; 

 attīstīt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes dārza dizaina nozarē, veicot 

patstāvīgus pētījumus; 

 sekmēt mērķtiecīgu studējošo patstāvīgo darbību studijās, veicināt pašu studējošo 

inovatīvas un radošas personības attīstību ; 

 sekmēt mākslinieciski radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos; 

 attīstīt radošo, analītiski kritisko domāšanu, prasmi vērtēt  savus un citu radītos vides 

mākslas darbus; 

 veidot studējošajiem prasmes plānot, organizēt un izvērtēt  vides dizaindarbību, īstenot  

sadarbību ar  uzņēmējiem un sabiedrību; 

 sekmēt mērķtiecīgu studējošo patstāvīgo darbību studijās, veicināt pašu studējošo 

inovatīvas un radošas personības attīstību ; 

 attīstīt spējas formulēt un analizēt problēmas vides dizaindarbībā, pieņemt argumentētus 

lēmumus problēmu risinājumos, patstāvīgi virzīt tālāku savas kompetences pilnveidi. 

 

2.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

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

izglītības kvalifikācijas ieguvējs, SPĒJ: 
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Parādīt vides dizainera profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni; 

Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par dārza dizainera lomu 

vides un kultūras attīstībā; 

Parādīt dārza dizaina profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

 

 

P r a s m e s   S p ē j a  p i e l i e t o t  z i n ā š a n a s Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes vides dizaindarbībā, 
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īstenot radošu, inovatīvu plānošanu un projektu realizēšanu; 

Patstāvīgi pielietot zināšanas, 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 ņēmējiem; 

V
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p
ā
rē
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s 
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Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi; 

Parādīt zinātnisku pieeju dārza dizaina  problēmu risināšanā; 

Prot novērtēt kultūrvēsturiskās vērtības 

Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo dizaindarbību, 

strādājot komandā, vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, 

māksliniekiem; 

Pieņemt lēmumus dizainera profesionālās kompetences ietvaros un rast 

radošus risinājumus dizaindarbībā; 

K
o
m

p
et

en
ce

 

A
n

a
lī

ze
, 
si

n
tē

ze
, 

n
o
v
ēr

tē
ša

n
a

 

Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot dārza dizaina 

procesa pilnveidei; 

Formulēt un kritiski analizēt problēmas dizaina jomā un dizainera 

profesionālajā darbībā; 

Pieņemt 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, ierobežotās 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 2013./2014. st.g. 

2. kurss 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS Studiju 

kursa kods  

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

3.semestris 

1.  Mākslas vēsture MākZ2032 2 16 16 E Asoc.prof. V.Malahovskis 

2.  Personāla vadība  un saskarsme Peda2172 2 16 16 DI Prof. V.Ļubkina 

3.  Automatizētā  projektēšana 

 ( Auto Cad) 

DziT 2003 1 8 8 DI ( 

sk.) 

Vieslekt. M.Strazdiņš 

Vieslekt. A.Trimalniece 

Asoc. prof. V.Paurs 

4.  Vadības zinātnes kursu bloks: 

Profesionālā kompetence, darba tirgus un 

pētniecība 

Peda1174 1 8 8 I Prof. V.Ļubkina 
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5.  Mākslas valodas un kompozīcijas kursu 

bloks: 

Lietišķā grafika un šrifts 

MākZ2018 1 8 8 I Vieslekt. N.Losāne 

Lekt. D.Apele 

Doc.A.Strode 

6.  Ainavas mācību kursu bloks: 

Dendroloģija 

Arhi2007 2 16 16 DI Vieslekt. M.Strazdiņš 

7.  Filozofija Filz1014 2 16 16 DI Vieslekt. V.Korkla 

8.  Izvēle: Floristika Peda5017 2 16 16 I Vieslekt. A.Trimalniece 

9.  Vizuālās mākslas kursu bloks: 

Projekta noformēšana vides 

datorprogrammās 

Arhi2008 2 16 16 E( sk.) Vieslekt. M.Strazdiņš 

Vieslekt. A.Trimalniece 

Doc.A.Strode 

   15     

Specializācijas mācību kursi (dārza dizains) 

10.  Ainavas projektēšanas  kursu bloks: 

Apstādījumu veidošana 

Arhi2004 3 24 24 E ( sk.) Vieslekt. A.Trimalniece 

Asoc. prof. V.Paurs 

Lekt. M.Strazdiņš 

11.  Ainavas projektēšanas  kursu bloks: 

Automatizētā   projektēšana (3D max) 

Datz2029 2 16 16 DI ( sk.) Vieslekt. M.Strazdiņš 

Vieslekt. A.Trimalniece 

Asoc. prof. V.Paurs 

   5     

4.semestris 

12.  Ekoloģijas pamati Vidz 2019 2 16 16 DI Vieslekt. A.Trimalniece 

13.  Vadības zinātnes kursu bloks: 

 Profesionālā kompetence, darba tirgus 

un pētniecība 

Peda2173 2 16 16 DI Prof. V.Ļubkina 

14.  Vadības zinātnes kursu bloks: 

Autortiesības 

JurZ2029 1 8 8 I Lekt. K.Karpoviča 

15.  Vadības zinātnes kursu bloks: 

Darba tiesības 

JurZ2030 1 8 8 I Vieslekt. P.Ušpelis 

16.  Kvalifikācijas prakse (10.03.-

18.04.2014.) 

( pārb. 03.03.-07.03.2014.) 

MākZ2044 6   I V.lekt. M.Strazdiņš ( 5 ) 

V.lekt. A.Trimalniece       

( 5) 

17.  Kvalifikācijas darba izgatavošana un 

aizstāvēšana               (13.06.2014.) 

MākZ2027 8    V.lekt. M.Strazdiņš ( 5 ) 

V.lekt. A.Trimalniece        

(5) 

18.  VPK-(13.06.2014.)   

 P-L.Čudare 

L-N.Siņicina 

D.Zvejsalniece 

V.Paurs 

A.Strode 

S- N.Kivkucāne 

      

 St. sk.-10 

 

 20     

 

 

Vides dizaina programmas apjoms kredītpunktos: 

 Studiju apjoms - 80 KP; 

 Vispārizglītojošie un nozares teorētiskie studiju kursi - 40 KP; 

 Profesionālās specializācijas kursi dārza dizainā -13 KP; 

 Izvēles kursi – 3KP; 

 Prakse – 16 KP; 

 Kvalifikācijas darbs- 8KP. 

Iegūstamā kvalifikācija: vides dizainers ar kvalifikāciju dārza dizainers; 

 

 

 

2.1.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ”Vides dizains” studiju kursu 

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

Studiju programmā “Vides dizains” studiju moduļu nav. 

 

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 zinātņu studiju programmu padome un RA Studiju 

padome. 

Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas studiju plānos, studiju programmā, 

kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studijas programmas direktors veic studiju kursu nodrošināšanu ar docētājiem un ar studiju 

radošo 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 

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

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un 

ārpus studiju darbu. 

Aktīvi darbojas RA Studējošo pašpārvalde, kuru veido RA Studentu padome un katras 

fakultātes studentu valdes. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un fakultātes rīkotajos pasākumos, to 

organizēšanā, dažādu ar studējošiem saistīto problēmu risināšanā. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā 

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

realizāciju. 

 

2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Reflektanti tiek uzņemti studiju programmā ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību. Uzņemšana RA 

pilna / nepilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, par konkursa kritērijiem 

nosakot divu centralizēto eksāmenu rezultātus no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): 

 matemātika; 

 svešvaloda; 

 latviešu valoda un literatūra. 

 

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

tālmācības metožu izmantošana) 

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

darbi, semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās 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 uzņēmumos 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, radošie semināri, diskusiju metodes u.c. Mācībspēki izmanto kooperatīvā darba un kritiskās 

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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domāšanas attīstīšanas metodes. Minētās metodes palīdz studentiem darbojoties grupā, analītiski apgūt 

studiju programmu. 

Programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. Atbilstoši 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 zināšanas nostiprina praksē  dažādos uzņēmumos. 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 

īstenošanas jautājumos, kā ari iziet profesionālo praksi Latvijas uzņēmumos, Eiropas uzņēmumos 

(Grieķija) un Eiropas augstskolās (Viļņa, 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) 

Studentu sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā 

(apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam atgriezenisko informāciju par 

nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod informāciju studiju procesa 

dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu papildināt zināšanas, bet docētājam 

ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. Savukārt, summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto 

prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, 

diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas 

summatīvās vērtēšanas formas (testus, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda, 

kādā līmenī studējošais ir sasniedzis studiju rezultātus. 

Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas 

principu - iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus semestra laikā 

un sesijā. 

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

ENQA standartiem, kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēšanu; dažādu izglītības formu un 

konkrēto vajadzību ievērošanu; atbilstošu mācību līdzekļu pieejamību. 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Eksāmenā programmas 

apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. Ieskaitē studiju kursu programmu apguves līmeņa un prakses 

sasniegumu vērtējums ir „ieskaitīts” vai „ neieskaitīts”, vai arī vērtējums 10 ballu skalā. Par katru 

apgūto studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts 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 

vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. Zināšanu vērtēšanas kritērijus studiju kursos, 

pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā. Kalendārie 

plāni tiek izsniegti studējošajiem semestra sākumā. Vērtēšanas kritēriju izstrādē docētājs balstās uz RA 

studiju padomē apstiprinātajiem metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos balstīta studiju 

kvalitātes sistēma RA”. 
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Akadēmiskajam personālam ir paredzētas iknedēļas konsultācijas studējošajiem, atbilstoši 

izveidotajam grafikam. 

 

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

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

studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. 

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

juridisko personu iemaksām. 

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

Studiju maksa 2013./ 2014. 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 profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota atbilstoši: 

 4.līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesijas standartam „Vides dizainers”  (nav 

spēkā) 

 Latvijas Republikas Izglītības likumam (11.05.2000); 

 Augstskolu likumam; 

 Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa 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. 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vides dizains”satura 

atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 

Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu (MK  

noteikumi Nr.141) 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Vides dizains” 

Programmas apjoms ir no 80 

līdz 120 kredītpunktiem 

80 KP 

Vispārizglītojošie mācību 

kursi — ne mazāk kā 20 

kredītpunktu 

Vispārizglītojošie mācību kursi: 

 

20 KP 

 humanitārās zinātnes; 

 

Mākslas vēsture 2 KP 

Filozofija 2 KP 

Praktiskā svešvaloda (angļu)I 2KP 

 sociālās zinātnes; 

 

Vadības zinātnes kursu bloks: 

Profesionālā kompetence, darba tirgus un 

pētniecība 

1 KP 

Profesionālā kompetence, darba tirgus un 

pētniecība 

2 KP 

Autortiesības 1 KP 

Darba tiesības 1 KP 

Personāla vadība  un saskarsme 2 KP 
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Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas 

menedžments 

2 KP 

 dabaszinātnes Ekoloģijas pamati 2 KP 

 tehniskās zinātnes un 

informācijas 

tehnoloģijas; 

Automatizētā  projektēšana (Auto Cad) 1 KP 

Datorgrafikas programmas (Auto Cad, Archi 

Cad) 

2 KP 

Nozares mācību kursi — ne 

mazāk kā 36 kredītpunkti 

 

Nozares mācību kursi : 

 

40 KP 

 obligātie mācību kursi; 

 

Mākslas valodas un kompozīcijas kursu bloks: 

Lietišķā grafika un šrifts 

1 KP 

Mākslas valoda un kompozīcija I 2 KP 

Zīmēšana  2 KP 

Gleznošana I 2 KP 

Vizuālās mākslas kursu bloks: 

Projekta noformēšana vides datorprogrammās 

2 KP 

Bionika, dizains un koloristika I 2 KP 

 izvēles mācību kursi; Floristika 2 KP 

  konkrētās profesijas 

mācību kursi. 

 

Ainavas mācību kursu bloks: 

Dendroloģija 

2 KP 

Izvēle: Floristika 2 KP 

Ainavas projektēšanas  kursu bloks: 

Apstādījumu veidošana 

3 KP 

Ainavas projektēšanas  kursu bloks: 

Automatizētā   projektēšana (3D max) 

2 KP 

Ainavas arhitektūras pamati 2 KP 

Ainavas projektēšana 1 KP 

Ainavas mācība 2 KP 

Dekoratīvie objekti ainavā 1 KP 

 Kvalifikācijas darbs 12 KP 

Prakse — ne mazāk kā 16 

kredītpunktu 

Prakse  16 KP 

 

 

 

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

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

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

Realizējot studiju programmu, tā salīdzināta ar tādā paša līmeņa programmām citās valstīs: 

Kauņas koledžas (Lietuva) dizaina studiju programmu, Hāmes politehnisko institūtu (Somija) un 

Latvijā - Baltijas starptautiskās akadēmijas studiju programmām. 

 Programmas tika salīdzinātas pēc šādiem 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 aizstāvēšana.  

 

RA un Baltijas Starptautiskās akadēmijas (Latvija) realizēto programmu salīdzinājums 
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Salīdzināmie 

rādītāji 

RA Dizaina un amatniecības  katedra Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Iegūstamā 

kvalifikācija 
Vides dizainers 

(pirmā līmeņa studiju programma) 

Vides dizainers  

(Pirmā līmeņa studiju programma) 

Studiju ilgums 2 gadi 

80 KP 

2 gadi 

 80 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares teorētiskie 

studiju kursi 

40 KP 

Vispārizglītojošie 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 izstrādāšana un 

aizstāvēšana 8 KP 

Kvalifikācijas darbs 

 8 KP 

 

Rēzeknes Augstskolas piedāvātā programma atšķiras 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 līmeņa studiju programma) 

Dizainers izvēlētajā specializācijas 

programmā 

(Pirmā līmeņa studiju programma) 

Studiju ilgums 2 gadi 

80 KP 

3 gadi 

120 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

40 KP 

Vispārizglītojošie 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 izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

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 līmeņa studiju programma) 

Dizainers izvēlētajā specializācijas 

programma 

(Bakalaura studiju programma) 

Studiju ilgums 2 gadi 4 gadi 
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80 KP 160 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

40 KP 

Vispārizglītojošie 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 izstrādāšana un 

aizstāvēšana 

8 KP 

Diplomprojekts 

10 P 

 

2.1.12. Informācija par studējošajiem: 

2.1.12.1. Studējošo skaits 2013./2014.st.g. – 13 

2.1.12.2.  Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 2013./2014 st.g. – nav 

imatrikulēti. 

2.1.12.3.  Absolventu skaits 2013./2014. st.g. - 5 

 

2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Aptaujas rezultātā noskaidrojās, ka studiju kursu piedāvājums studiju programmā pilnīgi 

apmierina studējošos; 

-Studiju programmā noteiktais obligātās daļas kursu saturs apmierina studējošos; 

-Izvēles iespējas starp izvēles daļas kursiem 100% apmierina studentus; 

-100% apmierina piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās/profesionālās prasmes un iemaņas; 

-Pozitīvi studenti vērtē studiju kursu pasniegšanas līmeni; 

-Ļoti labi sastādīts nodarbību grafiks; 

-Ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums; 

-Studiju programmā ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar literatūru; 

-Studiju procesā tiek izmantoti elektroniskie resursi un var apgūt studiju kursus elektroniski; 

-Ir pietiekama informācijas apgūšana par studiju procesu fakultātē;   

Studentiem ir iespējas radoši pašizpausties piedaloties pasākumos un organizējot un tos vadot 

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

izstādes Rēzeknes Augstskolā,  mākslas dienu pasākumos, zinātnieku nakts pasākumos. Zināšanu 

paplašināšanai tiek rīkotas mācību ekskursijas pa labākajiem Latvijas dārziem piem., Rīgas dārzi un 

parki, Kalsnavas stādaudzētava u.c.  

Visaugstāk kursu pasniegšanas līmenis tiek vērtēts studiju kursos „Datorgrafikas programmas 

AutoCad”, „Ainavas projektēšana”, „Ainavas mācība”, „Praktiskā svešvaloda”, „Dārza dizaina 

struktūra”, „Zīmēšanā”, ”Gleznošanā”, ”Mākslas valodā un kompozīcijā”, „Mākslas vēsturē” u.c.  

Patstāvīgajam darbam studenti velta no 15-30 stundām nedēļā. 

 

2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

Studiju programmas aptaujas tiek veiktas regulāri, katru gadu. 

Absolventu ierosinājumi tiek ņemti vērā un katru gadu tiek veikti studiju programmas uzlabojumi; 
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 2013.-2014.g. pēc studentu ierosinājuma tika palielināts studiju kursa Auto Cad nodarbību 

daudzums par 4KP, kā arī uzlabots pasniegšanas līmenis.  

 Ieviests jauns studiju kurss „Dendroloģija”, „Projekta noformēšana vides datorprogrammās”, 

„Ekoloģijas pamati”. 

 Studiju kursa „Lietišķās grafika” vietā tiks ieviests studiju  kurss „Automatizētā projektēšana” 

Auto Cad programmā - 1. KP un kopā studijas projektēšanā ar Auto Cad  datorprogrammām 

sastādīs 10. KP. 

 Pēc absolventu ierosinājuma tiks ieviests jauns studiju kurss „Ģeoloģija un augsnes zinātne”. 

 Studiju kurss „Dendroloģija” pārcelts no 3. semestra uz pirmo semestri. 

 

Studiju izvēli Rēzeknes Augstskolā noteica tuvums dzīvesvietai un programmas saturs. 

Studiju programma kopumā  vērtējama pozitīvi, ļauj apgūt daudzpusīgas iemaņas un iegūt 

ieskatu daudzās potenciālās darba vietās. 

Programmas studiju kvalitāte laba, visnoderīgākās zināšanas sniedza darbā studiju kurss 

floristika, Auto Cad, mākslas vēsture. 

Pilnīgi apmierināja programmas materiāli tehniskais nodrošinājums un mācību literatūras 

izmantošanas iespējas, diezgan bieži mācību kursu ietvaros vajadzēja pētīt datu bāzes.  

Lai kļūtu par konkurētspējīgu dārza dizaineri, ir vajadzīgs ilgāks studiju laiks un pieredze mūža 

garumā. Jāturpina studijas nākošā līmeņa programmās. 

Darbu dārza dizaina jomā var viegli atrast floristikas jomā, kā arī Latvijas stādaudzētavās. 

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

 

2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

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

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un 

ārpus studiju darbu. Darbojas RA Studējošo pašpārvalde, kuru veido RA Studentu padome un katras 

fakultātes studentu valdes. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un fakultātes rīkotajos pasākumos, to 

organizēšanā, dažādu ar studējošiem saistīto problēmu risināšanā. Studējošiem RA normatīvajos 

dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā 

visos jautājumos, kas skar studējošo intereses. RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, 

kas tiesīga izskatīt visus ar studijām saistītos problēmjautājumus. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju virziena pašnovērtējums un tā ietvaros studiju programmas 

izvērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā piedalās arī studentu un absolventu pārstāvji, kas sniedz savu 

vērtējumu par studiju programmas realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot 

savus priekšlikumus. 

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 iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. 

Iekšējās pašnovērtēšanas procesā svarīga loma tiek ierādīta studējošo aptaujām par aktuāliem 

un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem. Regulārajās studējošo aptaujās par studiju 

programmas realizācijas gaitu, docētāju darba kvalitāti, studenti pauž savu viedokli par studiju procesu 
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un iespējām tā uzlabošanai. Studentu izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot un 

uzlabojot savu darbu. 

 

2.2. Otrā līmeņa 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 atbilstošus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālas pamatiemaņas 

apguvušus interjera dizainerus, kas ir kompetenti plānot un īstenot pamatoti funkcionālas un 

augstvērtīgas estētiskas telpiskās vides izveidi un orientēti uz mūžizglītību, ir konkurētspējīgi Latvijas 

un ES valstu darba tirgū. 

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti šādi uzdevumi: 

 nodrošināt tēlotājmākslas, uzņēmējdarbības, informāciju tehnoloģiju, personāla 

vadības, saskarsmes, interjera projektēšanas, iekārtošanas, ergonomikas un citu dizainera 

specialitātei fundamentāli nozīmīgu zināšanu un prasmju apguvi, praktiskās darbības pieredzi, 

kas nepieciešama personiskās izglītības koncepcijas veidošanā un īstenošanā; 

 sekmēt mākslinieciski, emocionāli, intelektuāli, radoši pašizpausties spējīgas, izglītotas 

personības veidošanos; 

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

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

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

teorētisko atziņu un faktoloģiskā materiāla apzināšanā, analīzē un interpretācijā; 

 sagatavot nākamos dizainerus aktīvai, patstāvīgai un radošai darbībai kultūrvides jautājumu 

risināšanai; 

 veidot studējošiem prasmes plānot, organizēt un sadarboties ar citiem; nodrošināt nepārtrauktu 

teorētisko zināšanu un prakses, kā arī atsevišķu studiju priekšmetu savstarpēju integrāciju. 

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

inženieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā 

starptautiski konkurētspējīgu Latgales augstākās izglītības institūciju ar motivētiem, radošiem un darba 

tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai 

sabiedrības attīstībai. (RA darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020.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. Kopš 2010.g. RA ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedrs. 2011.gadā ir noslēgts līgums ar 

„Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru”, kura ietvaros notiek sadarbība ar Latvijas darba 

devēju konfederāciju. Kopš 2011.gada RA darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā 

konsultatīvā padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī izglītības jautājumus. RA darbojas 

Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt 

uzņēmējdarbības attīstību reģionā. 2011.gadā tika noslēgts sadarbības līgums starp RA un Rēzeknes 

pilsētas domi (lai veicinātu Pušu savstarpējo sadarbību, zinot, ka sadarbība sekmēs RA studentu 

studiju programmas „Interjera dizains” apguvi, zināšanu un prasmju nostiprināšanu un Rēzeknes 

pilsētas svētku noskaņas, kvalitatīva dekorējuma un vizuāli pievilcīgas pilsētvides veidošanu) par 

svētku noformējuma dizaina pamatideju izstrādāšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā RA studenti 

sadarbības ietvaros pēc Rēzeknes pilsētas domes pieprasījuma piedāvās dizaina idejas telpu 

noformējumam pašvaldības jaunajiem objektiem (Austrumlatvijas daudzfunkcionālā koncertzāle – 

Latgales vēstniecība „Gors”,  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”). 2013.gadā RA 

tika  uzņemta Latvijas Dizaineru savienībā asociētā biedra statusā. 
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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 

zināšanas un šo zināšanukritisku izpratni; 

Prot demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par mākslas un interjera 

dizainera lomu estētiskas vides problēmu risināšanā, 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 

projektēšanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi; 

Spēj patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu pētniecību mākslas un dizaina 

darbības jomā; 
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 Spēj argumentēti izskaidrot mākslas zinātņu 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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 Prot patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi; 

Spēj parādīt zinātnisku pieeju mākslas un dizaina problēmu risināšanā; 

Spēj darboties dažādu kultūru vide; 

Prot uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo dizainerdarbību, 

strādājot uzņēmumos arhitektu un dizaineru komandā; 

Spēj pieņemt lēmumus dizainera profesionālās kompetences ietvaros un rast 

radošus 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 pieņemt 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 saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2014.-2020.gadam, kas, cita starpā, akcentē starpdisciplināru un transdisciplināru 

studiju nodrošināšanu, 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 atbilstošas dizaineru izglītības īstenošanu RA. 
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2.2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās 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 svešvaloda Lekt. V.Prikule 6 E 

  1.1.2. Mākslas filozofija, estētika un 

socioloģija 

Lekt. V.Korkla 4 E 

  1.1.3. Ievads dizainera specialitātē un 

profesionālā ētika 

Doc. V.Čakša 

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. Uzņēmējdarbības pamati un mākslas 

menedžments 

Lekt. L.Danilāne 

 

2 

 

DI 

 

  1.2.3. Pētījumu un projektu rakstīšanas 

metodoloģija 

Prof. V.Ļubkina 2 DI 

 1.3. Sports Doc. A.Kaupužs - I 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi  36 

KP 

 

 2.1. Mākslas un dizaina vēsture Asoc.prof. V. Malahovskis 

Lekt. D.Apele 

4 E 

 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,Photoshop,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.Mežinska 

2 DI 

3.  Nozares profesionālās specializācijas 

kursi 

 60 

KP 

 

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

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

 3.3. Interjera projektēšana 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 
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 3.5. Materiālmācība un apdares tehnoloģijas Lekt.G.Lucjanovs 4 E 

 3.6. Maketēšana Lekt.I.Dundure 

Doc.A.Strode 

6 DI 

 3.7. Lietišķā grafika un šrifts 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 izgatavošanas pamati Lekt. E.Medvedevs 1 I 

 3.11. Telpisko objektu projektēšana 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 veidošana: teorija un dizains Lekt.S.Mežinska       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 

 

 

 

2.2.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) 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=-  

 Studiju programmā „Interjera dizains” studiju moduļu nav. 

 

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 zinātņu studiju programmu padome un RA Studiju padome. 

Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas studiju plānos, studiju programmā, 

kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studiju programmas direktors veic studiju kursu nodrošināšanu 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 atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un praktisku pieredzi, 

kuri ir daudzus gadus nostrādājuši dažāda profila mākslas izglītības iestādēs, dizaina firmās, pašiem ir 

savi dizaina uzņēmumi, ieguvuši 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 atbilstošu izglītību, kas nestrādā RA. Visi iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti 

konkursa komisijā atbilstoši RA Senāta izstrādātajiem kritērijiem. Kopumā programmā ir iesaistīti 8 

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

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

zināšanas konstruē tie, kas mācās un attīsta tās pieredzes ceļā. Zināšanas var uzņemt, uzkrāt un 

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

savā mijiedarbībā ar fizisko un sociālo vidi. Studentam ir nepieciešams pētīt informāciju, pārbaudīt 

jaunas idejas, risināt aktuālas profesionālas problēmas, rast jaunas atbildes dažādās situācijās. Mācoties 

risināt problēmas, studenti pēta problēmsituācijas, un šāds darbs attīsta domāšanu un motivē 

mācīšanos. Studenti strādā sadarbojoties, mācās apšaubīt cits cita (arī docētāja) domas, lai nonāktu pie 

kopīga slēdziena. Studijas balstās uz uzskatu, ka zināšanas tiek konstruētas, pamatojoties uz pieredzi 

un prāta darbību. Svarīga nozīme ir iepriekšējām strukturētām zināšanām. Studējošais rada jaunas 

zināšanas, balstoties savā pieredzē, saņemot docētāja atbalstu, īstenojot daudzveidīgas aktivitātes. 

Galvenie principi:  

 konstruēšana - zināšanu izveide ar aktivitātes, darbības, uzdevumu, problēmu risināšanas 

palīdzību; 

 izpratne - studiju process ir koncentrēts uz domāšanu un izpratnes veidošanos; 

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

darbībai; 

 sadarbība - savstarpēja palīdzība problēmu risināšanā, ideju novērtēšanā; 

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

savas idejas, uzdodot jautājumus; 

 atbildība - students jūtas atbildīgs par savu mācīšanos no tā brīža, kad viņa mācīšanās ir balstīta 

uz viņa jautājumiem, atklājumiem, risinājumiem; 

 pārnešana - atklājot savas mācīšanās principus, students var tos izmantot citās mācīšanās 

situācijās; 

 pārdzīvojums - emocionāls pārdzīvojums izraisa izziņas procesu aktivitāti, rosina prāta darbību. 

Emocionālos pārdzīvojumus izraisa daudzveidīgu, aktīvu darba formu izmantošana. 

 Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti 

Dizaina un amatniecības katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas procesā svarīga loma tiek ierādīta 

studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem. Regulārajās 

studējošo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, studenti pauž savu viedokli par studiju 

procesu un iespējām tā uzlabošanai. Studentu izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot 

un uzlabojot savu darbu. 

Studijās tiek īstenotas individuālās konsultācijas pie docētājiem, individuāla saziņa 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 zināšanas nostiprina 

praktizējoties dizaina uzņēmumos un iestādēs atbilstoši 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. Šajā programmā īpaši nozīmīga loma ir profesionālo 

iemaņu apgūšanai. Atbilstoši 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 
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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 radošākajiem studentiem tiek piedāvātas iespējas izstādīt savus darbus RA un 

arī ārpus augstskolas, kas veicina studentu mācību un radošo 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 uzņemti studiju programmā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu, 

iestājpārbaudījuma kompozīcijā rezultātiem un vidējo vērtējumu vizuālajā mākslā, mājsaimniecībā, 

latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā (pēc reflektanta izvēles) dokumentā par vidējo izglītību. 

Centralizētie eksāmeni izvēlēti, pamatojoties uz minēto mācību priekšmetu būtisko lomu dizainera 

sagatavošanā. 

 

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

tālmācības metožu izmantošana) 

Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā un ārpus tās (lekcijas, 

praktiskie darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās 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, dažādas 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 domāšanas attīstīšanas metodes. Minētās metodes palīdz studentiem darbojoties grupā, 

analītiski apgūt studiju programmu. Studenti analizē dažādas (dizainers – pasūtītājs) problēmas un 

situācijas, meklē izskaidrojumus un risinājuma ceļus. 

Studijās tiek īstenotas individuālās konsultācijas pie docētājiem, individuāla saziņa 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 atbilstoši 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 prakšu vietas studentiem ir SIA „Tavas mājas dizains”, SIA 

„ZEIZE” Dizaina centrs, SIA „ALBA” LTD, SIA „Austrumi” projektēšanas birojs, Latgales 

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

biroji pēc studējošo dzīvesvietas. Studenti ERASMUS programmas ietvaros praksi iziet var arī 

ārzemēs. Prakses laikā studentiem ir pieejamas konsultācijas ar docētājiem prakses īstenošanas 

jautājumos. Prakses noslēgumā students katedrā iesniedz prakses laikā sagatavotos prakses materiālus 

un tiek rīkota prakses noslēguma konference –diferencētā ieskaite. 

 Visos studiju kursos, atbilstoši 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. Studējošo 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. 
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Nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas individuālas sarunas ar atsevišķiem studentiem/ docētājiem par 

studiju procesu un studiju rezultātiem.  

Dizainera kvalifikāciju iegūst un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

diplomu saņem studiju programmas studenti, kuri studiju procesā, apliecinot plānoto studiju rezultātu 

sasniegšanu, ir: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos 

kursos; 

 studiju laikā parādījuši profesionālās spējas dizainera darbībā, iegūstot pozitīvus prakses 

vērtējumus; 

 attīstījuši pētnieciskā darba prasmes dizaina nozarē, veicot un sekmīgi aizstāvot patstāvīgus 

pētījumus studentu konferencēs, studiju projektos – mākslā, arhitektūrā un interjera dizainā; 

sekmīgi aizstāvējuši diplomprojektu. 

 

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

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Programmas studiju rezultāti un novērtēšanas sistēma tiek balstīta uz ENQA standartiem, kas 

paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēšanu; dažādu izglītības formu un konkrēto vajadzību 

ievērošanu; atbilstošu mācību līdzekļu pieejamību. 

Novērtēšanas 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 studējošajiem, atbilstoši 

izveidotajam grafikam. Studentu sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un 

summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam atgriezenisko 

informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod informāciju 

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

bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. Savukārt, summatīvā vērtēšana apstiprina 

noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana 

(ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot 

dažādas summatīvās vērtēšanas formas (starpskates, skates, teorētiskos un praktiskos pārbaudes 

darbus, testus, referātus, prezentācijas, esejas utml), docētājs pārbauda, kādā līmenī studējošais ir 

sasniedzis studiju rezultātus.  

Studiju programmas „Interjera dizains” studiju rezultāti un novērtēšanas sistēma tiek balstīta uz 

ENQA standartiem, kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēšanu; dažādu izglītības formu un 

konkrēto vajadzību ievērošanu; atbilstošu mācību līdzekļu pieejamību. 

Studiju rezultātus programmā novērtē pēc šādiem pamatprincipiem:  

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips- iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot pozitīvos 

sasniegumus gan semestra laikā, gan semestra sesijās, gan valsts pārbaudījumos. 

 vērtējuma obligātuma princips- nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

 prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstoši izvirzītajiem studiju kursu programmu 

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

un kalendārajiem plāniem ir noteikts pamatprasību kopums zināšanu vērtēšanai; 

 vērtēšanā izmanto pārbaudes veidu dažādības princips- programmas apguves vērtēšanā izmanto 

dažādus vērtēšanas veidus; 

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

radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas visiem kursiem, atbilstošos uzdevumos un 

situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursa programmās noteiktajam saturam 

un profesiju standartā noteiktajām prasmju, zināšanu un kompetenču prasībām. 
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 Programmas vērtēšanas 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 līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir „ 

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

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

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

 Programmas apguves beigās aizstāvams valsts noslēguma pārbaudījums – diplomprojekts, kurš 

tiek vērtēts 10 ballu skalā. 

 Diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem students, kurš apguvis 

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

gandrīz viduvēji”. 

Interjera dizainera kvalifikāciju iegūst un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

diplomu saņem studiju programmas studenti, kuri 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos 

kursos; 

 studiju laikā parādījuši profesionālās spējas dizaindarbībā, iegūstot pozitīvu prakses vērtējumu; 

sekmīgi aizstāvējuši diplomprojektu. 

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. Zināšanu 

vērtēšanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju 

kursa kalendārajā plānā. Kalendārie plāni tiek ievietoti Moodl vidē semestra sākumā. Vērtēšanas 

kritēriju izstrādē docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem metodiskajiem ieteikumiem 

“Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”.  

Studiju programmas apguves noslēgumā ir diplomprojekta aizstāvēšana. Diplomprojekta 

aizstāvēšanas komisiju sastāvā ir darba devēju pārstāvji, mākslas koledžu 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 budžeta līdzekļiem, no studiju kredītiem vai pašu 

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

kredītiem vai pašu 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 2013./2014. st.g. pilna laika studijām- Ls 870 (1238 EUR) gadā; nepilna 

laika studijām – Ls 700  (996 EUR) gadā. 

 Finanšu resursu izmantošana notiek atbilstoši struktūrvienībās sastādītām un RA rektora 

apstiprinātām tāmēm, ko izskata arī fakultātes Dome. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA 

Revīzijas komisija. 

Studiju programmas realizēšanai RA resursi ir pietiekami. Studiju programma, t.s. resursu 

atbilstība, tiek vērtēta programmas pašizvērtēšanas gaitā darba grupā, kur piedalās arī studējošo 

pārstāvji. Izvērtējumu veic arī pieaicināts citas augstskolas programmas direktors, darba devēji. Katru 

gadu pašnovērtējuma izvērtēšanas gaitā RA Studiju padomes un Senāta izvirzīts eksperts vērtē visus 

programmas īstenošanas aspektus. 
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2.2.10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota saskaņā ar : 

 Latvijas Republikas Izglītības likumu;  

 Augstskolu likumu; 

 Noteikumiem par valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu (MK 

20.11.2001.noteikumi Nr. 481); 

 Profesionālās izglītības likumu 14.07.1999.; 

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

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

iegūstamās zināšanas. 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

 „Interjera dizains” satura atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartam  

MK NOTEIKUMI NR. 481.  

«Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu» 

RA profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma „Interjera dizains”   

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 

160 KP kredītpunktu  

Bakalaura programmas apjoms 160KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 

kredītpunktu apjomā – humanitāro un 

sociālo zinātņu studiju kursi, tai skaitā 

studiju kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvās un organizatoriskās 

pamatiemaņas. Studiju kursos iekļauj 

moduli uzņēmējdarbības profesionālās 

kompetences veidošanai vismaz 6 

kredītpunktu apjomā 

 

Humanitāro un sociālo zinātņu bloks  

Praktiskā svešvaloda       6 

Mākslas filozofija, estētika un 

socioloģija 

4 

Ievads dizainera specialitātē un 

profesionālā ētika 

2 

Kultūra un autortiesības 2 

Uzņēmējdarbības modulis  

Personāla vadība un saskarsme 2 

Uzņēmējdarbības pamati un mākslas 

menedžments 

2 

Pētījumu un projektu rakstīšanas 

metodoloģija 

2 

kopā 20 KP 

Nozares (profesionālās darbības jomas) 

teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi vismaz 36 kredītpunktu 

apjomā 

 

 

 

  

Mākslas un dizaina vēsture 

 

 

4 

 

 

 

Mākslas valoda un kompozīcija 4 

Dizains un bionika 2 

Interjera stili      2 

Telpas uztvere un koloristika 4 

Arhitektūras grafika 2 

Interjera kompozīcija plaknē un telpā 6 

Grafiskās programmas informāciju 

tehnoloģijās( Corel Draw, ArchiCad, 

AutoCad, Photoshop, Adobe Ilustrator, 

3D MAX u.c.) 

10 
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Studiju projekts 2 

kopā 36 KP 

Nozares (profesionālās darbības jomas) 

profesionālās specializācijas kursi vismaz 

60 kredītpunktu apjomā 

Zīmēšana 14 

Gleznošana 4 

Interjera projektēšana un ergonomika 14 

Arhitektūras pamati 3 

Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas 

4 

Lietišķā grafika un šrifts 3 

LR darba aizsardzības sistēma    1 

Fotogrāfija 1 

Web lapu izgatavošanas pamati 1 

Telpisko objektu projektēšana 2 

Mēbeļu un gaismas dizains interjerā 3 

Studiju projekti 4 

kopā 60 KP 

Izvēles daļas kursi vismaz 6 kredītpunktu 

apjomā 

Tēla veidošana: teorija un dizains 2 

Vides un cilvēka personības 

mijsakarības 

1 

Tekstildarbi interjerā 2 

Etnodizains 1 

kopā 6KP 

Prakse vismaz  20 kredītpunktu apjomā 

 

 

 

Muzeju prakse 

Profesionālā prakse I 

Profesionālā prakse II 

Plenēra prakse I 

Plenēra prakse Ii 

Pirmsdiploma prakse 

2 

4 

10 

2 

3 

5 

kopā 26 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

bakalaura darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana, 

vismaz 12 kredītpunktu apjomā 

Diplomprojekta izstrāde un 

aizstāvēšana 
12 KP 

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir 

profesionālo bakalaura grādu nozarē 

(profesionālās darbības jomā) un piektā 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

Profesionālais bakalaura grāds mākslā un piektā līmeņa 

profesionālā kvalifikācija interjera dizainā 

 

 

 

2. līmeņa profesionālās augstākās  izglītības  bakalaura studiju programmas                       

           ” Interjera dizains ” atbilstība profesijas „Interjera dizainers” standartam 

N

r. 

Studiju kursa 

nosaukums 

Studiju kursā apgūstamās „Interjera dizainera” profesijas standartā 

norādītās zināšanas, prasmes, kompetences 

KP 

 

Docētājs 

1.  Pētījumu un Prasmes 2KP Prof. V.Ļubkina 
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projektu 

rakstīšanas 

metodoloģija 

Veikt jaunrades un pētniecības darbu. 

Analizēt, vērtēt un izmantot normatīvajos aktos noteiktā kartībā nozares 

zinātniskos un lietišķos pētījumus. 

Izmantot informācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzekļus. 

Izprast un izmantot zinātniski pētnieciskā darba metodikas pamatus. 

2.  Praktiskā 

svešvaloda 
Prasmes 

Lietot nozares terminoloģiju valsts valodā un angļu valodā. 

Sazināties valsts valodā, angļu un citās valodās, atkarībā no papildus 

apgūtajām svešvalodām. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zinašanas lietošanas līmenī (anglu valoda) 

6KP Lekt. V.Prikule 

 

3.  Mākslas 

vēsture 
Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: mākslas vesture 

2KP Asoc.prof. V. 

Malahovskis 

4.  Mākslas 

valoda un 

kompozīcija 

Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

plaknes un telpiskā kompozīcija;  

krāsu teorija, koloristika;  

4KP Lekt. D.Apele 

 

5.  Dizains un 

bionika 
Kompetences 

Spēja izprast interjera, arhitektūras un dizaina vērtību kritērijus 

kultūrvēsturiskā, politiskā, ekonomiskā, tehniskā, estētiskā, etniskā un 

sociālā kontekstā. 

Spēja izprast kultūrvēsturiskās mantojuma un vides 

saglabāšanas nozīmi. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: dizaina vesture 

2KP Lekt. D.Apele 

6.  Zīmēšana Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī::  

zīmēšana (konstruktīva/tonāla; analītiska);  

plaknes un telpiska kompozīcija;  

14KP Asoc. prof. V.Paurs 

 

7.  Ievads 

dizainera 

specialitātē 

un 

profesionālā 

ētika (Ievads 

dizainera 

specialitātē) 

Kompetences 

Spēja veikt telpas pirmsprojektēšanas novērtējumu, izprast interjera 

dizaina un arhitektoniskās vides savstarpējo mijiedarbību. 

Spēja izprast atšķirības dažādu sarežģītības pakāpju sērijveida un 

unikālo dizaina objektu projektēšanā, projektu dokumentācijas 

izstrādē, ražotāja īpatnībām pieskaņota grafiskā materiāla izveidē. 

Spēja izvēlēties projekta dokumentācijas standartu, izprast attēlojuma 

loģikas un precizitātes nozīmi idejas prezentēšanā. 

Prasmes  

Lietot dizaina nozares tehniskos un estētiskos standartus. 

Izprast dizaina un radniecīgo nozaru problēmu formulēšanu un 

risināšanu. 

1KP Lekt. I.Dundure 

 

8.  Ievads 

dizainera 

specialitātē 

un 

profesionālā 

ētika 

(Profesionālā 

ētika) 

Prasmes  

Pielietot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 

1KP Doc. V.Čakša 

9.  Sports 

(sekcija pēc 

izvēles) 

 - Doc. A.Kaupužs 

10.  Izvēle: Tēla 

veidošana: 

teorija un 

dizains 

Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

2KP Lekt. S.Mežinska 

11.  Arhitektūras 

grafika  
Kompetences 

Spēja vizualizēt interjera projektu izmantojot tradicionālos paņēmienus, 

datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas. 

Zināšanas 

2KP Doc. A.Strode 
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Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

telotaja ģeometrija (rasēšana, perspektīva);  

12.  Interjera 

projektēšana 

un 

ergonomika 

I, II, III 

Kompetences 

Spēja specificēt ar projektēšanu un projekta realizāciju saistītās prasības, 

konfigurēt darba pamatuzdevumus un projekta realizācijai nepieciešamos 

resursus.  

Kompetences 

Spēja izprast telpas veidošanas iespējas izvērtējot nesošo 

būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju izvietojumu, novērtēt telpas 

pārveides iespēju robežu interjera projekta izstrādē. 

Spēja izstrādāt tektoniski un funkcionāli loģisku, ergonomikas, drošības 

un pieejamības prasībām atbilstošu objekta funkcionālo shēmu, telpu 

funkcionālo plānojumu. 

Prasmes 

Izprast savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu 

organizāciju. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

ergonomika;  

tēlotāja ģeometrija (rasēšana, perspektīva);  

interjera projektēšanas teorija (telpas novērtējuma kritēriji, interjera 

veidošanas principi un paņēmieni);  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to 

specifika;  

individualo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

projekta dokumentācijas noformēšanas principi;  

6KP Doc. A.Strode 

 

13.  Lietišķā 

grafika un 

šrifts 

Prasmes 

Veikt jaunrades un pētniecības darbu. 

 

3KP Lekt. N.Losāne 

 

14.  Telpas 

uztvere un 

koloristika 

Kompetences 

Spēja izstrādāt objekta funkcijām un stilistikai atbilstošus telpu 

apdares un koloristiskā risinājuma projektus. 

Spēja vizualizēt interjera projektu izmantojot tradicionālos paņēmienus, 

datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:  

telpas uztveres psiholoģija;  

krāsu psiholoģija; 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

krāsu teorija, koloristika;  

3KP Lekt. D.Apele 

 

15.  Grafiskās 

programmas 

informāciju 

tehnoloģijās                 

1.Corel 

Draw,  

2.Adobe 

Ilustrator 

Kompetences 

Spēja vizualizēt interjera projektu izmantojot tradicionālos paņēmienus, 

datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas. 

 

2KP 1.Lekt. A.Zorins 

 

2. Doc. A.Strode 

16.  Izvēle: Vides 

un cilvēka 

personības 

mijsakarības 

Prasmes 

Pielietot vadīšanas un sabiedrisko attiecību psiholoģijas atziņas 

 

1KP Doc. G.Strods 

17.  Studiju 

projekts 
Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

Izmantot informaācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzekļus. 

2KP Lekt. S.Mežinska 

Lekt. D.Apele  

Doc. A.Strode 

18.    Muzeju 

prakse   

(16.06.-

27.06.2014.) 

Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

Izmantot informācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzeklus. 

2KP Lekt. D.Apele 

1.  Socioloģija Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: socioloģija; 

1KP Lekt. V.Korkla 
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2.  Interjera 

kompozīcija 

plaknē un 

telpā I 

Kompetences 

Spēja pārzināt mēbeļu un gaismas ķermeņu stilistiku, orientēties 

dizaina un radniecīgo nozaru  novitātes, izvēlēties un komplektēt 

dizaina koncepcijai atbilstošas mēbeles un gaismas ķermeņus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

plaknes un telpiska kompozīcija;  

interjera projektēšanas teorija (telpas novērtejuma kritēriji, interjera 

veidošanas principi un paņēmieni);  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to 

specifika;  

individualo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

6KP Lekt. D.Apele 

 

3.  Dizaina 

vēsture 
Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

dizaina vēsture;  

2KP Lekt. D.Apele 

4.  Gleznošana Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

plaknes un telpiskā kompozīcija;  

 krāsu teorija, koloristika;  

4KP Asoc. prof. V.Paurs 

 

5.  Materiālmāc

ība un 

apdares 

tehnoloģijas 

Kompetences 

Spēja izstrādāt objekta funkcijām un stilistikai atbilstošus telpu 

apdares un koloristiskā risinājuma projektus. 

Spēja orientēties tradicionālo un mūsdienu celtniecības un apdares 

materiālu klāstā, būvniecības un apdares darbu tehnoloģijās. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:  

telpu norobežojošo buvkonstrukciju veidi;  

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

 materiālmācība, buvniecības un apdares darbu tehnoloģijas;  

4KP Lekt. G.Lucjanovs 

6.  Mēbeļu un 

gaismas 

dizains 

interjerā 

Kompetences 

Spēja izprast mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas un izmantot tās 

telpas funkcijai atbilstoša, augstvērtīgi estētiska telpu mākslīgā 

apgaismojuma risinājumā. 

Spēja izstrādāt apgaismojuma, elektropieslēgumu un komunikāciju 

izvietojumu plānus. 

Spēja pārzināt mēbeļu un gaismas ķermeņu stilistiku, orientēties 

dizaina un radniecīgo nozaru  novitātes, izvēlēties un komplektēt 

dizaina koncepcijai atbilstošas mēbeles un gaismas ķermeņus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:  

telpu norobežojošo buvkonstrukciju veidi;  

inženierkomunikācijas. 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

mēbeles un gaismas ķermeņi interjerā;  

apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains;  

telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi);   

3KP Lekt. G.Lucjanovs 

 

7.  LR darba 

aizsardzības 

sistēma 

Prasmes 

Ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, ar nozari saistītos 

noteikumus un reglamentējošus dokumentus. 

Ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas 

prasības. 

Ievērot vides aizsardzības noteikumus. 

Pielietot vadīšanas un sabiedrisko attiecību psiholoģijas atziņas un darba 

likumdošanas normatīvos aktus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:   

1KP Lekt. I.Jurčs 
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darba tiesiskās attiecības;  

darba aizsardzība;  

vides aizsardzība.  

8.  Studiju 

projekts 
Prasmes 

Izmantot informācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzeklus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

interjera projektēšanas teorija (telpas novērtejuma kritēriji, interjera 

veidošanas principi un paņēmieni);  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālaās shēmas un to 

specifika;  

individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

mēbeles un gaismas ķermeni interjerā;  

apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains;  

telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi);  

 arhitektūras un dizaina nozaru novitātes;  

virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

2KP Lekt. D.Apele 

Doc.A.Strode  

Lekt.N.Losāne  

9.  Grafiskās 

programmas 

informāciju 

tehnoloģijās  

( ArchiCad) 

Kompetences 

Spēja vizualizēt interjera projektu izmantojot tradicionālos paņēmienus, 

datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to 

specifika;  

individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi);  

virtuālās modelēšanas un maketešanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

4KP Doc. A.Strode 

 

10.  Profesionālā 

prakse I, 

II,III  

  

Prasmes 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem. 

Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā. 

Veikt darbu individuāli. 

Kompetences 

Spēja sadarboties ar citu profesionālo nozaru speciālistiem – arhitektiem, 

inženieriem, tehnologiem, restauratoriem, dizaineriem, māksliniekiem 

u.c., saskaņot projekta sastāvdaļas, koordinēt projektēšanas darbus. 

Spēja saskaņot projekta dokumentāciju. 

Spēja veikt projekta izpildes plānošanu un autoruzraudzību, kontrolēt 

realizācijas atbilstību projekta koncepcijai, estētiskajām un tehniskajām 

kvalitātēm,  drošības prasībām. 

Spēja uzraudzīt interjera elementu vai detaļu (mēbeles, gaismas ķermeņi, 

dekori u.c.) izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēja sekot materiālu, mēbeļu un gaismas ķermeņu un iekārtu piegādes 

procesam un to uzstādīšanas darbu kvalitātei. 

Spēja rast optimālākos projekta realizācijas gaitā radušos problēmu 

risināšanas veidus. 

Prasmes 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem. 

Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā. 

Veikt darbu individuāli. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

 estētika;  

arhitektūras un interjera vēsture;  

ergonomika;  

materialmacība, buvniecības un apdares darbu tehnoloģijas;  

interjera projektešanas teorija (telpas novertējuma kritēriji, interjera 

veidošanas principi un paņemieni);  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to 

specifika;  

individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

14KP Lekt. D.Apele 
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interjera detaļu un elementu projektēšana (nenesošās konstrukcijas);  

mēbeles un gaismas ķermeņi interjerā;  

apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains;  

telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi);  

arhitektūras un dizaina nozaru novitātes;  

virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

projēktešanas prakse;  

projekta dokumentacijas noformēšanas principi;  

darba tiesiskās attiecības;  

darba aizsardzība;  

vides aizsardzība.  

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

projektēšanas prakse;  

projekta dokumentācijas noformēšanas principi;  

11.  Plenēra 

prakse I, II  

 

Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

gleznošana;  

plaknes un telpiskā kompozīcija;  

krāsu teorija, koloristika;  

5KP Asoc. prof. V.Paurs 

 

1.  Grafiskās 

programmas 

informāciju 

tehnoloģijās 

 ( AutoCad) 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

telotāja ģeometrija (rasēšana, perspektīva);  

virtuālās modelēšanas un maketešanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

2KP Doc. A.Strode 

2.  Maketēšana 

I  II un 

(3Dmax) 

Kompetences 

Spēja projektēt interjera objektus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

formu modelēšana: tektonika, maketēšana, veidošana;  

virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

6KP Lekt. I.Dundure 

Lekt. G.Lucjanovs 

3.  Arhitektūras 

pamati 
Kompetences 

Spēja prognozēt konkrētā laika posma arhitektūras un dizaina nozaru 

estētisko vērtību stabilitāti, noteikt projektējamā objekta kontekstuālās, 

kultūrvēsturiskās, sociālās un ekonomiskās prioritātes, ievērot tās 

projekta koncepcijas izstrādē. 

Spēja formulēt darba virsuzdevumu, patstāvīgi un radoši izstrādāt projekta 

konceptuālo modeli, saskaņot to ar pasūtītāju (darba devēju), arhitektu 

un atbildīgajiem dienestiem, izvēlēties ieceres realizācijai optimālākos 

interjera projektēšanas paņēmienus. 

Spēja saskaņot projekta dokumentāciju. 

Prasmes 

Vadīt projektus, administrēt līgumus, veikt projekta realizācijas 

autoruzraudzību. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:  

 buvniecības normatīvi;  

 inženierkomunikācijas. 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

arhitektūras un interjera vēsture;  

arhitektūras un dizaina nozaru novitātes;  

3KP Doc. A.Strode 

Lekt. L.Čudare 

4.  Interjera stili  Kompetences 

Spēja izprast un pielietot stilistiski vienotu un/vai eklektisku interjeru 

ansambļu veidošanas principus un paņēmienus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

arhitektūras un interjera vēsture;  

2KP Lekt. N.Losāne 

5.  Kultūra un 

autortiesības 
Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:   

2KP Lekt. K.Karpoviča 
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intelektuālā īpašuma tiesības; 

6.  Izvēle: 

Tekstildarbi 

interjerā 

Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

 

2KP Lekt.D.Apele 

7.  Grafiskās 

programmas 

informāciju 

tehnoloģijās  

( 

Photoshop) 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

2KP Lekt. M.Justs 

 

8.  Uzņēmējdar

bības 

pamati un 

mākslas 

menedžmen

ts 

Prasmes 

Patstavīgi un analītiski domāt, pieņemt savam kompetences līmenim 

atbilstošus lēmumus un uzņemties atbildību, risināt konfliktsituācijas. 

Izprast dizaina lomu Latvijas un Eiropas ekonomikas kontekstā. 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: komercdarbības pamati 

2KP Lekt. L.Danilāne 

9.  Interjera 

projektēšan

a un 

ergonomika 

I 

(Māksliniec

iskā 

noformēšan

a) 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

 estētika;  

 plaknes un telpiskā kompozīcija;  

krāsu teorija, koloristika;  

ergonomika;  

formu modelēšana: tektonika, maketēšana, veidošana;  

arhitektūras un dizaina nozaru novitātes;  

6KP Lekt. D.Apele 

 

10.  Mākslas 

filozofija  

un estētika  

(Mākslas 

filozofija )  

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: filozofija; 

2KP Lekt. V.Korkla 

11.  Mākslas 

filozofija  

un estētika 

(Estētika) 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

estētika;  

1KP Lekt. V.Korkla 

12.  Studiju 

projekts  

  

Kompetences 

Spēja izvēlēties prezentācijas 

stratēģiju, prezentēt projektu. 

Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 

Izmantot informācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzekļus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

arhitektūras un interjera vēsture;  

dizaina vēsture;  

plaknes un telpiskā kompozīcija;  

krāsu teorija, koloristika;  

ergonomika;  

interjera projektēšanas teorija (telpas novērtejuma kritēriji, interjera 

veidošanas principi un paņēmieni);  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to 

specifika;  

individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

interjera detaļu un elementu projektēšana (nenesošās konstrukcijas);  

mēbeles un gaismas ķermeni interjerā;  

apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains;  

telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi);  

arhitektūras un dizaina nozaru novitātes;  

virtuālās modelēšanas un maketģšanas tehnologijas (datortehnoloģijas);  

projekta dokumentācijas noformēšanas principi;  

2KP Lekt.D.Apele (4)  

Doc. A.Strode ( 4 ) 

 

1.  Personāla 

vadība un 

saskarsme 

Prasmes 

Patstāvīgi un analītiski domāt, pieņemt savam kompetences līmenim 

atbilstošus lēmumus un uzņemties atbildību, risināt konfliktsituācijas. 

Pielietot vadīšanas un sabiedrisko attiecību psiholoģijas atziņas un darba 

likumdošanas normatīvos aktus. 

Zināšanas 

2KP Prof. V.Ļubkina 
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Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: saskarsmes psiholoģija; 

2.  Fotogrāfija Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: fotogrāfija;  

1KP Lekt. M.Justs 

3.  WEB lapu 

izgatavošan

as pamati 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

1KP Lekt. 

E.Medvedevs 

4.  Telpisko 

objektu 

projektēšan

a 

Kompetences 

Spēja izstrādāt tektoniski un funkcionāli loģisku, ergonomikas, drošības 

un pieejamības prasībām atbilstošu objekta funkcionālo shēmu, telpu 

funkcionālo plānojumu. 

Spēja projektēt interjera elementus un detaļas 

(nenesošās konstrukcijas). 

Spēja projektēt interjera objektus. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

interjera detaļu un elementu projektēšana (nenesošās konstrukcijas);  

   arhitektūras un dizaina nozaru novitātes 

2KP Lekt. I.Dundure 

 

5.  Interjera  

projektēšan

a un 

ergonomika 

(Interjera 

psiholoģija) 

Prasmes 

Pielietot vadīšanas un sabiedrisko attiecību psiholoģijas atziņas un darba 

likumdošanas normatīvos aktus. 

 

2KP Doc. R.Čaupale 

6.  Izvēle: 

Etnodizains 
Prasmes 

Veikt jaunrades un petniecības darbu. 
1KP Lekt. Ē.Zlatkus  

7.  Pirmsdiplo

ma prakse 

 

Kompetences 

Spēja sagatavot projekta saskaņošanai un realizācijai nepieciešamos 

interjera un tā sastāvdaļu un detaļu projektu rasējumus, maketus, 

specifikācijas, tāmes un dokumentus. 

Spēja veikt projekta izpildes plānošanu un autoruzraudzību, 

kontrolēt realizācijas atbilstību projekta koncepcijai, estētiskajām un 

tehniskajām kvalitātēm,  drošības prasībām. 

Spēja uzraudzīt interjera elementu vai detaļu (mēbeles, gaismas ķermeņi, 

dekori u.c.) izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēja sekot materiālu, mēbeļu un gaismas ķermeņu un iekārtu piegādes 

procesam un to uzstādīšanas darbu kvalitātei. 

Spēja rast optimālākos projekta realizācijas gaitā radušos problēmu 

risināšanas veidus. 

Prasmes 

Vadīt projektus, administrēt līgumus, veikt projekta realizācijas 

autoruzraudzību. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

 estētika;  

arhitektūras un interjera vēsture;  

ergonomika;  

materialmācība, buvniecības un apdares darbu tehnoloģijas;  

interjera projektešanas teorija (telpas novērtējuma kritēriji, interjera 

veidošanas principi un paņēmieni);  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to 

specifika;  

individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

interjera detaļu un elementu projektešana (nenesošās konstrukcijas);  

mēbeles un gaismas ķermeņi interjerā;  

apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains;  

telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ņermeni);  

arhitektūras un dizaina nozaru novitātes;  

virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

projektešanas prakse;  

projekta dokumentacijas noformēšanas principi;  

5KP Doc. A.Strode  

Lekt. D.Apele  

Lekt. I.Dundure 

Lekt. N.Losāne 
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darba tiesiskas attiecības;  

darba aizsardzība;  

vides aizsardzība.  

8.  Diplomproj

ekts 

 

Kompetences 

Spēja formulēt darba virsuzdevumu, patstāvīgi un radoši izstrādāt projekta 

konceptuālo modeli, saskaņot to ar pasūtītāju (darba devēju), arhitektu 

un atbildīgajiem dienestiem, izvēlēties ieceres realizācijai optimālākos 

interjera projektēšanas paņēmienus. 

Spēja sagatavot projekta saskaņošanai un realizācijai nepieciešamos 

interjera un tā sastāvdaļu un detaļu projektu rasējumus, maketus, 

specifikācijas, tāmes un dokumentus. 

Spēja saskaņot projekta dokumentāciju. 

Prasmes 

Sistemātiski pilnveidot profesionālo kvalifikāciju. 

Zināšanas 

Interjera dizaineram profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:  

angļu valoda;  

estētika;  

mākslas vēsture;  

arhitektūras un interjera vēsture;  

dizaina vēsture;  

zīmešana (konstruktīva/tonāla; analītiska);  

gleznošana;  

plaknes un telpiska kompozīcija;  

krāsu teorija, koloristika;  

ergonomika;  

tēlotāja ģeometrija (rasēšana, perspektīva);  

materiālmācība, būvniecības un apdares darbu tehnoloģijas;  

formu modelēšana: tektonika, maketēšana, veidošana;  

interjera projektēšanas teorija (telpas novērtejuma kritēriji, interjera 

veidošanas principi un paņēmieni);  

vienkāršas un multifunkcionālas telpvides funkcionālās shēmas un to 

specifika;  

individuālo dzīvojamo telpu, sabiedrisko telpu, multifunkcionālu 

kompleksu interjeru projektēšana;  

interjera detaļu un elementu projektēšana (nenesošās konstrukcijas);  

mēbeles un gaismas ķermeņi interjerā;  

apgaismojuma tehnoloģijas, gaismas dizains;  

telpisku objektu projektēšana (mēbeles, gaismas ķermeņi);  

arhitektūras un dizaina nozaru novitātes;  

lietišķā informātika;  

virtuālās modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas (datortehnoloģijas);  

projektēšanas prakse;  

projekta dokumentācijas noformēšanas principi;  

darba tiesiskas attiecības;  

darba aizsardzība;  

vides aizsardzība. 

12KP Doc. A.Strode (3) 

Lekt. D.Apele (3) 

Lekt. I.Dundure(2) 

Lekt. N.Losāne (2) 

 

 

 

 

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

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

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu 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 līmeņa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Interjera  dizainers 

(Otrā līmeņa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Studiju ilgums 4 gadi 

160 KP 

4 gadi 

160 KP 
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Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

56 KP 

Vispārizglītojošie 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  līmeņa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Dizainers izvēlētajā specializācijas 

programmā 

(Bakalaura studiju programma) 

Studiju ilgums 4 gadi 

160 KP 

4 gadi 

160 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares 

teorētiskie studiju kursi 

56 KP 

Vispārizglītojošie 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) 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Interjera  dizainers 

(Otrā līmeņa profesionālā bakalaura 

studiju programma) 

Interjera dizainers 

(Mākslas bakalaura studiju programma) 

Studiju ilgums 4 gadi 

160 KP 

3,5 gadi 

240 KP 

Studiju saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie 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 - 
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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 2013./2014.st.g. – 39 

2.2.12.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 2012./2013.st.g. – 12 

Imatrikulēto studējošo skaits  

2.2.12.3. absolventu skaits - 2013./2014.st.g. – 9 

 

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

RA darba kvalitātes viena no izziņas formām ir aptaujas, kurās iegūst studējošo viedokli par 

studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu un metožu atbilstību 

studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 23 studējošie (aptaujas anketas atrodas RA Izglītības 

un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības katedrā). Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, 

pārliecinājāmies, ka otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

“Interjera dizains” studējošie kopumā apmierināti ar docētāju nolasītajām lekcijām un novadītajām 

praktiskajām nodarbībām, organizētajiem grupu darbiem, semināriem, dalību radošajās izstādēs un 

konferencēs, dažādos profesionālos konkursos utt. 

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

dažādām mākslas, dizaina un zinātniskām aktivitātēm, piemēram, studiju procesā notiek dažādi 

pasākumi (Zinātnieku nakts, Mākslas dienas, Ziemassvētku tirdziņš, Dzīvo skulptūru šovs u.c.), tiek 

rīkotas studentu un docētāju mākslas darbu izstādes, to svinīgas atklāšanas. Šajā gadā tika 

noorganizēta arī starptautiska izstādes atklāšana Pleskavā, kur tika izstādīti gan RA programmas 

„Interjera dizains”, gan Pleskavas Valsts universitātes dizaina programmu studentu diplomprojekti. 

Regulāri notiek studiju darbu izstādes – skates, 1.,2.,3. kursa studiju projektu un diplomprojekta 

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

iedvesmoties. Tika organizētas mācību ekskursijas - „Baltic Isle 2013” un Baltic Furniture” izstādes 

apmeklējums, Daugavpils Marka Rotko centra apmeklējums un daudzu citu ar mākslu un dizainu 

saistītu izstāžu apskate gan Rīgā, Rēzeknē, gan Daugavpilī u.c. Programmas studenti piedalījās 

starptautiskā projektā „Alternatīvā enerģija”, kuru organizēja Kauņas kolēģijas Dizaina un mākslas 

fakultāte. Studenti piedalījās arī RA organizētajās un Pleskavas Valsts universitātes organizētajās 

studentu konferencēs. Visa gada garumā programmas studenti un docētāji apmeklēja semināru ciklu 

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

Šāda veida semināru apmeklēšana nebūtu iespējam bez augstskolas vadības ieinteresētības un 

Izglītības un dizaina fakultātes pretimnākšanas.  

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 projektēšanu. Pasūtītājs ir gan Rēzeknes pilsētas pašvaldība, gan Rēzeknes 

Augstskola un Rēzeknes novada pašvaldība, gan Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde, gan privātais 

sektors. 

Apkopojot anketas var veikt secinājumus un piedāvāt uzlabojumus studiju procesā, piemēram, 

piedāvāt pēc iespējas vairāk kursu apgūt elektroniski - Moodle sistēmā, jo pagaidām šajā sistēmā 

regulāri strādā daži docētāji (A.Strode, G.Strods, R.Čaupale u.c.); Papildināt nozares mācību un 



 

62 

 

zinātniski pētniecisko literatūras klāstu bibliotēkā, īpaši dizaina un interjera vēsturē, ergonomikā, 

koloristikā, interjera projektēšanā un ergonomikā, dizaina pētniecībā, bionikā, produkta dizainā u.c.; 

Aktīvāk apgūt darbu ar datu bāzēm. 

Respondenti par svarīgiem studiju kursiem uzskata tos kursus, kuri ir saistīti tieši ar dizainera 

specialitāti - Interjera projektēšana un ergonomika, Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās, 

konkrēti interjera vizualizēšanas programmas  (ArchiCad, 3DMax), Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas, Interjera kompozīcija plaknē un telpā, Mēbeļu un gaismas dizains interjerā, Maketēšana 

u.c. 

Savukārt par mazāk svarīgiem vispārizglītojošos studiju kursus - LR darba aizsardzības 

sistēma, Socioloģija, Sports, Arhitektūras pamati. Šogad pie mazāk svarīgiem ir nosaukts arī kurss 

„Lietišķā grafika un šrifts”, tas saistīts ar objektīvu pagaidu docētāju maiņu. Daži 2.kursa studenti 

uzskatīja, ka studiju projekta tēmas varēja būt daudz vairāk saistītas ar interjeru (dažas studiju projekta 

tēmas tika sasaistītas ar augstskolas pasūtījumu veikšanu, bet šie pasūtījumi savukārt saistīti vairāk ar 

grafisko dizainu, bet ne ar interjeru). Kursu docētājiem un programmas direktoram vajadzētu pievērt 

lielāku vērību vispārizglītojošo kursu apguves motivēšanā un studiju projekta tēmu izvēlē. 

Ļoti augstu un augstu studiju kursu pasniegšanas līmeni uzrāda sekojošu kursu docētāji - 

Interjera projektēšana un ergonomika, Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (Archi Cad), 

Zīmēšana, Interjera kompozīcija plaknē un telpā, Mākslas valoda un kompozīcija, Gleznošana, 

Pētījumu un projektu rakstīšanas metodoloģija, Arhitektūras grafika, Mākslas vēsture, Maketēšana u.c. 

Diezgan viduvēji šī gada studenti ir novērtējušu tādus kursus kā „Ievads dizainera specialitātē un 

profesionālā ētika” un  „Kultūra un autortiesības”, šajā sakarībā  pēc anketēšanas tika diskutēts gan ar 

docētājiem, gan ar studentiem un atrasti kopējie risinājumi.  

Patstāvīgajam darbam studenti velta vairāk kā 10 stundas nedēļā. Visi studējošie uzskata, ka 

informācijas iegūšana par studijas procesu fakultātē ir augstā līmenī, arī ar mācību literatūru bibliotēkā 

studenti ir apmierināti. Studenti gandrīz simtprocentīgi uzskata, ka ir laba studiju procesa plānošana un 

lielāko daļu studentu pilnībā apmierina programma, kurā viņi studē. 

 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Studiju programmu 2013./2014.gadā absolvēja 9 studenti. 

Izvērtējot apstākļus, kas noteica studiju izvēli Rēzeknes Augstskolā, vairums norāda tuvumu 

dzīvesvietai un programmas saturu. Studiju programma kopumā novērtēta kā laba. Studiju kursu 

kvalitāte vērtēta kā augsta - kursu saturs ir aktuāls un daudzpusīgs. Absolventi programmas saturu 

skata kā kopumu, tāpēc neizdala atsevišķi kursus, kuri ir noderīgi personīgajā izaugsmē, kuri 

profesionālajā jomā. Programmas pilnveidē ir noderīgi studentu ieteikumi par studiju kursu iekļaušanu 

vai pastiprinātu apguvi: „Vairāk iekļaut datorprogrammu apgūšanu, kas saistītas gan ar interjera 

dizainu, gan grafisko dizainu. Maketēšanu mācīt profesionālākā līmeni, lai maketus būtu iespējams 

izveidot arī pašiem, nevis tikai pie speciālistiem.  Materiālu apguvi. Apskatīt vairāk jaunākos un 

inovatīvākos materiālus. Standarta materiālu apguvi ne tikai teorētiski, bet ar uzskates materiāliem. 

Skicēšanu piedāvāt kā atsevišķu studiju priekšmetu”. Īpaši pārdomas izraisa ieteikums likt studentiem 

strādāt ātrāk, jo profesionālajā dzīvē visur ir termiņi un prasība darbu paveikt īsā laika posmā. 

Absolventi vienprātīgi atzīst, ka studiju laikā apguvuši prasmes strādāt ar zinātnisko literatūru. To īpaši 

sekmē studiju projektu un diplomprojekta izstrāde. Par loloto cerību apmierināšanu studējot Interjera 

dizaina programmā, līdzās pilnīgai apmierinātībai,  ir viedoklis, ka „biju iedomājusies, ka būšu kārtīgs 

interjera dizainers pēc augstskolas beigšanas, bet tas laikam vairāk panākams ar praksi un laiku. Bija 

lielākas cerības tieši pirmo kursu uzsākot, kurā ievadinformācija tikai pieskaras interjera dizainam” 

vai arī “studiju procesā bija daudz pašizpausmes iespēju, bet iestājoties darbā, ar šādu profesionālo 

līmeni  bija grūti sevi apliecināt kā piemērotu šim amatam darbinieku”. Neskatoties uz iepriekš 

minēto kritiku, visi respondent ieteiktu programmu apgūt citiem, piebilstot, ja students grib kaut ko 
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sasniegt dizainera amatā, ir daudz jāstrādā pašam. Nav viss atkarīgs no augstskolas. Absolventiem ir 

noderējusi iegūtā izglītība, strādājot arī citā dizaina jomā, kas šobrīd ir vairāk pieprasīta. 

Ieteikumi programmas uzlabošanai: jāseko jauninājumiem tehnoloģijās. Mūsdienīgajā dzīvē tās 

strauji mainās, tāpēc atjaunojot tās mācību procesā, pati programma vienmēr būs moderna un 

pieprasīta. 

 

2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti 

Dizaina un amatniecības katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas procesā svarīga loma tiek ierādīta 

studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem. Regulārajās 

studējošo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, studenti pauž savu viedokli par studiju 

procesu un iespējām tā uzlabošanai. Studentu izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot 

un uzlabojot savu darbu. 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

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

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un 

ārpus studiju darbu. 

Aktīvi darbojas RA Studējošo pašpārvalde, kuru veido RA Studentu padome un katras 

fakultātes studentu valdes. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un fakultātes rīkotajos pasākumos, to 

organizēšanā, dažādu ar studējošiem saistīto problēmu risināšanā. 

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā piedalās 

arī studiju programmas studenti, kas sniedz savu vērtējumu par studiju programmas realizāciju, kā arī 

piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo 

lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses (RA Senāta 

darbības nolikums). RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa 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 iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. 

 

 

2.3. Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas  

„Dizains” (kods - 47214) raksturojums 

2.3.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Dizains” mērķis ir: 

Pilnveidot studējošo izglītību dizaina jomā, nodrošinot studējošos ar padziļinātu zināšanu, 

pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu dizaina jomā un ar to saistītās starpnozarēs, kā arī 

patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, kas sekmē spēju plānot, īstenot un izvērtēt profesionālo 

darbību, orientē uz mūžizglītību un profesionālo izaugsmi. 

Mērķa sasniegšanu nodrošina šādi uzdevumi:  

1. Nodrošināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju apguvi un individuālo 

lietošanu dizaina jomas problēmu risināšanai. 

2. Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas apvieno māksliniecisko jaunradi, kultūras sociālās un 

ekonomiski teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas un vadības prasmes, atbilstoši 

darbībai dizaina jomā. 
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3. Motivēt studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām doktora studiju programmā 

Latvijā vai ārzemēs. 

Rezultāts: Profesionālais maģistra grāds dizainā (MDes).  

 

2.3.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” plānotie studiju rezultāti atbilst Eiropas 

Augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas Savienības 

Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstrukturai (EKI 7.līmenis). Maģistra kompetences ietver bakalaura 

kompetences un tiek iegūtas zinātnē balstītās studijās, kuru būtiska sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs un 

patstāvīgu atziņu un secinājumu izdarīšana. Pānotie studiju rezultāti attēloti 5. tabulā. 

        

5.tabula. Plānotie studiju rezultāti 

Papildus bakalaura kompetencēm maģistra grāda ieguvējs SPĒJ:  

Zināšanas un izpratne parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni dizaina nozarē, 

daļa, no kurām ir mākslas zinātnes vai dizaina profesionālās jomas 

avangardā un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, 

tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē 

Spēja pielietot zināšanas  patstāvīgi pielietot mākslas un dizaina teoriju, metodes un problēmu 

risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku un māksliniecisku darbību, vai 

augsti kvalificētas profesionālās funkcijas 

Analīze, sintēze, 

novērtēšana 

- patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas 

problēmas; 

- pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi; 

- integrēt dažādu jomu zināšanas; 

- dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās 

darbības metožu attīstībā; 

- parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai 

profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību 

Komunikācija argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem 

mākslas zinātnes vai dizaina, tehnoloģiju un organizāciju  profesionālās 

jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem 

Vispārējās prasmes - patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un izvēlēto specializāciju; 

- uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi; 

- veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnē vai profesijā; 

- veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos jaunos un 

neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot 

jaunas pieejas  

 

Studiju stratēģija paredz, ka studiju procesā jānodrošina: 

 pedagoģiski profesionāla virzība uz katra studiju kursa mērķa un studiju rezultātu sasniegšanu; 

 starpkursu integrācija nozares teorijā un dizaina jomas profesionālo prasmju veidošanā; 

 studējošo līdzatbildība savas izglītības kvalitātes nodrošināšanā; 

 ar profesionālo darbību saistīta apmācība, studējošo izglītības pilnveide un mūžizglītības 

veicināšana. 

 

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

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

izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums)  
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „DIZAINS” 

RA „Dizains” 60 KP KP ECTS Docētājs 

1. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē 11 KP 

   

Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina attīstības 

tendences 

4 6 Doc. J.Borgs 

Mg.art., Mg.paed. D.Apele 

Vides filosofiskie aspekti  2 3 Dr.paed. G.Strods 

Radošo industriju attīstība un metodoloģija; 

 Zīmola izveide un autortiesības  

3 4,5 Mg.oec. M. Igavens  

 

Materiālu fizika un bionika 2 3 Dr.sc.ing. A.Martinovs, 

2. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi 20 KP 

   

Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija. 

Datorprogrammas pētniecībā; 

Pētniecības praktikums 

4 6 Dr.paed., Mg.art., Mg.ing. A.Strode 

Dr.sc.ing. P.Grabusts 

Projektu plānošana un vadība  2 3 Dr.oec. S. Ežmale 

Līderības vadība  2 3 Dr.oec. I.Arbidāne 

Izvēles moduļi: (jāizvēlas 12KP)    

Interjera dizains 12 18 Mg.art. A.Irbīte 

Dr.paed., Mg.art. Mg.ing. A.Strode,  

Mg.arch. N.Dziedātāja 

Grafiskais dizains 12 18 Mg.art., Mg.paed. A.Bulis 

Dr.paed., Mg.art. M.Čačka  

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

3KP 

   

Ievads vides psiholoģijā; 

Izvēles kursi (1 KP): 

Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās 

teorijas; 

Civilā aizsardzība*  

2 

1 

3 

1,5 

Dr.arch. R.Čaupale  

 

Mg.paed. L.Zarembo 

Mg.ing. I.Jurčs 

Prakse  6 9  

6. Maģistra darbs/projekts dizainā 20 30  

 60 

KP 

90 

ECTS 

 

*Apgūst maģistra programmā, ja studiju kursa noteiktie studiju rezultāti nav sasniegti zemāka līmeņa studiju programmā. 

 

2.3.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

Studiju kursu aprakstus skatīt vietnē

 https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0331&p1=  

 Studiju programmā „Dizains” tiek piedāvāti izvēles studiju moduļi: Interjera dizains, 

Grafiskais dizains, Modes dizains, Vides (ainavu) dizains, katrs – 12 KP. Maģistrants izvēlas moduli, 

atbilstoši iepriekš iegūtajai bakalaura izglītībai mākslas/dizaina jomā, tādējādi turpinot padziļināt 

zināšanas un prasmes iepriekš apgūtajā dizaina specializācijā. 

 

2.3.5. Studiju programmas organizācija 

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0331&p1


 

66 

 

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 zinātņu studiju programmu padome un RA Studiju padome. 

Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas studiju plānos, studiju programmā, 

kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

Studiju programmas direktors veic studiju kursu nodrošināšanu 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 atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un praktisku pieredzi, 

kuri ir daudzus gadus nostrādājuši dažāda profila mākslas izglītības iestādēs, dizaina firmās, pašiem ir 

savi dizaina uzņēmumi, ieguvuši augstu savu darba devēju atzinību un turpina izglītoties.  

 

2.3.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Imatrikulācijai Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Dizains” ir 

nepieciešams profesionālais bakalaura izglītības diploms ar lietišķo mākslu/ dizainu/ materiālu 

ražošanas tehnoloģiju un materiālu izgatavošanu (tekstils/ apģērbs/ poligrāfija/ stikls/ keramika/ āda/ 

koks/ mēbeles)/ arhitektūru un būvniecību saistītās jomās, ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi pilna 

laika studijās 160 KP/ 240 ECTS; profesionālais bakalaura grāds mākslā/ dizainā/ materiālu ražošanas 

tehnoloģijā un materiālu izgatavošanā (tekstils/ apģērbs/ poligrāfija/ stikls/ keramika/ āda/ koks/ 

mēbeles)/ arhitektūrā un būvniecībā vai Diploms par augstāko profesionālo izglītību mākslā/ dizainā/ 

materiālu ražošanas tehnoloģijā un materiālu izgatavošanā (tekstils/ apģērbs/ poligrāfija/ stikls/ 

keramika/ āda/ koks/ mēbeles)/ arhitektūrā un būvniecībā, kurš atbilst 2.līmeņa vai tai pielīdzinātai 

izglītībai. 

Uzņemšanas kārtību reglamentē Rēzeknes Augstskolas (RA) „Nolikums par imatrikulāciju un 

eksmatrikulāciju Rēzeknes Augstskolā (RA)” 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/3/Nolikums_par_imatrikulaciju_un_eksmatrikulaciju_Rezekne

s_Augstskola.pdf, kas izstrādāts atbilstoši Augstskolu likumam, citiem LR normatīvajiem aktiem un 

RA normatīvajiem dokumentiem.  

Uzņemšanas prasības profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmā 

„Dizains”: pilna un nepilna laika studijām uzņem pamatojoties uz iepriekš iegūto izglītību (skat. 

augstāk). Uzņemšanas konkursa reitings tiek veidots atbilstoši reflektantu valsts pārbaudījuma 

vērtējumam iepriekšējā augstākās izglītības posmā. 

Pilna un nepilna laika studijām tiek imatrikulēti reflektanti, kas ir izpildījuši RA uzņemšanas 

noteikumos paredzētās prasības. 

 

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

tālmācības metožu izmantošana) 

Studiju formas un metodes. Tradicionālās studiju organizācijas formas ir lekcijas, praktiskās 

nodarbības un konsultācijas, kuras var tikt īstenotas, izmantojot daudzveidīgas studiju metodes (skat. 

tab.).  

 

Studiju formas un metodes 

Teorētiskās studijas Praktiskās nodarbības Konsultācijas 

Kontaktstundas Klātienes konsultācijas; 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/3/Nolikums_par_imatrikulaciju_un_eksmatrikulaciju_Rezeknes_Augstskola.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/3/Nolikums_par_imatrikulaciju_un_eksmatrikulaciju_Rezeknes_Augstskola.pdf
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Lekcijas; 

Semināri; 

Diskusiju gupas; 

Testi; 

Ekskursijas 

Praktiskie darbi; 

Meistarklases; 

Laboratorijas darbi; 

Starpskates; 

Studiju darbu skates; 

Plenēri  

Interneta online konsultācijas 

(SKYPE); 

e-pasta konsultācijas; 

MOODLE konsultācijas 

Studējošā patsāvīgais darbs 

Referāti, 

Esejas, 

Tēzes,  

MOODLE materiālu studēšana 

Praktikums; 

Ekspozīcijas; 

Studiju projektu izstrāde 

 

Kontaktstundas īsteno lekciju, semināru, laboratorijas darbu, praktisko darbu, projektu 

izstrādes un konsultāciju veidā. Lekciju un praktisko darbu attiecības studiju kursā nosaka docētājs. 

Vienu KP veido vidēji 40% kontaktstundu un 60% studentu pastāvīgā darba (skatīt „Metodiskie 

ieteikumi studentu pastāvīgā darba organizēšanai RA”, http://staff.ru.lv/mācību dalasinformācija). 

Kontaktstundu norise paredzēta nedēļas nogalēs (vidēji 16 kontaktstundas nedēļā).  

Starpdisciplinaritāti studiju procesā paredzams īstenot, apgūstot studiju kursus mākslas, 

dizaina, vadībzinību, pedagoģijas jomās, kā arī organizējot kopīgas lekcijas un praktiskās nodarbības 

inženieru, ekonomikas un dizaina virziena maģistra programmu studentiem. Piemēram, studiju kursā 

„Ievads vides psiholoģijā”, darbojoties kopā profesionālo maģistra studiju programmu „Dizains” un 

„Vides aizsardzība” maģistrantiem, ir iespējams gūt plašāku priekšstatu par dabas un cilvēka 

mijiedarbības procesu aspektiem. Savukārt studiju kursos „Projektu plānošana un vadība” un „Radošo 

industriju attīstība un metodoloģija” dizaina un vadības zinātnes maģistra programmu studenti var 

veidot grupas dizaina produktu ieviešanas risinājumiem. 

Patstāvīgo studiju laikā maģistranti studiju saturu apgūst patstāvīgi (projektu, referātu izstrāde, 

datortehnoloģiju padziļināta apguve, praktisko darbu izstrāde, darbu sagatavošana starpskatēm un 

skatēm u.tml.). To apjoms vidēji ir 60% no teorētisko mācību apjoma. 

Radošais un pētnieciskais darbs ietverts gan atsevišķu studiju kursu saturā, gan prakses 

uzdevumos, studiju projektos, prezentāciju un izstāžu sagatavošanā un maģistra darba/projekta 

izstrādē. Studiju programmas īstenošanā neaizstājamas ir daudzveidīgas informāciju tehnoloģijas, ko 

studenti un docētāji izmanto savstarpējā saziņā, dizaina projektu izstrādē, prezentēšanā, pētījumu datu 

apstrādē u.tml. 

Studējošo ārpusstudiju patstāvīgo radošo un pētniecisko darbu apliecina: 

- dalība konferencēs, kongresos, simpozijos, semināros (sertifikāts); 

- zinātnisko rakstu publikācijas recenzējamos rakstu krājumos un radošo darbu publikācijas 

katalogos (ar žūrijas vērtējumu); 

- dalība mākslinieciskās jaunrades projektos, valsts vai ārzemju izsludinātos pētījumos; 

- dalība izstādēs, konkursos, plenēros (ar žūrijas vērtējumu); 

- līdzdalība pētniecisko vai mākslinieciskās jaunrades līgumdarbu īstenošanā; 

- praksē realizēti dizaina projekti. 

 

Prakse ir studiju organizācijas forma, kuras laikā students pilnveido profesionālo meistarību, 

pielieto teorētiskās zināšanas praksē uzņēmumos, darbnīcās utt., atbilstoši prakses programmai, 

saskaņā ar RA nolikumu par praksi un Dizaina un amatniecības katedras metodiskajiem ieteikumiem 

par praksi. Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” prakses nolikumu skat. 3. pielikumā. 

Docētājs-prakses vadītājs sadarbībā ar programmas direktoru izstrādā uzdevumus prakses programmas 

mērķu un studiju rezultātu realizācijai, sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli, organizē 

prakses ievadkonferenci un noslēguma (vērtēšanas) konferenci. 
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Sekmīgai studiju satura apguvei un studiju rezultātu sasniegšanai nozīmīga ir studiju procesa 

organizācija, kas paredzama dažādos augstskolas un ražotāju/pakalpojumu sniedzēju sadarbības 

modeļu veidos. Moduļu apmācības pieeja (izvēles moduļi - Interjera dizains, Grafiskais dizains, Vides 

(ainavu) dizains, Modes dizains) ļauj operatīvi piesaistīt konkrētam studiju uzdevumam atbilstošus 

uzņēmumus, vieslektorus, akadēmisko personālu, organizēt atsevišķu tēmu apguvi sadarbības 

augstskolās vai uzņēmumos (skat. 6.pielik.). Programmā kā docētāji ir pieaicināti uzņēmumu vadošie 

speciālisti (piem., M.Igavens, L.Amantova-Salmane, S.Ežmale u.c.), kas nodrošina dizainera darba 

skatījumu starpdisciplinārā, ar praksi saistītā kontekstā. 

 Sadarbības līgumi ar Rēzeknes pilsētas domi, Dagdas novada pašvaldību, kas paredz maģistra 

studiju programmas „Dizains” studentu iesaistīšanu ar dizaina jomu saistītu pasākumu norisē, 

sabiedriski nozīmīgu pētījumu un dizaina izstrādes veikšanā, ļauj pilnveidot studentu un docētāju 

profesionālās kompetences, studiju procesā iekļaujot ar dizaina jomu saistītu pasūtījumu ideju izstrādi 

(skices, prototipi), kas tiek īstenoti kādā uzņēmumā (skat. 6.pielik.). Sadarbība ar prakses 

uzņēmumiem (skat. 7.pielik.) nodrošina profesionālu pieeju maģistra darba/projekta tēmas un 

realizējamā projekta izvēlei un izstrādei. 

Profesionālo kompetenču pilnveidei nozīmīga ir projektu metode, ko iespējams īstenot 

augstskolas (starpnozaru komanda – e-komercijas, uzņēmējdarbības, reklāmas, dizaina u.c. speciālisti), 

starpaugstskolu vai starpvalstu līmenī.  

Rēzeknes Augstskolā ir uzsākta „Dizaina pakalpojumu centra” izveide, kas ļaus studentiem 

praktiski izmēģināt savas spējas uzņēmējdarbībā, veicot ar dizainera darbu saistītu pasūtījumu izpildi 

vai piedāvājot savus pakalpojumus dizaindarbībā. 

Rēzeknes Augstskola ir izteikusi vēlmi kļūt par Latvijas Dizaineru savienības asociēto biedru, 

kas nodrošina profesionālajai jomai nozīmīgas informācijas pieejamību, iespēju līdzdarboties 

pasākumos u.tml. 

 Studijas ārzemēs RA studentiem nodrošina starpaugstskolu sadarbības līgumi, piem., 

programmas ERASMUS ietvaros (skat. 12.pielik.). Līgumu skaits tiek paplašināts atbilstoši īstenoto 

studiju programmu interesēm. Ikviens students var izvēlēties viena semestra studiju apjomu un vienu 

praksi apgūt sadarbības augstskolā. Noslēgto līgumu ietvaros ārzemju studenti un docētāji ik gadu 

ierodas arī Rēzeknes Augstskolā.  

 

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

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Studiju rezultāti RA tiek vērtēti, pamatojoties uz Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu (Ministru kabineta noteikumi Nr.481) (zaudējis spēku, izmantots 

projekts), Nolikumu par kursu eksāmeniem un ieskaitēm un Nolikumu par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/Senāts/Nolikumi), metodiskajiem ieteikumiem „Studiju 

rezultātos balstīta studiju kvalitātes vadības sistēma RA” 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema), kur definēti galvenie novērtēšanas 

principi.  

 Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus:  

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība — atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums 

pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas 

obligātā satura apguvi. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Minimālais studiju kursa 

apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 

 Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

http://staff.ru.lv/Senāts/Nolikumi)
http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema
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- 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"). 

 Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai 

"neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

 Programmas apguves līmenis, kas nav zemāks par 4-gandrīz viduvēji, uzskatāms par pozitīvu. Par 

katru studiju kursu, studiju darbu, maģistra darbu/projektu vai sasniegto prakses mērķi ieskaita 

kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs vai ir saņemts vērtējums "ieskaitīts". 

 Valsts pārbaudījumu (maģistra darba/projekta aizstāvēšanu) vērtē valsts pārbaudījuma komisija, 

kuras vadītāju un sastāvu attiecīgajam akadēmiskajam gadam apstiprina augstskolas satversmes 

noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas saskaņā ar augstskolas senāta apstiprinātu nolikumu. 

 Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un 

vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

Novērtēšanas sistēma ir veidota tā, lai pārbaudītu katram studiju kursam un programmai 

kopumā definētos studiju rezultātus, pamatojoties uz RA izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem 

„Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA” 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.p

df  

 

 

 

2.3.9. Studiju programmas izmaksas 

 Studiju programmas izmaksas izstrādātas saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.42 

„Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolā studējošajiem”. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Dizains” 

izmaksas 2013./2014. studiju gadam uz vienu studējošo ir paredzētas šādas:  

- Darba alga docētājiem un pārējiem darbiniekiem; 

- Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas; 

- Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas; 

- Pakalpojumu izmaksas (tehniskā apkope, telefona sakari, remonti); 

- Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas; 

- Grāmatu, žurnālu iegāde; 

- Sociālās nodrošinājuma izmaksas; 

- Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas; 

- Investīcijas augstskolas zinātnes attīstībā. 

  Pilna laika klātienes studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, no studiju kredītiem 

vai pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. 

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

vai juridisko personu iemaksām. 

Studiju maksas lielumu katram studiju gadam izskata fakultātes dome un apstiprina RA Senāts. 

Studiju maksa 2013./2014. st. g. pilna laika studijām – 930.00 LVL/1.gadā (465.00 LVL/2.gadā); 

nepilna laika studijām – 700.00 LVL/1.gadā (700.00 LVL/2.gadā). Kopumā programmas izmaksas ir 

1395.00 LVL (pilna laika studijām) un 1400.00 LVL nepilna laika studijām. 

 

2.3.10. Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un 

citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Studiju programma veidota saskaņā ar: 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema_RA.pdf
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-  Latvijas Izglītības likuma (11.05.2000.) 14.panta 19.punktu; 

- Augstskolu likumu (02.11.1995.); 

- LR Ministru kabineta noteikumiem NR. 481. „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” 20.11.2001. (zaudējis spēku 18.04.2012.); 

 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 19.12.2012. 

(projekts);  

 MK481_01_02.06.2007; MK 668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas 

noteikumiem” (25.09.2012.); 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr.230 „Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 

(25.04.2013.);  

 Rēzeknes Augstskolas Satversmi. 

 Studiju programmas saturs atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. 

Papildus izmantots Profesionālās augstākās izglītības standarta projekts.  

 Programmā, atbilstoši izvēles moduļiem ir ņemtas vērā profesijas standartos noteiktās, kopīgās 

prasmes profesijā, specifiskās un vispārējās prasmes/spējas, kā arī iegūstamās zināšanas:  

o modulis „Interjera dizains” - Interjera dizainera profesijas standarts; 

o modulis „Grafiskais dizains” –  Datordizainera profesijas standarts; 

o modulis „Modes dizains” – Produkta dizainera profesijas standarts; 

o modulis „Vides dizains” -  Ainavu arhitekta profesijas standarts. 

 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” satura atbilstība otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartam  

MK NOTEIKUMI NR. 481.  

«Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu» 

RA profesionālā maģistra studiju programma «Dizains» 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 

kredītpunktu  

Maģistra programmas apjoms 60 KP 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 

kredītpunkti.  

Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina 

attīstības tendences 

4 

Vides filosofiskie aspekti  2 

Radošo industriju attīstība un 

metodoloģija. 

Zīmola izveide un autortiesības  

3 

Materiālu fizika un bionika  2 

kopā 11 KP 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību studiju 

kursi, kuru apjoms ir  

vismaz 5 kredītpunkti.  

Mākslas un dizaina pētījumu 

metodoloģija. Datorprogrammas 

pētniecībā. 

Pētniecības praktikums 

4 

 

 

 

Projektu plānošana un vadība 2 

Organizāciju komunikācija 2 

Izvēles moduļi: (jāizvēlas 12KP)  

Interjera dizains 12 

Grafiskais dizains 12 

Modes dizains 12 

Vides (ainavu) dizains 12 

kopā 20 KP 
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Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, 

kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti.  

Ievads vides psiholoģijā;  

Izvēles kursi: 
Radošās darbības pedagoģiski 

psiholoģiskās teorijas; 

Civilā aizsardzība* 

2 

1 

kopā 3 KP 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 

kredītpunkti.  

Profesionālā prakse I 

Profesionālā prakse II  

2 

4 

kopā 6 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

maģistra darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrādāšana un 

aizstāvēšana, un kura apjoms ir vismaz 20 

kredītpunkti.  

Maģistra darba/projekta izstrāde un 

aizstāvēšana 
20 KP 

Pēc maģistra programmas apguves piešķir 

profesionālo maģistra grādu nozarē, 

starpnozarē, kopnozarē vai profesijā.  

Profesionālais maģistra grāds dizainā 

 *Apgūst maģistra programmā, ja studiju kursa noteiktie studiju rezultāti nav sasniegti zemāka līmeņa studiju 

programmā. 

 

 

2.3.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

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

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Dizains” tiek salīdzināta ar 

līdzīgām studiju programmām Lodzas Humanitārajā un Ekonomikas akadēmijā (Polija) un Gēteburgas 

universitātē (Zviedrija). Programmas tiek salīdzinātas pēc šādiem kritērijiem:  

- iegūstamais grāds; 

- studiju ilgums (gadi); 

- apjoms (kredītpunkti, stundas); 

- studiju saturs, struktūra.  

 

Salīdzinājums ar Lodzas Humanitārajā un Ekonomikas akadēmijā (Polija) realizēto studiju 

programmu  

N.p. 

k. 

Salīdzi- 

nāmie 

rādītāji 

RA Izglītības un dizaina fakultāte 

Dizaina un amatniecības katedra 
Lodzas Humanitārā un 

ekonomikas akadēmija (Polija) 

1. Iegūsta-

mais grāds  

Profesionālais maģistra grāds dizainā  Maģistra grāds grafikas dizainā 

2. Studiju 

ilgums 

1,5 gadi 60 KP 2 gadi 80 KP 

3. Studiju 

saturs, 

struktūra 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē 11 KP 

Vispārizglītojošie un profesionālās 

kvalifikācijas kursi 49 KP 
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Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi 20 KP, 

tai skaitā izvēles moduļi: Interjera dizains, 

Grafiskais dizains, Vides (ainavu dizains), 

Modes dizains (katrs 12 KP) 

 

 

Izvēles kursi (datorgrafika, 

multimediji, grafikas darbnīca) 

20 KP  

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 

3 KP 

 

Prakse 6 KP  

Maģistra darbs/projekts 20 KP Maģistra darbs 11 KP 

  

 Būtiskākais studiju organizācijā Lodzas Humanitārā un ekonomikas akadēmijā: izglītības 

saturs paredz orientāciju uz grafikas dažādu tehnoloģisko procesu apguvi, ar iespēju specializēties kādā 

no piedāvātajiem grafikas dizaina virzieniem, kā arī vispārīgo mākslas jomas satura apguvi. Prakse 

profesionālajās organizācijās ārpus akadēmijas Lodzas Humanitārajā un Ekonomikas akadēmijā netiek 

organizēta.  

 

Salīdzinājums ar Gēteburgas universitātē (Zviedrija) realizēto studiju programmu  

N.p. 

k. 

Salīdzinā-

mie rādītāji 

RA Izglītības un dizaina fakultāte 

 Dizaina un amatniecības katedra 

Gēteburgas universitāte (Zviedrija) 

www.hdk.gu.se/files/  

1. Iegūsta-

mais grāds 

Profesionālais maģistra grāds dizainā  Degree of Master of Fine Arts in 

Design 

2. Studiju 

ilgums 

1,5 gadi 60 KP (90 ECTS) 2 gadi 120 ECTS 

3. Studiju 

saturs, 

struktūra 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē 11 KP (16,5 ECTS) 

Ievadkurss 22,5 ECTS 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību studiju 

kursi 20 KP (30 ECTS), 

tai skaitā izvēles moduļi: Interjera dizains, 

Grafiskais dizains, Vides (ainavu dizains), 

Modes dizains (katrs 12 KP (18 ECTS)) 

 

Vēstījums un dizains 

(Message&Design) 7,5 ECTS  

Vēstījums un konteksts (Message 

&Context) 7,5 ECTS; 

Sociālā mijiedarbība 7,5 ECTS 

Pogresīvais dizaina process 15 

ECTS (Dizains un tā nozīmīguma 

radīšana; Ideja un koncepcijas 

attīstība) 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 3 

KP 

 

Prakse 6 KP (9 ECTS) Prakse 22,5 ECTS 

Maģistra darbs/projekts 20 KP (30 ECTS) Eksāmens 7,5 ECTS 

Maģistra darbs 30 ECTS 

 

Būtiskākais studiju organizācijā Gēteburgas universitātē (Zviedrija): izglītības saturs veidots, 

balstoties uz moduļu principu, kur, apgūstot daudzveidīgus moduļus pēc izvēles, students veido sev 

interesējošu izglītības saturu. Iespējams izvēlēties un specializēties kādā no piedāvātajiem dizaina 

virzieniem: vizuālā komunikācija, telpiskā projektēšana vai produktu dizains. Studiju process 

nodrošina dizaina pētniecības teorētisko izpratni un profesionālo prasmju pilnveidi. Pēc būtības šī 

programma ir atbilstošākā RA izstrādātajai programmai. 

http://www.hdk.gu.se/files/
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Latvijā atbilstošu otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu 

īsteno Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) (skat. 3. tabulu). 

Būtiskākais studiju procesa organizācijā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ir akcents uz 

virtuālajām tehnoloģijām un proporcionālo sadalījumu starp ideju un tehnoloģiju (50% darbs pie idejas 

autentiskuma, 50% darbs pie realizācijas tehnoloģijas). BSA piedāvā dažādu maģistra programmas 

apjomu (1,5; 2; 3 gadi), atkarībā no reflektanta iepriekš iegūtās izglītības. 

 

Salīdzinājums ar BSA realizēto studiju programmu  

N.p.

k. 

Salīdzi-

nāmie 

rādītāji 

Rēzeknes Augstskola 

Izglītības un dizaina fakultāte 

 Dizaina un amatniecības katedra 

 

BSA 

 

1. Iegūsta-

mais grāds 
Profesionālais maģistra grāds 

dizainā  

Profesionālais maģistra grāds 

dizainā 

2. Studiju 

ilgums 

1,5 gadi 60 KP 1,5 gadi 60 KP 

3. Studiju 

saturs, 

struktūra 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē 11 KP 

Studiju kursi, kas nodrošina 

jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē 16 KP 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 

projektēšanas darba un vadībzinību 

studiju kursi 20 KP, 

tai skaitā izvēles moduļi: Interjera 

dizains, Grafiskais dizains, Vides 

(ainavu dizains), Modes dizains (katrs 

12 KP) 

Pētnieciskā darba, jaunrades 

darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi 16 KP, 

tai skaitā izvēles kurss vienā no 

modelēšanas tehnoloģiju 

virzieniem 6 KP 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju 

kursi 3 KP 

Pedagoģijas un psiholoģijas 

studiju kursi 2 KP 

Prakse 6 KP Prakse 6 KP 

Maģistra darbs/projekts 20 KP Maģistra darbs 20 KP 

  

2.3.12. Informācija par studējošajiem: 

 

2.3.12.1. studējošo skaits programmā 2013./2014.st.g. – 10 

2.3.12.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits - 2013./2014.st.g.  – 10 

2.3.12.3. absolventu  skaits - 2013./2014.st.g.  – nav 

 

2.3.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

RA darba kvalitātes viena no izziņas formām ir aptaujas, kurās iegūst studējošo viedokli par 

studiju programmu konkrētu kursu īstenošanu, satura un pasniegšanas formu un metožu atbilstību 

studiju kvalitātes prasībām. 

Akadēmiskā gada laikā aptaujā piedalījās 9 studējošie (aptaujas anketas atrodas RA Izglītības 

un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības katedrā). Apkopojot studējošo aptauju rezultātus, 

pārliecinājāmies, ka Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Dizains” 

studējošie kopumā ir apmierināti ar izvēlētās studiju programmas saturu un docētāju nolasītajām 

lekcijām un novadītajām praktiskajām nodarbībām, organizētajiem semināriem u.t.t. 

Studenti atzīst, ka studiju process ir ļoti radošs, ar augstu patstāvīgas darbības pakāpi, vērsts uz 

studējošo daudzveidīgu iekļaušanu zinātniski pētnieciskajos un radoši profesionālajos pasākumos (RA 

maģistru konference „Personība. Laiks. Komunikācija”, RA starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, Latvijas dizaina konference „Latvijas dizains – 
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izmantotās un neizmantotās iespējas”, „”Gada balva dizainā”, Starptautiskais projekts „Nuclear Pit”, 

„Zinātnieku nakts”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, izstāžu apmeklējums u.c.).  Visi studenti atbild 

apstiprinoši uz jautājumiem „Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem” un „Vai Jūs studiju 

procesā izmantojat elektroniskos resursus?”. Studenti kā noderīgus atzīst un izmanto elektroniskos 

mācību materiālus, ko docētāji (A.Strode, G.Strods, S.Ežmale u.c.) ievieto ekursu vietnē. Studenti 

patstāvīgajam darbam velta no 5 līdz 30 stundām nedēļā. Daži studenti uzskata, ka izvēles kursu 

piedāvājums nav pietiekams. Jāatzīmē, ka maģistra programmā „Dizains”, izvēlei tiek piedāvāti četri 

moduļi – Interjera dizains, Grafiskais dizains, Modes dizains un Vides dizains.  Vienu no tiem, 

atbilstoši iepriekš apgūtajai dizaina specializācijai, students izvēlas uzsākot studijas. Izvēlētajā dizaina 

jomā tiek izstrādāts maģistra darba pētījums un projekts. 

 

 

2.3.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

Absolventu 2013./2014. st. gadā nav. 

 

2.3.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti 

Dizaina un amatniecības katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas procesā svarīga loma tiek ierādīta 

studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem. Regulārajās 

studējošo aptaujās par studiju programmas realizācijas gaitu, studenti pauž savu viedokli par studiju 

procesu un iespējām tā uzlabošanai. Studentu izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot 

un uzlabojot savu darbu. 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu 

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

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un 

ārpus studiju darbu. 

Studenti aktīvi piedalās augstskolas un fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā, dažādu 

ar studējošiem saistīto problēmu risināšanā. 

 Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā 

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

realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot savus priekšlikumus. 

Studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo 

lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar studējošo intereses (RA Senāta 

darbības nolikums). RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa 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 iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. 
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III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 
 

 

3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas 

uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

Atbilstoši 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, nodrošinot iegūto kvalifikāciju un prasmju atbilstību darba 

tirgus prasībām. 

- RA materiāli tehniskās bāzes modernizēšanu un resursu izmantošanas efektivitātes 

paaugstināšanu, uzlabojot nodrošinājumu ar mūsdienīgām iekārtām, aprīkojumu un 

tehnoloģijām, kā arī racionāli izmantot publisko un piesaistīto privāto finansējumu. 

- Studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošanu, paaugstinot augsti kvalificētu 

speciālistu īpatsvaru darba tirgus prioritārajā jomā - radošajās industrijās, regulāri 

izvērtējot studiju efektivitāti, izstrādājot jaunas inovatīvas studiju programmas. 

- Apstākļu nodrošināšanu ārvalstu studentu piesaistīšanai.  

 

3.1.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības 

telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju virziena „Mākslas” studiju programmas veidotas saskaņā 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 līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartu” (20.03.2001.); 

- LR Ministru kabineta noteikumiem NR. 481. „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu” 20.11.2001. (zaudējis spēku 18.04.2012.); 

- „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 19.12.2012. 

(projekts);  

- MK481_01_02.06.2007; MK 668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas 

noteikumiem” (25.09.2012.); 

- LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.230 „Studiju programmu licencēšanas 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 līmeņiem, studiju rezultātu 

formulēšanu un sasniegšanu) (02.12.2008.); 

- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību 

uzņemšanai studiju programmās” (10.10.2006.); 

- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas 

no valsts budžeta līdzekļiem’’ (12.12.2006.); 

- LR Ministru kabineta noteikumi Nr.656 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko 

izglītību apliecinoši izglītības dokumenti” (02.10.2007.); 

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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-  LR Ministru kabineta noteikumi Nr.461 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību, 2.pielikums Profesiju standarti (18.05.2010.): 

o 4.līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesijas standarts „Vides dizainers” 

o 5. līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesijas standarts „Interjera dizainers” 

- Rēzeknes Augstskolas Satversmi. 

Studiju virziena „Mākslas” studiju programmas, kuras īsteno RA, atbilst šādām Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām: 

- Boloņas deklarācijai un Boloņas procesa vadlīnijām. 

Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai ir paveikti šādi uzdevumi: 

o atbilstoši Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas Standartu un vadlīniju 

prasībām ir izstrādāta un Senātā apstiprināta RA Studiju programmu iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas stratēģija, 

o studiju rezultāti, kas ir formulēti studiju programmu aprakstos, atbilst Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām; 

- Lisabonas diplomatzīšanas konvencijai (1999); 

- Boloņas procesa ministru komunikē: Londonas ministru komunikē (2007) Eiropas Augstākās 

izglītības telpas veidošana; 

- 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 šobrīd Latvijā tiek aktualizēta un sakārtota atbilstoši tās galvenajiem darbības 

balstiem – uzņēmējdarbībai, tehnoloģijai un pētniecībai. 2011. gadā Kultūras ministrijas ietvaros 

izveidotās Latvijas Dizaina padomes uzdevums ir koordinēt nozares profesionāļu, valsts institūciju un 

izglītības iestāžu sadarbību dizaina attīstībā Latvijā. Tā ir konsultatīva rakstura institūcija, kas nozīmē, 

ka tās dalībnieku zināšanas un pieredze tiek liktas lietā, lai palīdzētu valdībai pieņemt lēmumus, kas 

ietekmē dizaina nozari kopumā. Latvijas dizaina padome apvieno vairāku profesionālo, izglītības 

organizāciju pārstāvjus un praktizējošus 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.). 

Ņemot vērā dizaina jomas profesionāļu darbības veidu specifiku Latvijas ekonomiskajā 

struktūrā, t.i., galvenokārt veidojot nelielus uzņēmumus vai individuālo uzņēmējdarbību, pieprasījuma 

prognozes saistās ar piedāvātā produkta kvalitātes un cenas atbilstību un pašu dizaineru vēlmi 

darboties. Šajā situācijā nozīmīgs ir Biznesa inkubatoru (piem., „Ideju viesnīca” Rēzeknē”, «Creative 

Andrejsala» Rīgā) mērķis - veicināt jaunu, konkurētspējīgu radošās industrijas nozaru komersantu 

veidošanos un attīstību Latvijā, nodrošinot 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 topošo un esošo dizaina 

profesionāļu, kā arī sabiedrības izglītošanu dizaina jautājumos, organizējot lekcijas, radošās darbnīcas 

un izstādes, tādējādi aktīvi iesaistoties izglītības procesos, radot iespēju Latvijas dizaineriem un 

http://www.lak.lv/
http://www.dic.lv/
http://www.fold.lv/
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studentiem smelties pieredzi no starptautiski atzītiem jomas profesionāļiem un ļaujot jaunajiem 

dizaineriem pieteikt sevi plašākai sabiedrībai. 

 Kopumā jāsecina, ka jauno speciālistu vēlme darboties un pilnveidot savu profesionalitāti 

nosaka arī nozares pieprasījumu pēc radošiem, elastīgi domājošiem, uz sadarbību vērstiem profesionāli 

varošiem un gribošiem 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 

ARBIDĀNE Iluta 

BORGS Jānis 

BULIS Aivars 

ČAČKA Māris 

ČAKŠA Valda 

ČAUPALE Renāte 

ČUDARE Lolita 

DANILĀNE Līga 

DUNDURE Inese 

DZIEDĀTĀJA Nellija 

EŽMALE Sandra 

IGAVENS Māris 

IĻJINA Svetlana 

IRBĪTE Andra 

JUSTS Māris 

KARPOVIČA Kristīne 

KAUPUŽS Aivars 

KORKLA Veronika 

LOSĀNE Nataļja 

ĻUBKINA Velta 

LUCJANOVS Gatis 

MALAHOVSKIS Vladislavs 

MARTINOVS Andris 

MEDVEDEVS Edvards  

MEŽINSKA Silvija 

PAURS Vladislavs 

PRIKULE Valentīna 

STRAZDIŅŠ Mārtiņš  
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STRODE Aina 

STRODS Gunārs 

TRIMALNIECE  Arita 

UŠPELIS Andris 

ZAREMBO Liene 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Apele Diāna 

Dzīvesvietas adrese „Ezerpļavas”, c. Ritiņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov. LV 4633 

Tālrunis, mobilais tālrunis - 28303743  

e-pasts Diana.apele@ru.lv 

Dzimšanas datums 1969.gada 10.septembrī 

Izglītība No 09.2013.g. studijas Rēzeknes Augstskolā, profesionālā maģistra 

programmā „Dizains”, apakšnozare – interjera dizains. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

No 09.2011.g. līdz. 02.2013.g. Daugavpils Universitāte. Profesionālais 

maģistra grāds mākslā, apakšnozare – grafika. 

 No 08.2006.g. līdz 08.2011.g. studijas Daugavpils Universitātes doktorantūrā, 

studiju programmā Pedagoģija, apakšnozare – mākslas pedagoģija. 

 No 02.1998. g. līdz 12.1999.g. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola. Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, apakšnozare – 

vispārējā pedagoģija. 

 No 09.1993.g. līdz 06.1997.g. Latvijas Mākslas akadēmija. Mākslinieka 

profesionālā kvalifikācija, apakšnozare – tekstilmāksla. 

 No 09.1984.g. līdz 06.1988.g. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. 

Mākslinieka noformētāja profesionālā kvalifikācija, apakšnozare – interjera 

dizains. 

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2013.g. Profesionālais maģistra grāds mākslā, Mg.art. Māksla. Grafika. 

Daugavpils Universitāte.   

 1999.g. Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, Mg.paed. Pedagoģija. 

Vispārīgā pedagoģija. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola.  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

No 09.2010.g. 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. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas “Interjera dizains” direktore. Rēzeknes Augstskola, Izglītības un 

dizaina fakultāte, Dizaina un amatniecības katedra. 
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 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 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos) 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

„Dizains”. Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina attīstības 

tendences. 4 KP. 

 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

„Dizains”. Izvēles modulis: Interjera dizains. 4 KP. 

 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

„Dizains”. Izvēles modulis: Grafiskais dizains. 5 KP. 

Bakalaura studiju programma  

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos) 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Mākslas valoda un kompozīcija. 4 KP. 

 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Dizains un bionika. 2 KP. 
 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Telpas uztvere un koloristika. 4 KP. 

 
 
 
   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Interjera kompozīcija plaknē un telpā. 4 KP. 

 
 

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Dizaina vēsture. 2 KP. 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Interjera projektēšana un ergonomika 

(Mākslinieciskā noformēšana). 6 KP. 
 

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Tekstildarbi interjerā. 2 KP. 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”. Diplomprojekta izstrāde un noformēšana. 2KP. 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomikas pamatu skolotājs”.  

Mākslas valodas pamati. 1 KP. 
 

   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomikas pamatu skolotājs”.     

    Telpas uztvere un kompozīcija. 4 KP. 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
„Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomikas pamatu skolotājs”. 
Tekstildarbi apkārtējās vides veidošanai. 4 KP. 
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Pirmā līmeņa studiju 

programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos) 

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides 

dizains”. Mākslas valoda un kompozīcija. 4 KP. 

 

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides 

dizains”. Bionika, dizains un koloristika. 2 KP. 
 

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Vides 

dizains”. Dekoratīvie objekti ainavā. 1 KP. 
 

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Apģērba 

tehnoloģijas un dizains”. Mākslas valoda un kompozīcija. 2 KP. 
 

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Apģērba 

tehnoloģijas un dizains”. „Dizaina teorijas pamati”. 1 KP 
 

  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Apģērba 

tehnoloģijas un dizains”. „Koloristika”. 1 KP 

Vieslekcijas un 

meistardarbnīcas 

 

Laika periods, iestādes 

nosaukums, valsts, kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

No 07.09.2014. g. līdz 13.09.2014. g. Ondokyz Mayis University, Samsun, 

Turkey. Prezentācija par tēmu “Study direction “Arts” in Rezekne 

Augstskola” 2.st. Meistardarbnīca “Decoration methods: types of printing” 

4st. ERASMUS. 

 

    No 04.03.2013. g. līdz 08.03.2013.g. Kauņas 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. Kauņas kolēģija, Dizaina un mākslas 

fakultāte, 

Lietuva. Lekcija;”Interjera kompozīcia”.2 st. Meistardarbnīca: „Telpisku 

objektu projektēšana”.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 projektēšana”. 4.st. ERASMUS. 

 No 27.04. 2009.g. līdz  01.05. 2009.g. Viļņas kolēģija, Dizaina fakultāte, 

Lietuva. 

Lekcija un meistardarbnīca: „Interjera projektēšanas un iekārtošanas 

principi”. 8 st. ERASMUS. 

 No 12.02. 2007.g. līdz 18.02. 2007.g. Viļņas kolēģija, Pedagoģijas fakultāte, 

Lietuva. Lekcija un meistardarbnīca: „Auduma apdruka un apgleznošana”.8 

st. ERASMUS. 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 
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Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis 

(bakalaura, maģistra progr.), 

studiju programmas 

nosaukums, iestāde 

2001.g., komisijas loceklis. Otrā līmeņa 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 

(kopējais skaits)   

43 

Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programmas studenti 

(kopējais skaits)    

10 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 
No 2004.g. līdz 2007.g. vizuālās mākslas valodas skolotāja un auduma 

apgleznošanas, apdrukas pulciņa 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) 

 

Virziena nosaukums Mākslinieciski radoša darbība augstskolā. 

Dizaina izglītība Latvijā un ārzemēs. 

Māksla (grafika, glezniecība u.c.), dizains (interjera dizains, grafiskais dizains 

u.c.), arhitektūra. 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

3 

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 

Apele D. „GRAPHICS OF PABLO PICASSO – A SOURCE OF 

INSPIRATION IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE WORKS/ 8th 

Internacional Conference Person. Color. Nature. Music/ Daugavpils, 2014.- 

Volume I , 176.-187.lpp. (ISBN  978-9934-8393-2-0) Daugavpils 

universitātes Mākslas un dizaina katedra sadarbībā ar Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centru, Daugavpils, Latvija, 08.,09.,10.,11.,12. 05. 2013.g. DU 

izdevniecība. 
Konferences rakstu krājums ir iekļauts starptautiskajā Thomson Reuters reģistrā, kā 

citējams izdevums mākslas un humanitāro zinātņu virzienā. 
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 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 LATVIA  

Source: SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION , PROCEEDINGS,  

 Apele D. Mežinska 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 

 

Kopējais publikāciju skaits 2 

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 

Apele D. Mežinska S. „IZGLĪTOŠANĀS ASPEKTI MĀKSLAS DIENU 

NORISĒ”. Anadolu University Sixh International ITET Conference, Turcija, 

2008. g.  

 

Apele D. Mežinska S. „RADOŠUMS UN ILGTSPĒJĪBA – RĒZEKNES 

AUGSTSKOLAS PIEREDZE”.5th International JTET Conference, 

Debrecen, Hungary, 2007.g.     

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 9 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Apele D. „STAĻINA LAIKA ARHITEKTŪRAS RAKSTUROJUMS 

PADOMJU SAVIENĪBĀ”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III 

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes 

Augstskola. Rēzekne. Latvija. 19.,20.,21. 09. 2014.g. 167.-176.lpp. Rēzekne: 

RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-147-4 2014.g. 
 

 Apele D. „ВЛИЯНИЕ ПАБЛО ПИКАССО В РАБОТАХ ЛАТВИЙСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ”. Pleskavas Valsts Universitāte. Starptautiska jauno 

zinātnieku konference. Raksts iesniegts publicēšanai. Pleskava, Krievija, 

03.,04. 2014.g. 

 

 Apele D. „PABLO PIKASO GRAFIKA – IEDVESMAS AVOTS RADOŠO 

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, 176.-187.lpp. DU izdevniecība. ISBN 78-9934-

8393-2-0 2014.g. 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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 Apele D. „SPĀŅU MĀKSLINIEKA PABLO PIKASO DEVUMS 

GRAFIKAS ATTĪSTĪBĀ”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. II 

starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 217.-224.lpp. 

Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-108-5 2013.g. 

 Apele D. Strode A. „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 978-9984-44-119-1 2012.g. 

 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) Conference Information: International Scientifical 

Conference on Society, Integration, Education, Rezekne LATVIA 2011.g. 

 Apele D. Mežinska S.”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: RA izdevniecība. 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. Mežinska S. „IZGLĪTOŠANĀS ASPEKTI MĀKSLAS DIENU 

NORISĒ”. Anadolu University Sixh International ITET Conference, Turcija, 

2008.g. 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati 
(literatūras nosaukums, avots, 

izdošanas vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

Apele D. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences mākslas katalogs. Rēzekne: SIA Latgales druka, 

2014.g. 18.lpp. ISBN 978-9984-44148-1 

 Apele D. Strode A. Metodiskie ieteikumi otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” studiju projektu un 

diplomprojekta noformēšanai un aizstāvēšanai. Rēzekne: RA izdevniecība, 

2011.g.- 36.lpp. ISBN 978-9984-44-077-4  

 Izstrādāta, licencēta un atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem otrā līmeņa augstākās 

izglītības profesionālā bakalaura studiju programma” Interjera dizains”. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 20 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Dalība Zinātniskā konferencē „DIZAINS LATVIJĀ – IZMANTOTĀS UN 

NEIZMANTOTĀS IESPĒJAS 2014“ Latvijas Dizaineru savienība, Rīga, 

Latvija, 03.10.2014.g. 
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 Prezentē. „JAUNĀKĀS TENDENCES DIZAINĀ” RA Izglītības un dizaina 

fakultātes studentu zinātniskajā konference „Personība. Laiks. 

Komunikācija”. Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 26.04.2014.g.  

 Ref. „STAĻINA LAIKA ARHITEKTŪRAS RAKSTUROJUMS PADOMJU 

SAVIENĪBĀ”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes Augstskola. Rēzekne. 

Latvija. 19.,20.,21. 09. 2014.g. 
 

 Ref. „ВЛИЯНИЕ ПАБЛО ПИКАССО В РАБОТАХ ЛАТВИЙСКИХ 

ХУДОЖНИКОВ”. Pleskavas Valsts Universitāte. Starptautiska jauno 

zinātnieku konference. Pleskava, Krievija, 03.,04. 2014.g. 

 Dalība II Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „CURRENT TRENDS 

AND TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF EDUCATION IN 

DESIGN WITHIN THE TRAMEWORKS OF THE BOLOGNA PROCESS”  

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija, 24. 01. 2014.g. 

 Dalība Zinātniskā konferencē „DIZAINS LATVIJĀ – IZMANTOTĀS UN 

NEIZMANTOTĀS IESPĒJAS 2013“ Latvijas Dizaineru savienība, Rīga, 

Latvija, 05.10.2013.g. 

 Ref. „PABLO PIKASO GRAFIKA – IEDVESMAS AVOTS RADOŠO 

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. 

 Ref. „SPĀŅU 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. 

 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.  

 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, Latvija, 05.2011.g. 

 Prezent. „INTERIOR COMPOSITION, ITS BASIC FACTORS”, 

meistardarbnīcas „Design of dimensional objects” vadīšana - zinātniski 

praktiskā konference „Design Equipamento”. Guardas politehniskais institūts, 

Guarda, Portugāle, 12.04. 2010.g.  

 Prezent. „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.  

 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, Latvija, 

05.2010.g. 
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 Dalība I starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „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.  

 Dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē „DIZAINS 

KONKURĒTSPĒJĪGAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI“. Dizaina Informācijas 

Centrs, Rīga, Latvija, 10. 2011.g. 

 Dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē „DIZAINS CILVĒCEI“ Dizaina 

Informācijas Centrs, Rīga, Latvija, 01.10.2010.g.  

 Posteris ”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. 

 Dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē “DIZAINS UN VALSTS 

POLITIKA” Latvijas Dizaineru savienība, Rīga, Latvija, 02.10.2009.g.   

 Ref. „IZGLĪTOŠANĀS ASPEKTI MĀKSLAS DIENU NORISĒ”. Anadolu 

University Sixh International ITET Conference, Turcija, 2008.g.  

 Dalība Starptautiskā zinātniskā konferencē "DIZAINS UN DIZAINA 

IZGLĪTĪBA", Dizaina Informācijas Centrs, Rīga, Latvija, 10.10. 2008.g.  

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ 

darba grupas nosaukums 

2014.g. Starptautiska Pleskavas „Dizaina festivāla 2014” atlases komitejas 

loceklis. Pleskavas Valsts universitāte. Krievija. 

    2010.g. Eksperte mācību centra “Austrumi” tālākizglītības programmas 

“Auduma     apdruka un apgleznošana”akreditācijā. 

 No 2007.līdz. 2010. Rēzeknes pilsētas skolu valdes vizuālās mākslas ekspertu 

komisijas locekle.            

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads 

III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN MŪZIKA 

KULTŪRAS DISKURSĀ”. Konferences orgkomitejas locekle. Rēzeknes 

Augstskola, 19., 20., 21. 09. 2014.g. Rēzekne. 

 III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN MŪZIKA 

KULTŪRAS DISKURSĀ”. Mākslas kataloga un starptautiskas izstādes 

kuratore. Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 09. 2014.g. Rēzekne. 

 II Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN MŪZIKA 

KULTŪRAS DISKURSĀ”, Konferences orgkomitejas locekle. 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. 

 I Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „MĀKSLA UN MŪZIKA 

KULTŪRAS DISKURSĀ”, konferences orgkomitejas locekle. 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. BSA, 

RA, LMALF, 17.-18. 03.2012.g. Rēzekne. 

http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
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 Studentu zinātniskā konference „PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA”, 

Konferences orgkomitejas locekle. Rēzeknes Augstskola, 18.04.2012.g. 

Rēzekne. 

 Studentu zinātniskā konference „PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA”, 

Konferences orgkomitejas locekle. Rēzeknes Augstskola, 27.04.2011.g. 

Rēzekne. 

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

projekta nosaukums, amats 

projektā, finansējuma avots 

2014.g. VKKF projekts ”Būtu jāuzceļ piemineklis pasaulei”, skolēnu radošās 

darbnīcas auduma apdrukā un marmorēšanā „Brontozauri, kentozauri” 

vadītāja. 

 No 2013.g. līdz 2014.g. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu 

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

Projekta māksliniece - dizainere. 

  No 2012.g. līdz 2015.g. Rēzeknes novada pašvaldības projekts novada skolu 

jauniešiem – profesionālās ievirzes darbnīcas „Interjera dizains” vadītāja. 

 No 2009.g. līdz 2011.g. ESF Aktivitāte 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekts ”Darba un 

sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un 

zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”. Darbnīcas „Būšu 

interjera dizainers” vadītāja. Eiropas Sociālais Fonds. 

 2008.g. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība 

augstskolā”- „Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: 

Rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze ” pētniece/doktorante. LR IZM 

 2007.g. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības un 

infrastruktūras attīstīšana RA personības socializācijas pētījumu institūtā 

(PSPI) – Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības pētījumi un 

ieviešanas 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 darbība   

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 
Nosaukums, norises vieta, 

datums 

 

Personālizstāde Grafikas izstāde Starptautiska Pleskavas „Dizaina festivāla 2014” ietvaros. 

Mākslas galerija „DAR”, Pleskava 21.11. – 20.12. 2014.g., Krievija. 

Grupas izstāde Starptautiska mākslas izstāde „Bez robežām”. Pārrobežu sadarbības 

programmas „Latvija – Lietuva – Baltkrievija”, projekta „Virtuālā pagātne – 

muzeju nākotne” ietvaros. Rēzeknes Augstskolas Mākslas terase. 21.11. – 

30.12.2014.g., Rēzekne. 

Grupas izstāde Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2014”, Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, 14.11.-22.12.2014.g., Rēzekne. 

Grupas izstāde Starptautiska mākslas izstāde „Sajūtu dimensijas” starptautiskas zinātniski 

praktiskas konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” ietvaros. 

Rēzeknes Augstskolas Mākslas terase. 19.09. – 22.10.2014.g., Rēzekne. 
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Grupas izstāde Starptautiska gleznu un grafikas izstāde „Radīt prieks” Itas Kozaķevičas 

Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija (LNKBA), 01.04.-30.06. 

2014.g., Rīga. 

Grupas izstāde Latgales reģiona mākslas dienu izstāde „Vai nu ir, vai nu nav”, Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centrs, 24.04.-10.07.2014.g., Daugavpils. 

Personālizstāde Grafikas izstāde kopā ar Mairitu un Ivo Folkmaņiem (Daugavpils) „Izslēgts – 

ieslēgts + feromoni”, Latgales Kultūrvēstures muzejs, 14.02.-15.03.2014.g., 

Rēzekne. 

Grupas izstāde Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2013”, Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, 15.11.-21.12.2013.g., Rēzekne. 

Grupas izstāde I Latgales grafikas simpozija izstāde „Mazā – lielā Daugavpils” no 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas. Latgales Kultūrvēstures 

muzejs, 02.10.-09.11.2013.g. Rēzekne. 

Grupas izstāde Izstāde „Cylvāks”, veltīta cilvēka iekšējās un ārējās pasaules mijiedarbībai 

Latgales reģionālajā kontekstā. Latgales Kultūrvēstures muzejs, 30.08.- 

20.09.2013., Rēzekne. 

Grupas izstāde Grafikas izstāde „Mans ir tavs” – Starptautiskais festivāls „Slovjanskij 

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

Grupas izstāde 8. starptautiskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” ietvaros rīkotā 

konferences dalībnieku radošo 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. 

Grupas izstāde Mākslas dienu ietvaros rīkotā izstāde „Pasmel mākslu” Latgales 

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

Grupas izstāde Latgales reģiona mākslas dienu “Untitledno2013” izstāde, Daugavpils Marka 

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

Grupas izstāde Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2012”, Latgales 

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

Grupas izstāde Grafikas miniatūru izstāde „mazā-lielā Daugavpils”, Daugavpils Universitātē, 

13.10.-13.11.2012.g., Daugavpils.  

                          Grupas izstāde  Starptautiska grafikas izstāde „Latvian remarks”, 15.10.-16.10.2012.g., 

Mehmet Akif Ersoy university Burdur (Turcija). 

Grupas izstāde Grafikas izstāde „Mans ir tavs”, Kultūras nams „Vārpa”, 10.10.-10.11.2012.g., 

Daugavpils.  

Grupas izstāde Rēzeknes Augstskolas un Jades Hochschules (Vācija) sadarbības 

15.gadadienas svinībām veltītā foto izstāde, Rēzeknes kultūras nams, 08.10.- 

08.11.2012.g., Rēzekne. 

Personālizstāde Grafikas izstāde kopā ar Wojciech Pilarski (Polija), „Satikšanās”, Radošo 

pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, 29.09.-10.10.2012.g., Rēzekne. 

Personālizstāde Plenēra darbu izstāde DU mākslas galerijā, 03.06. – 06.06. 2012.g., 

Daugavpils. 

Grupas izstāde Dalība PBLA vasaras nometnes “3x3” organizētajā izstādē Liepnā, 07. 2011.g. 

Grupu izstādes Dalība PBLA vasaras nometņu “3x3” organizētajās izstādēs (Mazsalaca, 

Lūznava, Malnava u.c.) 2005.g.-2011.g. 

Meistarklašu organizēšana Meistardarbnīcas „Virsmu dizains – Dekupāža” vadība II starptautiskā 

zinātniski praktiskā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, 

Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 09. 2013.g., Rēzekne. 
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 Meistardarbnīcas „Auduma apdruka” vadība I starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferencē “ Māksla un mūzika kultūras diskursā”, Rēzeknes Augstskola, 29. 

09. 2012.g., Rēzekne. 

 Meistardarbnīcas „Interjera iekārtošana kopā ar RA topošajiem dizaineriem” 

vadīšana Ludzas pilsētas svētku ietvaros, 03.08.2012.g., Ludza. 

 Meistarklases „Auduma apdruka” vadība (kopā ar lektori S.Mežinsku 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. 

Mākslas plenēri, radoši 

profesionālās prakses un 

simpoziji 

Latgales grafikas simpozijs Daugavpils Universitātē, 10.10.- 13.10.2012.g., 

Daugavpils. 

 Mākslas plenērs DU Mūzikas un mākslu fakultātes profesores Aleksandras 

Šļahovas un Šauļu universitātes profesora Ričarda Garbačauskas vadībā, 

31.05.-03.06. 2012.g. Daugavpils. 

 Profesionālajās kvalifikācijas prakse LMA Latgales filiāle, grafikas 

apakšnozare 02.04. -13.05.2012.g., Rēzekne. 

Studentu un docētāju izstāžu 

organizēšana 

Studentu diplomprojektu izstādes „Trešie” organizēšana un iekārtošana 

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas Baltajā zālē. 01.11. – 25.11.2014.g., 

Rēzekne. 

 Studentu diplomprojektu izstādes „Trešie” organizēšana un iekārtošana 

Rēzeknes Augstskolas Mākslas terasē. 21.10. – 29.10.2014.g., Rēzekne. 

 Starptautiskās studentu darbu izstādes organizēšana un iekārtošana „Design 

Isle 2014” izstādes ietvaros Ķīpsalā, 02.10.- 05.10.2014.g., Rīga. 

 Pleskavas Valsts Universitātes Starptautiskās konferences ietvaros tika atklāta 

izstāde ar nosaukumu „Jaunatne zinātnē’’. Bija apskatāmi gan Pleskavas 

Valsts Universitātes Dizaina un mākslas katedras studentu darbi, gan 

Rēzeknes Augstskolas bakalaura studiju programmas ‘’Interjera dizains’’ 

diplomprojekti, galerija ‘’CEHS’’, 03.04.- 05.05.2014.g., Pleskava (Krievija). 

 Izglītības izstādes „Skola- 2014” Rēzeknes Augstskolas informatīvā stenda 

dizaina izstrāde (kopā ar studenti K.Triblati) un izstādes iekārtojums. Ķīpsalas 

izstāžu komplekss, 27.02.2014.- 02.03.2014., Rīga. 

 4. Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāles izstāde (prezentēto studentu 

darbu izstrādes vadīšana – D.Apele, A.Strode), Rīgas Dizaina un mākslas 

vidusskola, 11.10.-27.10. 2013.g., Rīga. 

 Starptautiskās studentu darbu izstādes organizēšana un iekārtošana „Design 

Isle” izstādes ietvaros Ķīpsalā, 03.10.-06.10.2013.g., Rīga. 

 Studentu diplomprojektu izstādes „Otrie” organizēšana un iekārtošana 

Austrumlatvijas radošo 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” 

kūrēšana, Maltas vēstures muzejs, 01.06.-10.09.2013.g., Malta. 

 Studentu diplomprojektu izstādes organizēšana un iekārtošana Rēzeknes 

novada padomes foajē telpās, 12.06.- 30.06.2013.g., Rēzekne. 

 Studentu darbu izstādes organizēšana un iekārtošana Austrumlatvijas radošo 

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

26.11.- 20.11.2012.g., Rēzekne. 
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 Starptautiska studentu darbu izstādes organizēšana un iekārtošana „Baltic 

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

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

‘’Interjera dizains’’ diplomprojektu izstādes kūrēšana. Latgales Kultūrvēstures 

muzejs. 12.06.-28.06..2012.g., Rēzekne. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” 

ietvaros, studentu radošo darbu maketēšanā izstādes „Zīmes telpā” kūrēšana 

(kopā ar docenti A.Strodi), 25.-26. 05. 2012.g., Rēzekne. 

 3. Rīgas jauno dizaineru biennāle (prezentēto studentu darbu izstrādes 

vadīšana – D.Apele, G.Lucjanos, A.Strode), 10. 2011.g., Rīga. 

 Katedras 15 gadu jubilejai veltīto studentu radošo darbu izstādes kūrēšana, 

Latgales Kultūrvēstures muzejā, 07.10. 07.11. 2011.g., Rēzekne. 

 Studentu radošo darbu izstādes kūrēšana, Latgales Kultūrvēstures muzejā, 

13.01. – 21.02. 2010.g., Rēzekne. 

 Otrā Rīgas jauno dizaineru biennāle (prezentēto studentu darbu izstrādes 

vadīšana – D.Apele, A.Strode). 15.10.-15.11. 2009.g., Rīga. 

Dalība republikas mēroga un 

starptautiskos konkursos 

Dalība starptautiskā Dizaina festivāla plakātu konkursā „Alise Brīnumzemē 

150”, iesniegto plakātu izstrādes vadīšana un nosūtīšanas konkursam 

koordinēšana. 21., 22., 23. 11. 2014. Pleskava (Krievija). Konkursa 2. un 3. 

vieta ieguvēja - D.Poševa, konkursa laureātu balvas ieguvējas - D.Opincāne 

un D.Poševa. 

 „Gada balvu dizainā 2014” Studentu balvu kategorijā „Interjera dizains” 

augstāko mācību iestāžu grupā ieguvējas Rēzeknes Augstskolas Izglītības un 

dizaina fakultātes bakalaura programmas „Interjera dizains” absolventes 

Irēnas Ivanovas konkursam pieteiktā darba vadīšana kopā ar I.Dunduri, 

A.Strodi, 02.10.-05.10.2014.g., Rīga. 

 „Gada balvas dizainā 2014” Studentu balvu kategorijā „Vides dizains” 

augstāko mācību iestāžu grupā atzinību ieguvējas Rēzeknes Augstskolas 

Izglītības un dizaina fakultātes bakalaura programmas „Interjera dizains” 

4.kursa studentes Airitas Vīksnas konkursam pieteiktā vides objekta „Zaķi” 

vadīšana, 02.10.-05.10.2014.g., Rīga. 

 „Gada balvu dizainā 2014” Studentu balvu kategorijā iesniegto darbu 

nosūtīšanas koordinēšana (12.darbi, kas tika iesniegti Interjera dizaina, Vides 

dizaina un Rūpnieciskā dizaina kategorijā). 

 „Gada balvu dizainā 2013” Studentu balvu kategorijā „Industriālais dizains” 

augstāko mācību iestāžu grupā ieguvējas Rēzeknes Augstskolas Izglītības un 

dizaina fakultātes bakalaura programmas „Interjera dizains” absolventes Līgas 

Priedeslaipas konkursam pieteiktā darba vadīšana kopā ar A.Strodi, I.Dunduri, 

03.10.-06.10.2013.g., Rīga. 

 „Gada balvu dizainā 2013” Studentu balvu kategorijā iesniegto darbu 

nosūtīšanas koordinēšana (6.darbi, kas tika iesniegti Interjera dizaina un 

Rūpnieciskā/Industriālā dizaina kategorijā). 

Rēzeknes Augstskolas 

noformējumu dizaina ideju 

izstrāde un noformējuma 

izgatavošana un uzstādīšana 

RA Lāčplēša dienai un Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītā 

noformējuma dizaina ideju izstrāde un iekārtošanas koordinēšana foajē un 

aktu zālei (kopā ar studenti A.Vīksnu), Rēzeknes Augstskolas foajē un aktu 

zāle. 11.2014.g., Rēzekne. 

 RA Izglītības un dizaina fakultātes izlaiduma noformējuma dizaina izstrāde un 

interjera iekārtojums (kopā ar studenti I.Kukuli). Rēzeknes Augstskolas aktu 

zāle. 06.2014.g., Rēzekne. 
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 RA INFO dienas pasākuma dizaina izstrāde un aktu zāles noformējums (kopā 

ar studentu I.Kukuli), Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 11.04.2014.g., 

Rēzekne. 

 RA INFO dienas pasākuma dizaina izstrāde un aktu zāles noformējums (kopā 

ar studentu V.Rosčupkinu), Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 12.04.2013.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. 

 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 izstāžu komplekss, 12.2011.- 03.2012., Rīga. 

 RA Izglītības un dizaina fakultātes izlaiduma noformējuma dizaina izstrāde un 

interjera iekārtošana (kopā ar studenti N.Pavļukaiti), Rēzeknes kultūras namā, 

06.2011.g., Rēzekne. 

 Erudīcijas spēles noformējuma dizaina izstrāde un interjera noformēšana 

(kopā ar interjera programmas 3. kursa studentiem), Rēzeknes Augstskolā, 

03.2011.g., Rēzekne. 

Pilsētas noformējumu dizaina 

ideju izstrāde un 

noformējuma uzstādīšanas 

koordinēšana 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

gadskārtu svētku –Lieldienu svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā 

ar studenti A.Vīksnu) un noformējuma izgatavošanas koordinēšana, 10.04.-

30.04.2014.g., Rēzekne. 

 Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

gadskārtu svētku –Līgo svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā ar 

studentēm L.Pirušku, Z.Kārkliņu un I.Ivanovu)  un noformējuma 

izgatavošanas koordinēšana, 06.06.-28.06.2013.g., Rēzekne. 

 Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

gadskārtu svētku –Lieldienu svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā 

ar I.Drozdovu)  un noformējuma izgatavošanas koordinēšana, 04.03.-

08.04.2013.g., Rēzekne. 

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

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

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

 Senioru festivāla Rēzeknē dizaina izstrāde (kopā ar studentiem A.Sipko, 

A.Škabu un B.Latkovsku), 04.04.-07.06.2012.g., Rēzekne. 

 Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

gadskārtu svētku –Līgo svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā ar 

studentēm S.Sarguni un I.Rimšāni) un noformējuma izgatavošanas 

koordinēšana, 28.05.18.06.2012.g., Rēzekne. 

 Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

gadskārtu svētku -Lieldienu noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā ar 

studentēm M.Elksni un A.Skabu) un noformējuma izgatavošanas 

koordinēšana, 12.03. -08.04.2012.g., Rēzekne. 

 Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

gadskārtu svētku -Ziemassvētku noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā ar 

A,Šķirmantu) un noformējuma izgatavošanas koordinēšana, 01.12. - 

19.01.2011.g., Rēzekne. 
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 Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros 

valsts svētku - Rēzeknes pilsētas 11 novembra un Latvijas proklamēšanas 

gadadienai veltītā noformējuma – plakātu izstrādes koordinēšana (kopā ar 

lektori N.Losāni un 4.kursa studentiem), 10.11. – 16.11. 2011.g., Rēzekne. 

Mākslas dienu un radošu 

pasākumu organizēšana  

Mākslas dienu „Impresija” pilsētā organizēšana, performances, studentu 

meistardarbnīcu vadība (kopā ar lektori S.Mežinsku) 08.05. 2014.g., Rēzekne. 

 Mākslas dienu „Eko māksla” pilsētā organizēšana, studentu meistardarbnīcu 

vadība 15.05. 2013.g. Rēzekne. 

 Dizaina programmu studentu un docētāju dalība Rēzeknes pašvaldības 

Kultūras un tūrisma aģentūras rīkotajā pasākumā “Muzeju Nakts”– “Skulptūru 

Muzejs”. 2013.g., Rēzekne. 

 Mākslas dienu „Mākslas rits” pilsētā organizēšana, studentu modes skates 

koordinēšana un meistardarbnīcu vadība (kopā ar lektori S.Mežinsku), 10.05. 

2012.g. Rēzekne. 

 Mākslas dienu „Art primitive vulgaris” pilsētā organizēšana un 

meistardarbnīcu vadība, 15.05. 2011.g., Rēzekne. 

 Mākslas dienu „Es gribu ar Tevi parunāt” pilsētā organizēšana un 

meistardarbnīcu vadība. 26.04. 2010.g., Rēzekne. 

 Mākslas dienu pilsētā organizēšana un meistardarbnīcu vadība, no 1998.- 

2009.g., Rēzekne. 

Radošās aktivitātes 

starptautiskās konferencēs 

Sertifikāts Nr.2014/15 – 175 par dalību III starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferencē „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, Mākslas 

kataloga un izstādes kūrēšana. Rēzeknes Augstskola, (1KP) 19., 20., 21. 09. 

2014.g. Rēzekne. 

 Sertifikāts Nr.2013/14 – 43 par dalību II starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferencē „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, Mākslas 

un dizaina sekcijas vadīšana. Rēzeknes Augstskola, (1KP) 19., 20., 21. 09. 

2013.g. Rēzekne. 

 Sertifikāts Nr.2013/14 – 41 par dalību II starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferencē „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, 

meistardarbnīcas „Virsmu dizains – dekupāža” vadīšana. Rēzeknes 

Augstskola, (1KP) 28., 29., 30. 09. 2013.g. Rēzekne. 

 Sertifikāts Nr.803(114) par dalību starptautiskā konferencē - „Izaicinājumu 

un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” – Dizaina un mākslas 

sekcijas vadīšana. BSA, RA, LMALF. 16.st. 17. - 18. 05. 2012.g. Rēzekne. 

 Sertifikāts Nr.2012/13 – 43 par dalību I starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferencē „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”, 

meistardarbnīcas „Auduma apdruka” vadīšana. Rēzeknes Augstskola, (1KP) 

19., 20., 21. 09. 2012.g. Rēzekne. 

 Sertifikāts par dalību (ar prezentāciju) starptautiskā dizaina konferencē. 

Guardas Politehniskais institūts, 12.04.2010.g. Guarda, (Portugāle). 

Publikācijas mākslas katalogos: MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ III starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences Mākslas katalogs. Rēzeknes Augstskola. 

SIA „Latgales druka” 11.lpp. ISBN 978-9984-44-148-1 

 Gada balva dizainā 2013 / Atbildīgais par izdevumu G.Vanags - Latvijas 

Dizaineru savienība, 2013., 143.-144.lpp.  

 Person color nature music. Catalogue of the 8th International Conference / 

Editor of catalogue: M. Čačka - Daugavpils, Art Teachers Union, 2013., 7.lpp. 

– ISBN 978-9934-8393- 1-3. 
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 Mākslas maģistrantūras absolventi Daugavpils Universitātē un Šauļu 

Universitātē / Projekta menedžeris – Prof. V.Janulis - Daugavpils, Mākslu 

pedagogu apvienība, 2012., 20.lpp. – ISBN – 978-9984-49-738-9. 

    Gada balva dizainā 2012 / Atbildīgais par izdevumu G.Vanags - Latvijas 

Dizaineru    savienība, 2012., 156.-157.lpp.  

    Mans ir tavs. Latgales grafikas simpozija izstādes katalogs / sast. M. Čačka – 

Daugavpils, Mākslu pedagogu apvienība, 2012., 5.lpp. – ISBN – 978-9984-49-

640-5. 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

No 2008.g. Humanitāro zinātņu studiju programmu padomes priekšsēdētāja,  

Rēzeknes Augstskolas studiju padome.  

 No 2011.g. Satversmes locekle. Rēzeknes Augstskolas Satversme. 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

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 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.) 

2013.g. organizatoriski- metodiskā darbība PBLA vasaras nometnē „3X3”, 

Nereta. 

 2011.g. organizatoriski- metodiskā darbība PBLA vasaras nometnē „3X3”, 

meistardarbnīcas „Zīda apgleznošana” vadīšana, Liepna. 

 No 2010.g. asociācijas „Lauku pirtnieki” biedre. 

 2010.g. organizatoriski- metodiskā darbība PBLA vasaras nometnē „3X3”, 

Mazsalaca. 

 No 2008.g. ITET biedre. 

 2008.g. organizatoriski- metodiskā darbība PBLA vasaras nometnē „3X3”, 

meistardarbnīcas „Skaista māja” vadīšana, Malnava. 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ semināri/ stažēšanās 

 

 
 

Kursi un semināri 
 (programmas nosaukums, 

kursu tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, gads) 

Apliecība par dalību seminārā „Universālais dizains”. 4.st. 28.10.2014.g. 

Rēzekne. 



 

95 

 

 Apliecība Nr.2014/15-60 par dalību III starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” meistardarbnīcā 

„Dizainprojektēšanas sākumstadija: kā noteikt lietotāja vajadzības”. RA 4.st. 

19.09.2014.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2014/15-84 par dalību III starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” meistardarbnīcā „Radošās 

domāšanas veicināšana dizainerdarbībā”. RA 4.st. 19.09.2014.g. Rēzekne. 

 Sertifikāts Nr.2013/14-287 par profesionālās pilnveides programmu 

„Augstskolu didaktika’’ apguvi. RA 2014.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.11.20/1 par dalību lekciju kursā „Mūsdienu modes stili”. RA 

12.st. 20.05.2014. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2013/14-163 par tēmas “Boļonas procesa īstenošana 

augstskolu darbībā” apguvi. RA 10.st. 02.04.2014.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2013/14-282 par tēmas „Pamati zinātnisko publikāciju 

izstrādei starptautiskām prasībām” apguvi. RA 10.st.. 27.03.2014. 

Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2013/14-217 par tēmas „Augstskolas docētāju sadarbība 

ar uzņēmējiem intelektuālo resursu ilgtspējīgai izmantošanai” apguvi. 

RA 10.st.. 27.03.2014. Rēzekne. 

 Semināru cikls „Vārds Latvijas dizaineriem”, Dekoratīvās mākslas un dizaina 

muzejs, 2013.-2014.g. Rīga. 

30.10.2013.g. Dizains un telpa. 

27.11.2013.g. Dizains un mode. 

29.01.2014.g. Dizains un arhitektūra. 

 Apliecība par interjera dizaineres A.Irbītes lekciju kursu „Dizaina domāšana” 

8 st. 25.02.2013.g. Rēzekne. 

 Starptautisks seminārs „Koka arhitektūras atveseļošana Latvijā un Norvēģijā” 

29.11.2012.g. Rēzekne. 

 Seminārs „Zīmola izstrāde, pozicionēšana un komunikācija. Patiesība par 

produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību” LIAA, 22.11. 2012.g. Rēzekne. 

 Semināru cikls „Vārds Latvijas dizaineriem”, Dekoratīvās mākslas un dizaina 

muzejs, 2012.-2013.g. Rīga. 

31.10.12.g. Dizains Latvijā. 

28.11.2012.g. Pārsteidzošais mēbeļu dizains. 

31.01.2013.g. Lietu vērtība. Telpa, kas uzrunā. 

27.02.2013.g. Grafiskais dizains. Kvalitāte informācijas plūsmā. 

27.03.2013.g. Modes dizains. Pārliecinošs un pašpārliecināts. 

24.04.2013.g. Jaunie dizainā. Noticēt sev. 

 Apliecība Nr. 74 par piedalīšanos projekta “Radošo industriju attīstība 

Latvijas – Lietuvas pierobežu reģionā” (ESprojekta līguma Nr.LLIII-194)  un 

tēmas ‘’Mūsu radošie resursi XXI gadsimta iespējām” apguvi 16.st. 10.- 

11.11.2011.g. Rēzekne. 

 Sertifikāts Nr.00040 par izglītības programmas “Skaistumkopšanas 

pakalpojumi”apguvi, iegūstot pirtnieka kvalifikāciju. Pirts skola 

„Lielzemenes”.480.stundas. 25.09. 2010.g.- 15.10. 2011.g. Rīga. 

 Sertifikāts „Profesionālās pilnveides izglītības programma 20P 225 00”. 

Tēma “Angļu valoda”. Mācību centrs „Austrumvidzeme”. 120.st. 12.2010.g. 

– 05.2011.g. Rēzekne. 
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 Apliecība Nr.2010/11-162 par tēmas “E-vides MOODLE praktiskā lietošana” 

apguvi. RA 10.st.. 07.02.2011.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2011/12-198 par tēmas „Studiju rezultāti – no teorijas līdz 

praksei” apguvi. RA 10.st.. 07.12.2011.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.A-3071 par tēmas “Apsveikumi svētkos ar Photošop” apguvi. 

Mākslas izglītības centrs „Trīs krāsas” 7.st. 01.12. 2010.g. Rīga.   

 Apliecība Nr.A-3071 par Programmas Adobe Photošop apguvi. Mākslas 

izglītības centrs „Trīs krāsas” 36.st. 28.10 – 06.11. 2010.g. Rīga. 

 Apliecība Nr.A-2851 par tēmas “Mazs bērns – radoša personība” apguvi. 

Mākslas izglītības centrs „Trīs krāsas” 6.st. 04.12.2009.g. Rīga. 

 Sertifikāts par dalību seminārā „Personālais stils: Psiholoģija darbā ar klientu” 

8.st. 21.11.2009.g. Rīga. 

 Sertifikāts Nr.2007/08-66 par profesionālās pilnveides programmu 

‘’Augstskolu didaktika’’ apguvi. RA 2008.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2007/08-280 par tēmas „Autortiesību aktuālie jautājumi 

akadēmiskā personāla darbībā” apguvi. RA 10.st. 08.02. 2008.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2007/08-225 par tēmas „Mācību metožu un formu aktualizācijas 

problēmas” apguvi. RA 10.st. 18.01. 2008.g. Rēzekne. 

 Apliecība Nr.2007/08-304 par tēmas ”Daudzveidīgo spēju attīstīšanas 

darbības forma augstskolas studiju procesā” apguvi. RA 10.st. 29.02.2008.g. 

Rēzekne. 

Stažēšanās 
 

 

 „Salone satelite” Starptautiskā interjera dizaina izstāde Milānā (Itālija) 09.-14. 

04.2014.g. 

 „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. 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, datums 
Atzinība nominācijā „Interjera dizains” RA bakalaura studiju programmas  

pasniedzēju komandai par Irēnas Ivanovas Studentu balvu ieguvušā darba 

vadīšanu Latvijas Dizaineru savienības rīkotajā profesionālajā konkursā 

„Gada balva dizainā 2014”. Latvijas Dizaineru savienība. 04.10.2014.g. 

 Pateicības raksts par sadarbību un profesionālu attieksmi svētku noformējuma 

dizaina iedeju izstrādēs koordinēšanā 2013.gadā. Rēzeknes pilsētas dome. 

26.06.2014.g. 

 Pateicība par veikumu un atbalstu mākslas dienās „Impresija 2014 ”. 

Rēzeknes pilsētas domes pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un 

Tūrisma centrs”. 2014.g. 
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 Atzinība nominācijā „Interjera dizains” par Līgas Priedeslaipas Studentu 

balvu ieguvušā darba vadīšanu Latvijas Dizaineru savienības rīkotajā 

profesionālajā konkursā „Gada balva dizainā 2013”. Latvijas Dizaineru 

savienība. 05.10.2013.g. 

 Pateicības raksts par veiksmīgu sadarbību, radošu un profesionālu pieeju 

„Interjera dizaina” programmas vadīšanā. Rēzeknes pilsētas dome. 

27.06.2012.g. 

 Atzinības raksts par nozīmīgu pedagoģisku ieguldījumu mākslas interešu 

attīstīšanā studiju procesā. Izglītības un dizaina fakultāte. 2012.g. 

 Pateicības raksts par ieguldījumu Karjeras nedēļas organizēšanā. Valsts 

izglītības attīstības aģentūra. 2012.g. 

 Pateicības raksts par veikumu Rēzeknes pilsētas svētkos 2012 „Rēzekne 

vieno”. Rēzeknes pilsētas dome. 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” attīstīšanu un 

popularizēšanu. Rēzeknes Augstskola. 2011.g. 

 Pateicība par veikumu un atbalstu mākslas dienās „Art primitive vulgaris” . 

Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvalde. 2011.g. 

 Piešķirts tituls - Gada docētāja 2010. Rēzeknes Augstskolas Izglītības un 

dizaina fakultāte. 2010.g. 

 Atzinības raksts par personīgo ieguldījumu Mājas kultūras izglītības katedras 

darbā, sagatavojot 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmu „Interjera dizains” akreditācijai. Rēzeknes Augstskola. 

2009.g. 

Valodu prasmes  

Latviešu valoda  

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu   B1  B1  B1  B1  B1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

   

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Iluta Arbidāne 

Dzīvesvietas adrese Pūpolu iela 41, Rēzekne 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Tālrunis, mobilais 

tālrunis 

+ 371 26498925   

e-pasts iluta.arbidane@inbox.lv; iluta.arbidane@ru.lv 

Dzimšanas datums 19.11.1972. 
  

Izglītība un 

zinātniskie grādi 

 

25.01.2013. 

 
2003.- 2004.g. 

Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte, Ekonomikas zinātņu doktora grāds, 

apakšnozare Finanses un kredīts (Dr.oec.) (diploms Nr.0091, izdots 25.03.2013.) 

Institute of Financial Accountants, Diploma in International Accounting Standards 

01.09.1995.-

20.06.1998. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas zinātņu 

maģistrs (Mag.oec.) (diploms Nr.001223, izdots 20.06.1998.) 

01.09.1991.-

20.06.1995. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomista kvalifikācija ar 

specializāciju grāmatvedībā un finansēs (diploms Nr.404111, izdots 21.06.1995.) 

01.09.1991.-

20.06.1995. 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Ekonomikas fakultāte, ekonomikas zinātņu 

bakalaurs (diploms Nr.000132, izdots 12.06.1995.) 
  

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

 

No 01.01.2013. 

 

No 01.12.2012. 

 
01.09.2010. –  

 

01.02.2013. 

01.07.2011. –  

30.11.2012. 

16.11.1999. - 

30.06.2011. 

No 01.07.2011. 

No 01.09.2001. 

 

Utenas Kolegija Projekta VPI – 2.2-ŠMM-07-K-02-089 Joint degree ,,Hospitality 

Management” studiju programmas izstrādes darba grupas locekle 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu vadības katedras 

vadītāja 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte vieslektore (studiju kursi: Grāmatvedība, 

Nodokļu sistēma); 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne; 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes dekāne; 

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Robežapsardze” programmas direktore; 

RA Ekonomikas un vadības fakultāte Finansu vadības katedra, docente; 

RA Ekonomikas fakultāte Finansu un grāmatvedības katedra, lektore; 

RA Ekonomikas fakultāte Uzņēmējdarbības ekonomikas katedra, asistente; 

  

Studiju kursu 

vadība 

 

Maģistra studiju 

programma  

Maģistra studiju 

programmas 

,,Finanšu vadība” , 

,,Vadības zinātne” 

,,Tiesības” , 

,,Dizains” 

 

 

Biznesa vērtēšana (3, 4 KP); Cilvēkresursu vadība (4 KP); Vadības teorija(2KP); 

Organizāciju kultūra un komunikācija (2KP); Līdervadība (2KP) 

Bakalaura studiju 

programma 

Bakalaura  studiju 

programmas 

,,Uzņēmējdarbība” , 

,,Vadības zinātne”, 

,,Ekonomika”, 

,,Finanses”  

 
Nozaru grāmatvedība (2,4KP); Ievads uzņēmējdarbībā (2KP); Audita pamati (2KP); 

Pakalpojumu grāmatvedība (2KP); Grāmatvedības teorija (2,4KP); Finanšu grāmatvedība 

(2,4KP); Grāmatvedības praktikums (2KP); Nodokļu sistēma un administrēšana (4KP); 

Personāla vadība (2,3,4KP); Konfliktoloģija un lietišķā etiķete (2KP); Laika un stresa 

menedžments (2KP); Organizāciju psiholoģija (2KP). 

 

  

mailto:iluta.arbidane@inbox.lv
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Vieslekcijas  

20.10. 25.10.2014. 

17.09.- 20.09.2014. 

04.06.-07.06.2014.                           

13.04.-19.04.2014. 

06.03.2014.-08.03.2014. 

02.05.2013.-03.05.2013. 

27.02.2013.-05.03.2013 

24.09.2012.-29.09.2012. 

22.04.2012.-28.04.2012. 

07.04.2011.-08.04.2011. 

05.12.2010.-11.12.2010. 

09.11.2010.-13.11.2010. 

10.05.2010.-14.05.2010. 

20.04.2008.-27.04.2008. 

   22.02.- 28.02.2007. 

24.04.- 29.04.2006 

04.04.- 09.04.2005. 

 

Mykolas Romeris University, Lietuva 

Utenos Collegija, Lietuva (8 stundas. Cilvēkresursu lvadība) 

Mykolas Romeris University, Lietuva (5 lekcijas. Līdervadība) 

Kaunos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Estonia Academiy of Security Sciences. Igaunija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (5 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Utenos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Personāla vadība); 

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsawa. Polija; 

Fachhhochschule Worms. Vācija. (8 stundas. Finanšu un personālvadība tūrismā.); 

International School of Law and Business. Lietuva; 

Prakses organizācija Aristoteles Holiday Resort. Grieķija; 

Kaunos Collegija, Lietuva (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Fachhochschule des BFI WIEN, Austrija. (8 lekcijas. Grāmatvedība un finanses); 

Vilnius College in Higer Education Faculty of Economics (8 lekcijas. Grāmatvedība un 

finanses) 
  

Dalība 

pārbaudījumu 

komisijās 

 

No 2013. 

 

No 2014. 

 

No 2000. 

 

2007.-2010. 

 

 

2007.-2010. 

 

 

No 2011. 

Akadēmiskā maģistra ,,Vadības Zinātne” un profesionālā maģistra ,,Finanšu vadība” 

valsts gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Otrā līmeņa augstākā profesionālā bakalaura studiju programmas ,,Robežapsardze” 

valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas  komisijas priekšsēdētāja vietniece 

Otrā līmeņa augstākā profesionālā bakalaura studiju programmas ,,Ekonomika” valsts 

gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas ,,Grāmatvedība” valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja vietniece 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas Komercdarbība valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja  

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas ,,Grāmatvedība” valsts gala pārbaudījumu kvalifikācijas komisijas 

priekšsēdētāja  
  

Akadēmiskā 

personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais 

skaits)  

Ap 30 

Bakalauri (kopējais 

skaits)  

Ap 250 

  

Cita darba 

pieredze 
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No 2013.gada 

 

 

No 30.08.2011. 

01.11.2005. – 

31.08.2006. 

No 1999.gada 

No 2006.gada 

1993.- 2000. 

01.07.2000.- 

30.06.2002. 

01.05.1996.- 

01.09.1998. 

01.08.1995.-01.05.1996. 

Līgumdarbi SIA ,,Ķemers Business and Law Company” (kopā 15).  Kompetences semināru 

un radošo darbnīcu vadība potenciālajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem un sabiedrības 

pārstāvjiem, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā –Inovāciju vadība 

SIA ,,Latgales stabu konstrukcijas” galvenā grāmatvede; 

Rēzeknes rajona padome, projekta ,,Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai” 

grāmatvede; 

SIA ,,Latgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs„ galvenā grāmatvede - konsultante; 

SIA ,,Latgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs„ valdes priekšsēdētāja; 

IU ,,Kols K” galvenā grāmatvede; 

SIA ,,Marīza M” galvenā grāmatvede; 

 

RTF SIA ,,Leiči” cenu ekonomiste – grāmatvede;  

 

SIA ,,AlDona” ekonomiste 
  

Zinātnisko 

pētījumu 

virziens(-i) 

 

Uzņēmējdarbības 

finanses 

Uzņēmuma apgrozāmo aktīvu pārvaldība 

  

Zinātniskās 

publikācijas citos 

anonīmi recenzētos 

un starptautiski 

pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos 

 

Kopējais publikāciju 

skaits 

9 
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Informācija par 

publikācijām pēdējo 

6 gadu laikā  

Zinātniskā 

monogrāfija 

 

Cabell's Directory of 

USA ,  ERA 

 

 

 

EBSCO 

 

 

 

                                                            

ISAP 

 

 

 

EBSCO 

 

 

INDEX 

COPERNIX 

 

 

INDEX 

COPERNIX 

 

 

EBSCO 

 

 

INDEX  

COPERNICUS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Arbidāne I.,Mietule I., Silineviča I. (2014) Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu 

izpēte. Rēzeknes Augstskola ISBN 978-9984-44-137-5 (232 lpp) 

Arbidāne I., Ignatjeva S. (2013) The Relationship between Working Capital Management 

and Profitability: a Latvian Case.  Research papers “Global Review of Accounting and 

Finance” Vol 4, No 1, pp. 148-158, ISSN 1838-5915 

 
Arbidāne I., Volkova J. (2012). Eksternal factors influencing management of companys 

current assets. Scientific journal Management theory and studys for rural business and 

infrastructure development Vol 34, No 5, 7-15 lpp. ISSN 1822-6760. 

 
Arbidāne I., Volkova J. (2012). Internal factors influencing management of current assets. 

Solution of a Social Requuirements and Objective reality issues in Economical and 

Juridical Sciences, IASHE, London, 127.-130.lpp.ISBN 978-1-909137-11-0 Pieejams:  

http://gisap.eu/ru/node/14407 

Arbidāne I., Zelgalve E. (2012). Current assets structure and exploration of business in 

Latvia, European Integration Studies, Research papers No 6, 2012, 185.-192.lpp. ISSN 

1822-8402. 

Arbidāne I.(2012). Apgrozāmo līdzekļu jēdziena interpretācija zinātniskajā un nozares 

literatūrā, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu žurnāls Nr1(4), Rēzekne, 9.-

25.lpp. ISSN 1691-5828. 

Arbidāne I., Ķīkule A.(2011). Vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmas pielietojuma 

teorētiskie un praktiskie aspekti, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu žurnāls 

Nr1(3), Rēzekne, 30-44.lpp. ISBN 978-9984-44-074-3Arbidāne I.  (2011). Possibilities of 

Asset ratio management using system approach, Management theory and studies for rural 

business and infrastructure development, Research papers 2(26), 7.-13.lpp, ISSN 1822-

6760. 

Arbidāne I., Silineviča, I.Mietule (2010). Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ekonomikas 

recesijas apstākļos Latgales reģionā, Latgales tautsaimniecības pētījumi Sociālo zinātņu 

žurnāls Nr1(2), Rēzekne, 324.-336.lpp. ISSN 1691-5828. 

Citas 

publikācijas 

 

Kopējais publikāciju 

skaits 

16 
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 Arbidane I., Mietule I., Brosova I., (2014). The Latvian region of Latgale employee 

happiness study in the context of the motivation. International Scientific Practical 

Conference CATCHING UP NEW IDEAS: MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW’ 

2014.  Collection of Scientific Articles  17 April, 2014, 5-12 lpp. ISBN 978-9955-27-430-8 

Arbidāne I.(2009). Improvement of Assets Optimisation in Business. Utenos Kolegija 

International Scientific - Practical Conference ,,Aspects of Sustainable Development: 

Theory and Prctice”, Insights, Nr. 1(2), Utenos kolegija,147.-159.lpp.  ISSN 2029-1639. 

Arbidāne I. (2008). Структура активов на предприятиях Латгальского региона в 

Латвии. N.Kopernika 4. starptautiskā konference ,,Ekonomisko problēmu risinājumi 

Baltijas reģionā Eiropas integrācijas kontekstā”.Torun, Studio KROPKA dtp, 491. – 

500.lpp. ISBN 978-83-7285-438-4. 

Arbidane I.,Tshughuryan A. (2008). Internal Quality Assurance Assesment Issues in Higher 

Education, RA Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Tautsaimniecības attīstības 

problēmas un risinājumi” materiāli, Rēzekne, 7.-15.lpp. ISBN 978-9984-779-80-5 

Arbidāne I. (2007). Aktīvu struktūras un rādītāju analīze pa uzņēmējdarbības veidiem 

Latvijas MVU sektorā, RA raksti 6.sējums, Rēzekne,6.-16.lpp. ISBN 978-9984-779-44-7. 

Arbidāne I. (2007).Активы и их роль в предпринемательскои  деятельности Латвии”, 

инновационное развитие экономики России,  сборник научных трудов,  Псков 

Издательство ППИ 2007, 17.25.lpp. ISBN 978-5-91116-034Arbidāne I., Mietule I. 

(2007). Inovatīvo mācību metožu loma grāmatvedības apguvē, starpt. 

konference ,,Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību 

meklējot”, RA raksti, Rēzekne. 
 

  

Monogrāfijas Veidojiet katrai monogrāfijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Bibliogrāfiskie dati 
(monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas 

vieta, izdevniecība, 

gads, lappuses, 

izdevuma kods), 

līdzautori 

 

  

Mācību un 

metodiskā 

literatūra 

6 

 I.Arbidāne, I.Kotāne, R;Liepiņa, I.Silineviča  Tūrisma analīze, 3.daļa Tūrisma 

uzņēmuma analīze. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2009, ISBN 978-9984-44-

030-9 

A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi maģistra 

darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2011, 

ISBN 978-9984-44-061-3 

A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi 

bakalaura darbu/diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA 

izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-060-6 

A.Puzule, D.Znotiņa, I.Silineviča, I.Mietule, I.Arbidāne Metodiskie norādījumi studiju 

darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rēzeknes Augstskola, RA izdevniecība, 2011, 

ISBN 978-9984-44-059-0 

I.Arbidāne, I.Mietule Uzdevumu krājums grāmatvedības teorijā. Rēzeknes Augstskola, 

RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

I.Arbidāne, I.Mietule Grāmatvedības bilance un konti. Mācību palīglīdzeklis Rēzeknes 

Augstskola, RA izdevniecība, 2003, ISBN 9984-585-97-7 

 

 
  



 

103 

 

Citu mācību 

metodiskie 

materiāli (t.sk. 

audio, video, 

MOODLE 

materiāli) 

Veidojiet katram materiālam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

Gads, materiāla 

nosaukums, izdevējs 

 

  

Zinātniski 

pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču 

skaits 

16 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 

6 gadu laikā  

Social Innovations: Theoretical and Practical Insights” annual international conference 

,,Research on personnel evaluation and its related issues in the development of a financial 

services company”, Vilnius, Oktober 23-24, 2014. 

V International Research conference ,,Innovations in Border Guards 

Professional Training”, May 7-8, 2014, Rēzekne 

International Scientific Practical Conference CATCHING UP NEW IDEAS: 

MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW’ 2014. The Latvian region of Latgale 

employee happiness study in the context of the motivation. Kaunas, April 17, 2014 

XXXIV International Scientific Conference „Solution of a social requirements and 

objective reality issues in economical and juridical sciences”. London (United Kingdom), 

October 11-16, 2012. 

International Scientific Conference ,,European Business Research Conferenc”  World 

Business Institute, Room, August 27-28, 2012. 

10th International Scientific Conference „Political and Economica challanges Stimulating 

Strategy Choices Toward Europe of Knowledge”. Kauna (Lithuania). April 20, 2012. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un risinājumi”, 

Rēzekne (Latvija), 2012.gada 19.aprīlis. 

International Scientific Conference „Management theory and studies for rural business and 

infrastructure development”. Klaipeda (Lithuania), April 8-9, 2011. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstība problēmas un risinājumi”, 

Rēzekne (Latvija), 2010.gada 15.aprīlis. 

International Scientific-Practical Conference „Aspects of sustainable Development: Theory 

and Practice”. Utena (Lithuania). April 28, 2009. 

IV Miedzynarodowe Seminarium „Rozwoj Europy Battyckiej”: Problemy wspolpracy 

gospodarczejw regione Baltyckim w kontekscie integracji Europejskiej. Torun (Poland), 

2008. 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogramma

s, u.c. 

Izņemiet iedaļu, ja tā nav būtiska. Veidojiet katrai vienībai atsevišķu sadaļu, iekopējot 

rindu. Sāciet ar jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, 

numurs, datums 

 

Eksperta darbība Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

No 2009. 

No 2012.  

IZM IKVD bezdarbnieku apmācības programmu eksperte grāmatvedības, finanšu 

vadības, komerczinību un uzņēmējdarbības vadības jomās 

IZM IKVD profesionālās izglītības eksperte grāmatvedības, finanšu vadības, 

komerczinību un uzņēmējdarbības vadības jomās 
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Citas zinātniskā 

darba aktivitātes 

Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

23.-24.10.2014. 

 

2014. 

 
No 2014. 

 
 

No2001. 

 

2006.-2010. 

 

2007. 

 

2004. 

 

 

,,Social Innovations: Theoretical and Practical Insights” annual international conference 

(SOCIN) zinātniskās komitejas locekle 

V International Research conference ,,Innovations in Border Guards Professional 

Training” orgkomitejas locekle 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 

konferences ,,Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi” zinātniskās 

redkolēģijas locekle  un darba grupas vadītāja  

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes studentu un docētāju 

konferenču orgkomitejas locekle un konferenču vadītāja  

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Tautsaimniecības attīstības iespējas 

un problēmas” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās konference ,,Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas 

priekšrocību meklējot” orgkomitejas locekle 

Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Scientific achievments for 

wellbeing and deveplopment of society” Vācijā (Greifsvaldē) redkolēģijas 

locekle 

 
  

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 
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01.01.2013.- 09. 

2015. 

 

No 2013.gada 

 

 

 

2012.-2014. 

 

 

 

01.10.2011.-

30.08.2012. 

01.10.2006.-30.09.2009. 

 

 

 

03. – 12.2008. 

 

 

01.03.2008. – 

31.12.2008. 

01.03.2006.-31.12.2006. 

 

01.01.2007.- 

30.04.2007. 

 

01.03.2007.- 

30.03.2007. 

02.2007.-30.03.2007. 

 

 

04.08.2006. – 

28.02.2007. 

02.11.2005.-20.12.2005. 

 

11.2005. – 08.2006. 

 

 

11.2005. – 12.2006 

 

 

 

 

International JointStdy Programme in Hospitality Managment VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-

089 ,,Development and Implementation of the Joint Study Programme in Hospitality 

Management  (TJ-SV-SP)”  (Utenas Kolegija) – izpildītājs 

“Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, lai 

nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas 

programma” (Identifikācijas nr. 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002) īstenošanu. 

Kompetences semināru un radošo darbnīcu vadītāja (kopā 16)  

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējām robežām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību nodaļas projekts „Kopīgā 

grāda studiju programmas (Joint degree study programme; turpmāk - JDSP) izstrāde” – 

moduļa eksperte 

ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” (vienošanās 

Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015)  

ERASMUS MUNDUS programmas projekts ,,Ārējās sadarbības logi Gruzijai, Armēnijai 

un Azerbaidžānai” , Nr. 132833-EM-1-2007-GR-ERA-MUNDUS-ECW LOT 5; Nr. 

2008-1961/001-001-MUN-ECW; Nr. 2009-1683/001-001ECW. Pasniedzēja, maģistra 

darba vadītāja 

Erasmus CD programmas projekts “ Development and Implementation of Joint Study 

Programme in International Business  Management”, Nr. 219410 - IC - 1 - 2005 -1 – LT-

ERASMUS-PROGUC-1.01.10. - eksperte 

IZM Pētniecisko projektu grants: ,,Latgales plānošanas reģiona attīstības iespēju  izpēte”, 

vadītāja prof. I.Silineviča Nr. 2008/ 01-23/107 

IZM zinātniski pētnieciskais grants ,,Mazo un vidējo tirdzniecības uzņēmumu ilgtermiņa 

un apgrozāmo aktīvu proporcijas izpēte” 

ES LEONARDO da VINCI programmas projektā “REPRO – Real life Business projects 

in multicultural student centred learning”, Nr. 2004 FIN-04-B-F-PP-160527. 

Nr.2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160 - eksperte 

,,Izglītības programmas ,,Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0003/0137  - recenzente, eksperte 

,,Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas studentu kvalifikācijas 

prakse uzņēmumos grāmatveža profesijā” 

Nr.2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0045/0124 (eksperte, eksperte)  

,,IMKA: Inovatīvās metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai  ekonomikā 

un uzņēmējdarbībā”, Nr.2006/0120/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160 

,,Vispārējās  vidējās izglītības iestāžu skolotāju profesionālās kompetences 

paaugstināšana” Nr 2006/0097VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0117/0160, 

,,Jēkabpils agrobiznesa koledžas studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana 

uzņēmumos grāmatveža profesijā” Nr 

2005/0141/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0002/0137 (eksperte) 

,,Vietējo aktīvistu iniciēšana integrācijas veicināšanai” Nr 2003/004-979-01-01/1-42/24, 

,,REPRO – reāli uzņēmējdarbības projekti studentcentrētā apmācībā daudzkultūru vidē”, 

Nr 2004 FIN-04-B-F-PP-160527 

 

  

Mākslinieciskā 

darbība  
Radošās 

meistarklases 

 

 

 

 

 
Radošās meistarklases 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

„Pašvērtējums darba kvalitātes kontekstā” projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr. 

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

2011.gads Rēzeknes novads (6h) 

2012.gads Aglonas novads (4h) 

ESF projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu uzlabošana Jaunaglonas 

arodvidusskolā” (vienošanās Nr. 2010/0111/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/050) 7. un 8. 

aktivitāšu ietvaros meistarklase audzēkņiem 

- „Sevis prezentācijas prasmes”  (12 h) 

-  „Lietišķā etiķete” (12 h) 

- ,,Esi līderis” (12 h) 
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Darbs 

koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

No 2014. 

 

 

 

No 1999.  

2000.-2008. 

No 2013.  

 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

1999.-2012. 

  

Studiju programmas ,,Viesmīlības vadība” komiteja saskaņā ar 06.03.2014. līgumu Nr 

BS-209/17-7/57 Par kopīgās studiju programmas realizāciju starp Utenas Kolēģiju un 

Rēzeknes Augstskolu projektā International JointStdy Programme in Hospitality 

Managment VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-089 ,,Development and Implementation of the Joint 

Study Programme in Hospitality Management  (TJ-SV-SP)”   

RA Satversmes sapulce, sapulces loceklis 

RA Senāts, senatore;  

RA Senāts, senatore; Senāta Budžeta un administratīvās komisijas vadītāja, Senāta Studiju 

programmu akreditācijas un licencēšanas komisijas vadītāja 

RA Studiju padomes locekle 

RA Zinātnes padomes locekle 

RA Stipendiju komisijas locekle 

RA Ekonomikas, vēlāk Ekonomikas un vadības fakultātes dome, locekle 

  

Neformālās 

izglītības un 

kursu vadība 

 

No 2000.-2011. 

2006. 

SIA ,,Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Grāmatvedība (36, 48, 64 stundas), 

Grāmatvedība vadītājiem (24 stundas) 

SIA ,,BUTS”, Grāmatvedība (160 stundas) 

 
  

  

Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

Papildus kursi: ,,Starptautisko studiju programmu moduļu veidošana”, ,,Situāciju vadība”, 

,,Personāla vadība”, ,,Uzņēmuma pārvaldības efektivitāte”, ,,Biznesa novērtēšana”, 

,,Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”,  ,,Stratēģiskā plānošana”, ,,Lietvedība”; ,,Mācību 

procesa psiholoģija, pedagoģija un inovācijas”; ,,Generall  English”; ,,Sabiedriskās 

attiecības un to loma uzņēmuma pozitīva tēla veidošanā”; Neverbālā komunikācija; vizuālā 

tēla veidošana” u.c. 

Attedance Certificate ,,Problem based learning Teaching large groups Assessment”, Oxford 

Brookes University. 

 
  

Saņemtie 

apbalvojumi 

Veidojiet katram apbalvojumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, 

datums 

Valsts Robežsardzes apbalvojuma zīme Nr 126 Par nopelniem Valsts Robežsardzes 

attīstībā 04.11.2014. 

RA atzinības raksti 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) LATVIEŠU 

Eiropas līmenis (*)  

Krievu C1 

Vācu B1 

Angļu B2 

 
(*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes Lietišķā komunikācijas prasmes un iemaņas, atbildības un pienākuma apziņa.  

Organizatoriskas 

prasmes 

Pieredze starptautisku un zinātnisku konferenču organizēšanā, starptautisku un vietēja 

mēroga pasākumu organizēšana un vadīšana, akreditācijas dokumentu gatavošana, 

akreditācijas darba vadīšana, studiju programmu, mācību un zinātnisko darbu vērtēšana, 

personāla vērtēšana, izklaides, korporatīvo, svinīgo pasākumu organizēšana un vadīšana 



 

107 

 

Datora lietošanas 

prasmes 

Datora lietošana ikdienas darbā (MS Word, PowerPoint, Explorer), grāmatvedības 

programmas (dažādas) 

Mākslinieciskas 

prasmes 

Aktiermeistarība (Jelgavas studentu teātris), Diploms par Rēzeknes bērnu mākslas skolas 

absolvēšanu 

Vadītāja apliecība B kategorija 

  

  

Akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Borgs Jānis 

Dzīvesvietas adrese Kr.Barona ielā 94  dz. 101, Rīga 

Tālrunis, mobilais 

tālrunis 
29704720   

e-pasts   lacisborgs@inbox.lv  

Dzimšanas datums 09.05.1946.   

Izglītība 1965.-1970.g.Latvijas Valsts Mākslas akadēmija, interjera un iekārtu specialitātē     

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

No 1999.-2000.g. - lektors (Latvijas Kultūras akadēmija); 

No 2003.- 2006.g.- pasniedzējs (Rīgas dizaina un arhitektūras koledža), 

No 2004.-2007.g. - lektors ( Latvijas Valsts universitāte); 

No 2001.- 2012.g.- docents ( Baltijas Starptautiskā akadēmija); 

No 2007.g. -  docents ( Latvijas Kultūras koledža); 

No 2008.-2009.g. docents ( Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola); 

No 2009.-2012.g.- pasniedzējs ( Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa augstskola); 

No 2010.-2011.g.- pasniedzējs ( Latvijas universitāte).  

Studiju kursu 

vadība 

 

Bakalaura studiju 

programma 

(programmas līmenis 

un nosaukums, kursa 

nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

Docēti studiju kursi:  

 20.gs. mākslas vēsture; Arhitektūras un interjera vēsture; Dizaina vēsture; Grafiskais dizains un 

tipografika; Mākslas vēsture; Kompozīcijas pamati; Dizaina vēsture. 

Cita darba 

pieredze  
Laika periods, amats, 

iestādes, 

struktūrvienības 

nosaukums 

No 1998.-2000.g. Žurnāls „Dizains un poligrāfija”, mākslinieciskais redaktors. 

No 1992.-1999.g. Sorosa Fonds- Latvija/ Sorosa Mūsdienu mākslas centrs-Rīga, direktors; 

No 1997.-1999.g. Nedēļas laikraksta „Fokuss” restorānu kritikas ( Observators) un kino 

jaunumu rubriku vadītājs; 

No 1991.-1997.g. Latvijas- Vācijas kopuzņēmuma „Alfa Rabbit GmbH”, izpildirektors; 

mailto:lacisborgs@inbox.lv
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 No 1989.-1993.g.  SIA „Art Service”, menedžeris; 

No 1985.-1986.g. žurnāls „ Alter Ego”, dizainers; 

No 1985.-1986.g. Žurnāls „Kino”, mākslinieciskais redaktors; 

No 1978.-1981.g. Žurnāls acd ( arhitektūra, celtniecība, dizains); 

No 1978.-1991.g. Žurnāls „Māksla”, mākslinieciskais redaktors; 

No 1975.-1978.g. J.Rozentāla Rīgas mākslas skola, direktors; 

No 1970.-1975.g. Latvijas PSR Kultūras ministrijas Mācību iestāžu metodiķis; 

No 1966.-1990.g.Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskola, kompozīcijas skolotājs; 

1978.-1991.g. Žurnāls ‘Māksla”, mākslinieciskais redaktors; patstāvīgais autors; 

1991.-1992.g. Nedēļas laikraksts „Pilsēta”, mākslinieciskais redaktors, restorānu kritiķis- 

Observators; 
  

Zinātnisko 

pētījumu virziens 

(-i) 

Mākslas (dizaina) kritika 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju 

skaits 
  1965.- 2012.g. Apm. 450  starptautiskās  un vietējās publikācijas  mākslas un vispārīgajā 

periodikā, TV programmas, dokumentālās filmas. 
 

 

Dalība projektos Dizaina prakse – interjeri, grafiskais dizains, izstāžu dizains, priekšmetu dizains – 120 projekti 
  

Mākslinieciskā 

darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, 

konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. 

māksliniecisku 

pasākumu 

organizēšana) 

 1992.-1999.g.   15 internacionālu kultūras , izstāžu , semināru, konferenču projektu kurators; 

1992.-1999.g. Izstādes Geo- Ģeo kurators ( 1995); 15 internacionālu kultūras , izstāžu , 

semināru, konferenču projektu kurators; 

2001.-2012.g. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, programmu kurators, projektu eksperts; 

2011.-2012.g. Kultūrkapitāla fonda vizuālo mākslu komisijas eksperts; 

  2011.-2012.g. Purvīša balvas komisijas eksperts. 

  

Darbs 

koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Galerijas Rīgas Mākslas telpa padomes priekšsēdētājs. 
 

  

Dalība 

profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

1984.g Latvijas mākslinieku savienības biedrs, uzņemts mākslas zinātnieku un kritiķu sekcijā; 

1985.g. Latvijas žurnālistu savienības biedrs; 

1991.-1995.g. Starptautiskās Žurnālistu asociācijas biedrs; 

1994.-1995.g. Stokholmass  Moderna Museet sponsoru kluba biedrs; 

1995.g. JohannisLoge Zum Schwert – Lībeka/ Rīga; ix pakāpes Kapitula meistars; 

1998.-2001.g.  Latvijas muzeju asociācijas Padomes loceklis; 

2000. g. Rotary Klubs- Rīdzene, Rīga, 2001./2002.  Gada kluba Prezidents. 

Laika periods 

(no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, 

loceklis, biedrs, u.t.t.)  
  

Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

1992.g. The Vardo Seminar Foundation ( Zviedrija) 
 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 
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Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis 

Krievu valoda  
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 Augstākais līmenis 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Bulis Aivars 

Dzīvesvietas adrese Vienības 32-49, Daugavpils, LV-5701 

Tālrunis, mobilais tālrunis 28751213   

e-pasts aivars.bulis@du.lv 

Dzimšanas datums 28.04.1986. 
  

Izglītība No 2011.g. sept. līdz 20013.g.jūn. – Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra 

studiju programma „Vidējās izglītības vizuālās mākslas skolotājs” (Maģistra grāds 

izglītībā) 
 

 No 2009.g. sept. līdz 2011.g.febr. – Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra 

studiju programma „Māksla” (Maģistra grāds mākslā) 

 No 2005.g. sept. līdz 2009.g.jūn – Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura 

studiju programma „Datordizains” (Bakalaura grāds mākslā) 

 No 1993.g. sept. līdz 2005.g. jūn. – Ludzas pilsētas ģimnāzija (vispārējā vidējā 

izglītība) 

 No 1993.g. sept. līdz 2001.g. jūn. - J. Soikāna Ludzas mākslas skola 
  

Zinātniskie grādi 2013.g. Profesionālais maģistra grāds izglītībā (Mg.paed.) – Daugavpils 

Universitāte 

 2011.g. Profesionālais maģistra grāds mākslā (Mg.art.) – Daugavpils Universitāte 

   2009.g. Profesionālais bakalaura grāds mākslā (Bac.art.) – Daugavpils Universitāte 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

Kopš 2010. g. sept. – viesasistents Daugavpils Universitātes Mākslas un dizaina 

katedrā 

  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma  RA profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” izvēles modulis 

„Grafiskais dizains” (3KP) 

Bakalaura studiju programma  DU studiju programmas „Datordizains” studiju kursi „Fotomāksla” (2KP), 

„Trīsdimensiju grafika” (1KP), „Profesionālā kompozīcija” (1KP) 

 DU studiju programmas „Mākslas menedžments” studiju kursi „Datorgrafikas 

pamati” (2KP), „Mūsdienu māksla: vides māksla” (2KP), „Mūsdienu māksla: 

fotomāksla” (2KP) 

 DU studiju programmas „Māksla” studiju kursi „Fotomāksla” (2KP), „Fotomākslas 

tehnoloģija un kompozīcija” (6KP) 
  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  2 

Bakalauri (kopējais skaits)  4 

  

Cita darba pieredze Kopš 2011.g. – datorgrafikas skolotājs Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā 

„Saules skola” 
 

 No 2010.g. līdz 2011.g. – datordizainers Daugavpils Universitātes Starptautisko un 

sabiedrisko attiecību daļā 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Grafikas attīstības tendences 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

- 

  

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 2 

 Raksts „Antona Kūkoja ieguldījums Latgales kultūras attīstībā”. Oļehnovičs D., 

Zuģicka I. sast. „Daugavpils Universitātes 53.starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli.” Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 

2012., ISBN 978-9984-14-563-1. 

 Raksts „Latvijas grāmatu grafikas vēsturiskā attīstība” Zuģicka I., sast. „Daugavpils 

Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Zinātniski 

pētnieciskie raksti)”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 

„Saule”, 2011. ISBN 978-9984-14-521-1 
  

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

2013.g. – elektroniskais mācību līdzeklis datorprogrammas „Adobe Photoshop” 

apguvei, Daugavpils Universitāte 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 5 

 Referāts „Vispārīgie mācību līdzekļu izveides noteikumi.” Daugavpils 

Universitātes 55. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils, Latvija, 

11.04.2013. 

 Referāts „Problēmas studiju kursa „Trīsdimensiju grafika” mācīšanā” Daugavpils 

Universitātes 54. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils, Latvija, 

18.04.2012. 
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 Referāts „Antona Kūkoja ieguldījums Latgales kultūras attīstībā” Daugavpils 

Universitātes 53. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils, Latvija, 

14.04.2011. 

 Referāts „Latvijas grāmatu grafika” 7. starptautiskajā konferencē „Cilvēks. Krāsa. 

Daba. Mūzika”. Daugavpils, Latvija, 14.05.2011 

 Referāts „Latvijas grāmatu grafikas vēsturiskā attīstība” Daugavpils Universitātes 

52. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpils, Latvija, 14.04.2010 
  

Dalība projektos Veidojiet katram projektam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

 No 2013. gada 24. jūnija līdz 29. jūnijam, Krefelde, Vācija. Fotogrāfijas 

meistardarbnīcas 16 stundu apjomā projekta „f/c/a forum contemporary art #3 

project eXodus „an eye for an eye“” ietvaros. 

 No 2012. gada 13. oktobra līdz 4. novembrim, Daugavpils, Latvija. Multimediju 

meistardarbnīcas 64 stundu apjomā vadīšana projekta nr. LLIII-165 „Radošo 

industriju attīstība Latvijas –Lietuvas pārrobežu reģionā” ietvaros. 
  

Mākslinieciskā darbība  

 

Dalība Latgales reģiona mākslas dienu izstādē „Untitled 2013” Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centrā 24.04. – 01.06.2013. 

 Dalība „Latgales grafikas simpozijā” Daugavpilī 10.-13.10.2012. 
  

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

„Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centra” 48 stundu apmācību programma 

radošā darbā iesaistītām personām „Uzņēmējdarbības ABC” no 16. aprīļa līdz 22. 

maijam 2011.g. 
  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

Jauno mākslinieku biedrības „Kāpēc 5” biedrs no 2006. līdz 20011.g. 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī

šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
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Angļu   C1  B2  B2  B2  B2 

Vācu   A2  A2  A1  A1  A1 

Krievu   C2  C2  C1  C2  B1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Čačka Māris 

Dzīvesvietas adrese Viestura iela 1-14, Daugavpils, LV- 5400 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29114596   

e-pasts   maris.cacka@msav.lv  

Dzimšanas datums 04.06.1976.   

Izglītība 1998.g. Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, sākumskolas un vizuālās 

mākslas skolotāja kvalifikācija 

Zinātniskie grādi Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte  – 1998.g. bakalaura grāds pedagoģijā,  

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte  – 2000.g. maģistra grāds izglītības zinātnē 

( pedagoģijas apakšnozare) ,  

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte  – 2009.g. doktora grāds pedagoģijā( mākslas 

pedagoģijas apakšnozare),  

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte  – 2011.g. maģistra grāds mākslā ( grafika) 

( pedagoģijas apakšnozare)   

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

No 1998.- 2003.g. - asistents Mākslu katedrā (DU). 

No 2003.- 2009.g.- lektors Mākslu katedrā (DU), 

No 2004. - 2012.g. – programmas direktors akreditētajai profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Datordizains” (progr. 

kods 42214), 

No 2006.-2010.g. – Mākslu katedras vadītājs (DU), 

No 2009.- 2010.g.- docents Mākslu katedrā (DU), 

No 2010. 04. - 2010. 08. - Mākslas un dizaina katedras vadītājs 

No 2010.g. 16.augusta – 2011.gada 1.septembrim – Mūzikas un mākslu 

fakultātes dekāna p.i., (DU), 

No 2010.g. – docents Mākslas un dizaina katedrā (DU); 

No 2012.11. – vadītāja vietnieks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā; 

No 2012.04. – 2012.11. – ekspozīciju un izstāžu kurators Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centrā; 

No 2012.g Zinātņu nozares “Pedagoģija” eksperts – Latvijas Zinātnes 

Padomes lēmums Nr. 26-4-1 no 2012. g. 19. jūlija. 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju 

programma (programmas 

līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

   Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mākslas 

menedžments” 

Mākslas un kultūras institūciju darbība – 2 KP; Zīmēšanas pamati un 

grafiskie darbi   5 KP 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Pamatizglītības skolotājs”, “Pirmsskolas skolotājs” 

Zīmēšana, grafiskie darbi un to mācību metodika -2 KP 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
mailto:maris.cacka@msav.lv
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“Pirmsskolas skolotājs” un „Māksla” 

Leļļu tehnoloģija -2 KP 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

“Pirmsskolas skolotājs 

Datordizaina pamati -2 KP 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās “Māksla” 

un „Datordizains” 

Kompozīcija -5KP; Profesionālā kompozīcija (2KP) 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Māksla 

Kompozīcijas mācību metodika -2KP 

Docēti studiju kursi:  

Mākslas un kultūras institūciju darbība -2KP;Zīmēšanas pamati un grafiskie 

darbi – 

5 KP; Zīmēšana, grafiskie darbi un to mācību metodika -2 KP; Kompozīcija 

un tās mācību metodika-2KP; Leļļu tehnoloģija-1KP;Datordizainapamati-

2KP; Kompozīcija - 5 KP ;Profesionālā kompozīcija -2 KP; Kompozīcijas 

mācību metodika -2 KP 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

2012., 2011., 2010., 2009., 2008., 2007., 2006., 2005., 2004., 2003., 2002.g. 

Žūrijas komisijas loceklis – Daugavpils novada (rajona) skolu vizuālās 

mākslas olimpiādes, konkursi. 

2006., 2005., 2004., 2003.g. Žūrijas komisijas loceklis – Daugavpils 

pilsētas skolu vizuālās mākslas olimpiāde; 

Akadēmiskā 

personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  125 

Maģistra darbi  4 

Cita darba pieredze - 2012.gada 05.-10.jūnijs - piedalīšanās un uzstāšanās Grundtvig programmas projekta „A 

Toolkit for Integration” darba grupas seminārā, Izmirā, Turcijā; 

- 2011.gada 23.-26.marts. - piedalīšanās un uzstāšanās Grundtvig programmas projekta „A 

Toolkit for Integration” darba grupas seminārā, Logrono, Spānijā; 

- 2010.gada 11.oktobris. - piedalīšanās Dizaina informācijas centra rīkotajā Latvijas un 

Austrijas dizaina skolu seminārā, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā Rīgā; 

- 2010.gada 15.aprīlis. - Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā konferences 

sekcijas „Māksla Latvijā: tradicionālais un laikmetīgais” darba grupas moderators; 

- 2009.gada 5.-10.maijs. – 6.starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēks. Krāsa. Daba. 

Mūzika.” sekcijas „Art Education” darba grupas moderators; 

- 2009.gada 17.aprīlis. - Daugavpils Universitātes 51.starptautiskā zinātniskā konferences 

sekcijas „Pedagoģiskās inovācijas: pieredzes apmaiņa” darba grupas moderators; 

- 2008.gada 10.oktobris. - piedalīšanās Dizaina informācijas centra rīkotajā starptautiskajā 

konferencē par dizainu radošo industriju attīstības kontekstā „Dizains un izglītība.” Rīgā; 

- 2007.gada 29.-30.novembris. - piedalīšanās Latvijas Mākslas akadēmijas rīkotajā 

starptautiskajā konferencē „Art&Artistic Research Riga 2007.” Rīgā; 

- 2007.gada 17.-21.oktobris. - piedalīšanās Mākslu pedagogu apvienības sadarbībā ar 

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāti, Izglītības un vadības fakultāti un 

Informātikas katedru rīkotajā starptautiskajā konferencē „Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” 

Daugavpilī; 

- 2007.gada 5.oktobris. - piedalīšanās Latvijas Kultūras ministrijas sadarbībā ar Dizaina 

informācijas centru un Valsts Kultūrizglītības centru rīkotajā konferencē par dizainu „No 

Laika periods, amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 
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Lielvārdes jostas līdz mūsdienu dizainam” Dailes teātrī, Rīgā; 

- 2006.gada 21.-23.septembris. - piedalīšanās Latvijas Kultūras akadēmijas un Gētes institūta 

rīkotajā starptautiskajā konferencē „Prāta metamorfozes: neprāts, vājprāts, vieglprāts, 

bezjēga.” Reiterna namā, Rīgā; 

- 2006.g. 10.-24.martā – piedalīšanās Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Latvijas 

pašvaldību un Latvijas pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana” (Nr. 

VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.4/0001/0003) ietvaros rīkotajā 40 stundu izglītības programmā 

„ES projektu vadība”, kuru organizēja Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs, 

Daugavpilī; 

- 2000.g. 16.decembrī – piedalīšanās Starpreliģiju un Starpvalstu Federācijas par Mieru 

Pasaulē organizētajā konferencē „Universālo vērtību loma pasaules miera un kultūras 

nostiprināšanā”, Rīgā; 

- 1999.g. 18.-20.maijā – piedalīšanās SFL un DPU PPPF starptautiskajā seminārā 

“PARADIGMA” (Kopīgi mācoties, rodam jēgu); 

- 1998.g.15.-20.maijā – piedalīšanās seminārā “Vizuālās mākslas mācīšanas metodika”, 

Zviedrijā, Gevles Universitātē-Koledžā. 

Aktieris: 

- No 1997.g. Daugavpils novada Kultūras centra Teātra trupā “Trešais 

variants” – izrādes/lomas: kopā 12 lomas (pielikumā izrāžu saraksts) 

Logo autors: 
- Izstrādāti kopumā vairāk nekā 20 logo, nozīmīgāko saraksts iekļauts pielikumā 

Mākslinieks: 

- No 2001.g.-2010.g. – vairāk nekā 15 DU pasākumu telpu mākslinieciskais 

noformējums un pasākumu grafiskais dizains (autors/līdzautors); 

- 2002.g. 29.05.-01.10. – izstādes “Daba pilsētā” ekspozīcija; 

- balva “Zelta ola” 2001, 2005, 2010; 

- No 1999.g. -2008.g. – izstāžu „Skola” DU izstāžu stenda un materiālu 

mākslinieciskais noformējums Ķīpsalā, Rīga (autors/līdzautors). 
Scenogrāfs: 

- Daugavpils novada kultūras centrā: 2 pasākumi un 4 teātra izrādes 

(pielikumā aktivitāšu saraksts) 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 1. Vizuālā māksla un kaimiņmākslas – Zināšanu kvalitātes problēmas. 

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes studentu un maģistrantu prēmēto 

darbu anotācijas (19985./96.māc.gads)., Daugavpils: DPU izdevniecība 

“Saule”, 1997.- 10.lpp. 

2. Integrēta mācību priekšmetu apguve sākumskolā caur vizuālo mākslu – 

Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātes zinātniskie lasījumi –

Cilvēks. Krāsa. Daba un Mūzika. (1997.gada 9.-12.aprīlī), Daugavpils, 

DPU izdevniecība “Saule” 1998.- 26.lpp. 

3. Leļļu teātris kā viens no aktīvo mācīšanas metožu paņēmieniem – 

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 7.ikgadējās zinātniskās konferences 

rakstu krājums. A9. Sabiedrības veselība. Sporta zinātne. Mākslas 

zinātnes. Politiskās zinātnes, socioloģija, ekonomika. Valodniecība - 

Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 1999. – 80.lpp. 

4. Plenērs sākumskolas mācību procesā - Profesionāla pedagoga 

sagatavošanas problēmas: Ceturtās ikgadējās un pirmās starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences tēzes.-Rēzekne, 1999.- 82.-84.lpp. 

5. Leļļu teātris – integrētais mācībprojekts – //Skolotājs 5/99, 68.-69.lpp. 

6. Puppet-show’s – Project as one of Active Teaching Method way at 

School – Pradinē mokykla ižengus I 2000- Uosius – Tarptautinēs 

mokslinēs-praktinēs konferencijos darbinē medžiaga 2000 m. vasario 4-5, 
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Klaipeda, Lietuva, p. 33-35. 

7. Leļļu teātris kā kvalitatīvo mācību metožu kopums – Baltijas reģiona 

valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli 2000.gada 2.-3. marts. – Rēzekne, 2000. 

– 81.-82.lpp. 

8. Puppet –show as Union of Qualitative Teaching Methods – Today’s 

reforms for tomorrow’s school’s, ATEE Spring University, Klaipeda, 

Lithuania, 2000. – p.272-275. 

9. Harmonious appearance – Pedagogue, Artist, Philosopher // Мир 

искусства и дети: проблемы художественной педагогики. Тезисы 

докладов 2-ой международной научно-практической конференции, 

15-16 мая 2001 г. – Витебск, издательство Витебского 

государственного университета им. П.М.Машерова, 2001 - стр.67. 

10. Influence of Visual Culture on Person’s Intelligence // “Cilvēks. Krāsa. 

Daba. Mūzika”- 3. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. 2002.gada 

15.-18.maijs. – Daugavpils: Saule, 2002. – 38.lpp. 

11. Проблема развития культурной личности в процессе обучения 

искусству //International Scientific Conference “Teacher Education in 

XXI Century: Changing and Perspectives” – 29-30 November, 2002 at 

Siauliai University, Lithuania – стр. 326-329. 

12. Development of Creative Activities in Visual Art – International 

Conference: “Teaching and Learning in Higher Education: New Trends 

and Innovations” – April 12-18, 2003, Aveiro, Portugal – CD–ICHED-

Aveiro/main/Comm/p82pdf – p.1-12. 

13. Interest from Creative Activity to Creativity - 6th International Conference 

and Exhibition “Generative Art 2003” – 10-13 December, 2003, Milan, 

Italy – p.119-129, http://www.generativeart.com/papersGA2003/b20.htm 

14. Strategy of Sustainable Education in Art Pedagogy - 6th International 

Conference and Exhibition “Generative Art 2003” – 10-13 December, 

2003, Milan, Italy – p.130-136. 

15. Interest and Creative Activities - The second International Conference 

“Sustainable Development. Culture. Education” – 14-16 April, 2004, 

Tallinn, Estonia – 11 pages. 

16. The Evaluation of Creative Works of Students of Art Speciality - The 

second International Conference “Sustainable Development. Culture. 

Education” – 14-16 April, 2004, Tallinn, Estonia – 11 pages. 

17. Creative Activity in conception of Sustainable Development Education – 

The International Conference „Environmental Management for 

Sustainable Universities” – 9-11 June, 2004, Monterrey, N.L.Mexico – 

CD- a01_133_a_slahova.pdf. – 13 pages. 

18. Development of Creative activity - 4th International Conference „Person. 

Color. Nature. Music.”– 18-21 May, 2005, Daugavpils, Latvia – p. 251-

262. 

19. Creative interest and Creative Activity in Art Education – The spaces of 

Creation. Scholar Research Journal (Šiauliai University) – Nr.2., 2005., 

p.92-99. 

20. The Dynamic of Development of Creative Activities in Visual Art – 4th 

Annual Hawaii International Conference on Arts and Humanities – 11-14 

January, 2006, Honolulu, USA – p 7183-7200. 

21. Radošās mācību darbības stadiju un intereses līmeņu mijiedarbība - 11. 

http://www.generativeart.com/papersGA2003/b20.htm
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starptautiskā kreativitātes konference „KREATIVITĀTE KĀ PROCESS” 

– 2006.gada 10.-11.novembris, RPIVA, Rīga, 11 lpp. 

22. Exhibition as a form for demonstration achievements - 9th International 

Conference “Generative Art 2006”, 12-15 December, 2006, Milan, Italy – 

10 pages. 

23. Peculiarities of the Development of Students’Needs for Artistic Creative 

Activity - International Scientific Conference “The Spread of spirituality in 

the Reality of Art Education”, 2-4 April, 2008, Šiauliai, Lithuania. 

24. Theoretical Research of Essence of Creative Activity in a Context of Art 

Pedagogy - International Scientific Conference “The Faculty of Arts: the 

Past and Perspectives”, 22 April, 2008, Šiauliai, Lithuania. 

25. Mākslas bakalaura studiju programmu studentu radošās mācību 

darbības attīstība – Daugavpils Universitātes 51.starptautiskā zinātniskā 

konference, 2009.gada 15.-18.aprīlis, Daugavpils Universitāte, 

Daugavpils. 

26. Development of Creative Study activity of students in the Professional 

Higher Education Art Bachelor Study Programmes – 6th International 

Conference „Person. Color. Nature. Music.”– 5-10 May, 2009, 

Daugavpils. 

27. Peculiarities of Development of Interest towards Creative Activity for Art 

Students – 11th International Conference on Education, 25-28 May, 2009, 

Athens, Greece. 

28. Mākslas studentu radošās mācību darbības attīstība – 14.starptautiskā 

kreativitātes konference, 2009.gada 6.-7. novembris, Rīga. 

29. 21.gs. pirmās desmitgades tendences Latvijas iespiedgrafikā – 
Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā konference, 

2010.gada 14.-16.aprīlis, Daugavpils Universitāte, Daugavpils. 

30. Apdrukātas bīdāmās durvis interjerā – Daugavpils Universitātes 

52.starptautiskā zinātniskā konference, 2010.gada 14.-16.aprīlis, 

Daugavpils Universitāte, Daugavpils. 

31. Funkcionālā dizaina objekta „Koka žalūzijas” apdrukas iespējas – 
Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā konference, 

2010.gada 14.-16.aprīlis, Daugavpils Universitāte, Daugavpils. 

32. Peculiarities of the Development of Interest towards Creative Activity - 

3rd Intercultural Arts Education Conference, 8 October, 2010, Helsinki, 

Finland. 

33. Design Ideas in the Context of Design Tendencies in Latvia of DU 

Students – 13th International Conference „GA2010”, 15-17 December, 

2010, Milano, Italy. 

34. Linocut tendencies in the first decade of the 21st century in Latvia - 

Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. 7.starptautiskā zinātniskā konference. 

2011.gada 10.-15.maijs. Daugavpils. 

35. The development of art pupils’motivation for independent creative 

activity - Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. 7.starptautiskā zinātniskā 

konference. 2011.gada 10.-15.maijs. Daugavpils. 

36. The Characteristic of Professional Higher Education Bachelor Study 

Programme and Professional Higher Education Master Study 

Programme “Art” in Daugavpils University. – Visual and Performing 

Arts. Abstract Book from the 2
nd

 Annual International Conference on 

Visual and Performing Art. 6-9 June 2011, The Athens Institute for 
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Education and Research, Athens, Greece. 
Publicēti recenzēti zinātniskie darbi: 

- Studentu radošās darbības attīstība mākslas studiju procesā : promocijas darbs pedagoģijas 

zinātnes nozarē, nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē / Māris Čačka ; promocijas 

darba zin. vad. Dr.paed., profesore Aleksandra Šļahova ; Daugavpils Universitāte. - 

Daugavpils : [b.i.], 2009. - 180 lp. : tabulas, diagr. + + pielikumi Ar rokraksta tiesībām. - 

Bibliogr.: 168.-180 lp.; 

- Studentu radošās darbības attīstība mākslas studiju procesā = The Development of students' 

creative activity during the process of art studies : promocijas darba kopsavilkums 

pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes nozarē, mākslas 

pedagoģijas apakšnozarē / Māris Čačka ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : 

Daugavpils Universitāte, 2009 : (DU Akadēmiskais apgāds "Saule"). - 55 lpp. : diagr., 

tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 25.-28. lpp. - Paral. latviešu un angļu val.  ISBN - 978-9984-14-

427-6. 

Publicēti 4 metodiskie palīglīdzekļi (līdzautors)  

“Mīklu tauriņš”, 

“Vēstule rudenī”, 

“Ziemas mēnešos”, 

“Pavasara pārvērtības”- 1997., 1998. 

1.3.5. Citi publicēti materiāli (autors, līdzautors) 

- Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. Septītās starptautiskās zinātniskās konferences katalogs 

/atb.par izd.: M. Čačka - Daugavpils, DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. – 56 lpp. 

ISBN – 978-9984-14-526-6; 

- Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika. Sestās starptautiskās zinātniskās konferences katalogs 

/atb.par izd.: M. Čačka - Daugavpils, DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. – 46 lpp. 

ISBN – 978-9984-14-462-7; 

- Ieteikumi mākslas bakalaura/maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / sast.: A. 

Šļahova, I. Volonte, M. Čačka. - Daugavpils : Saule, 2008. - 24 lpp.  ISBN - 978-9984-14-

387-3. 

 Raksti recenzētos izdevumos (saraksts pievienots pielikumā –zinātniskie un metodiskie 

raksti). 

       Pavisam kopā – 41 raksts, no tiem 8 publikācijas zinātniskajos žurnālos 

un grāmatās, 16 publikācijas konferenču rakstu krājumos. Publicētas 17 tēzes. 

Skatīt zinātnisko publikāciju sarakstu 1.pielikumā. 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits Pavisam kopā – 34 konferences 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 Starptautisko un Latvijas konferenču orgkomiteju loceklis: 

- Mākslu pedagogu apvienības, sadarbībā ar DU Mūzikas un mākslu 

fakultāti 7. starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. 

Mūzika” – organizatoriskās komitejas loceklis (notika 2011.gada 10.-

15.maijā); 

- Mākslu pedagogu apvienības, sadarbībā ar DU Izglītības un vadības 

fakultāti, Mūzikas un mākslu fakultāti un Informātikas katedru, Šauļu 

universitātes Mākslas fakultāti un Vitebskas Valsts universitātes Mākslas 

fakultāti 6. starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. 

Mūzika” – atbildīgais sekretārs (notika 2009.gada 5.-10.maijā); 

- Mākslu pedagogu apvienības, sadarbībā ar DU Izglītības un vadības 

fakultāti, Mūzikas un mākslu fakultāti un Informātikas katedru (atbildīgais 

sekretārs) 
o 5. starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” – 

(notika 2007.gada 17.-21.oktobrī);  

o 4. starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” – 

(notika 2005.gada 18.-21.maijā);  

o 3. starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” – 
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(notika 2002.gada 15.-18.maijā); 

  -  Mākslu pedagogu apvienības un DPU Pirmsskolas un pamatskolas 

pedagoģijas fakultātes 2. starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. 

Mūzika” - atbildīgais sekretārs (notika 2000.gada 18.-20.maijā); 
Starptautisku mākslinieciskās jaunrades un mākslas projektu vadība vai līdzdalība to 

īstenošanā:  

 -   Kopā organizēti/vadīti 27 projekti – Skatīt pielikumā – radošās mākslas darbība. 

Dalība projektos 1. GRUNDTVIG programmas projekta „A Toolkit for Integration” ( 

Nr.2010 – 1DE2-GRU06-051697) darba grupas dalībnieks; 

2. 2006.-2007.g. - Liepājas Pedagoģijas akadēmijas ESF projekta 

„Tālāizglītības e-kursa „Datordizains IT speciālistiem” izstrāde un 

aprobācija” (Nr. 

2006/0028/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094) dalībnieks; 

3. Joint project by DPU and Hogskolan Gevle – Sandkviken “Women in the 

life” – 1998-99 – DPU grupas dalībnieks; 

4. Projekta “Tempus S-JEP 12552-97” mākslu grupas dalībnieks. 

Mākslinieciskā 

darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

Mākslas izstāžu dalībnieks kopš 1997.gada (sarakstu skatīt 2.pielikumā): 

Kopā vairāk nekā 70 izstāžu dalībnieks, no tām 10 personālizstādes, 9 

dubultpersonālizstādes kopā ar I.Volonti un 2 dubultpersonālizstādes kopā ar 

U.Guru. 

Mākslas plenēru – simpoziju dalībnieks: 

2012.g. 10.10.-13.10. – Latgales grafikas simpozija dalībnieks, Daugavpils; 

2011.g. 23.08.-26.08. – 3. grafikas plenēra „Ventspils dokuments” dalībnieks, 

Ventspils; 

2011.g. 8.08.-18.08. - 2.starptautiskā grafikas plenēra „Sun city – always nice 

weather” dalībnieks, Šauļi (Lietuva); 

2011.g. 3.08.-8.08. - 9.starptautiskā mākslas festivāla- plenēra „Siauliai 

Montmartr Republic” dalībnieks, Šauļi (Lietuva); 

2006.g. 15.09.-17.09. - Starptautiskā mākslas plenēra „Taka” dalībnieks, 

Daugavpilī; 
2000.g. 2.10.-9.10. - Starptautiskā plenēra “Taka” dalībnieks, Daugavpils; 

Nosaukums, norises vieta, 

datums 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

no 17.07.2011.g. – Latvijas mākslinieku savienība – valdes loceklis. 

no 12.02.2011.g. – biedrības „Grafikas kamera” biedrs. 

no 04.12.2010.g. – Latvijas mākslinieku savienības biedrs. 

no 2008.gada – NSEAD (Nacionālās mākslas un dizaina izglītības asociācijas biedrs. 

no 8.08.2005.g. – biedrības „Mākslu pedagogu apvienība” – valdes loceklis. 

no 28.12.1998.g.-S.O. “Mākslu pedagogu apvienība” (Reģ.nr. 000803891) – dibinātājs, 

biedrs. 

   LZP un citu valstu finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks 

vai vadītājs: 

Septītās (2011.g.) starptautiskās zinātniskās konferences “Cilvēks. Krāsa. 

Daba. Mūzika” (Daugavpils pilsētas domes fin.atbalsts) organizatoriskās 

komitejas biedrs 
Otrās (2000.g.), trešās (2002.g.), ceturtās (2005.g.), piektās (2007.g.) un sestās 

(2009.g.) starptautiskās zinātniskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. 

Mūzika” (LZP fin.atbalsts) sekretārs 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

- 2011.g. – mūžizglītības programmas ERASAMUS mācību spēku mobilitāte 

Varmijas un Mazūras Universitātē Olštinā (Polija) (31.10.2011.-

05.11.2011.); 

- 2011.g. – mūžizglītības programmas ERASAMUS mācību spēku mobilitāte 

Viļņas Mākslas akadēmijas Klaipēdas Vizuālā dizaina katedrā (Lietuva) 
Kursi  

(programmas nosaukums, 
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kursu tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, gads) 
(11.04.2011.-15.04.2011.); 

- 2011.g. – Eiropas Sociālā Fonda par bezdarba riskam pakļauto personu 

iesaistīšanu neformālās izglītības programmas apguvē preventīvā bezdarba 

samazināšanas pasākuma „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” 

ietvaros (angļu valodas apguve 180 stundu apjomā) (03.02.2011.-

02.06.2011.) 

- 2010.g. – mūžizglītības programmas ERASAMUS administratīvā personāla 

mobilitāte Milānas Politehniskajā Universitātē (Itālija) (14.12.2010.-

17.12.2010.); 

- 2009.g. – mūžizglītības programmas ERASAMUS mācību spēku mobilitāte 

Šauļu Universitātes Mākslas fakultātē ( Lietuva) (13.12.2009.-19.12.2009.); 

- 2006.g. – profesionālās pilnveides kursi „Lietvedības pamatu apgūšana. 

Lietišķo rakstu valoda.” (apliecība Nr. 2540); 

- 2006.g. – 40 stundu izglītības programma „ES projektu vadība” (apliecība 

Nr. 2402); 

Saņemtie 

apbalvojumi 

Nemateriālā kultūras mantojuma Valsts aģentūras atzinības raksts -2010.g. 

Daugavpils Universitātes atzinības raksts-2008.g. 

Daugavpils Universitātes atzinības raksts- 2006.g. 
Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, 

datums 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšan

a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  B2  B1  B2  B2  B2  

Krievu valoda  C1  C1  C1  C1  C1  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

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 

Dzimšanas 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 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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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 Pamatojoties uz MK 2012.gada 28. februāra noteikumiem Nr. 142 

par „Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”, 

iegūtā augstākā izglītība ar lēmumu Nr. 142/21453 pielīdzināta 

profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai 

kvalifikācijai (01.11.2013.)  

2011., humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē; Mg. hist., 

Daugavpils Universitāte  

 1996., pedagoģijas maģistra grāds; Mg. paed., Latvijas 

Universitāte 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

No 2009. g. līdz šim  Vieslektore, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultāte 

No 2002. g. līdz 2009.g  Docente, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 

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 zinātņu) 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 mācīšanas metodika” 3 KP; „Sociālā 

atmiņa skolēnu zinātniskajos pētījumos” 2 KP; „Skolotāja ētika” 1 

KP  

 Studiju programma „Reliģijas peagoģija”: studiju kursi: „Kristīgās 

mācības un ētikas mācīšanas metodika” 3 KP; „Ētika” 2 KP; 

„Kristīgā ētika” 2 KP 

 Studiju programma „Sociālo zinību skolotājs”: studiju kursi: 

„Sociālo zinību mācīšanas metodika” 3 KP;  



 

121 

 

Bakalaura studiju 

programmas  

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”: studiju kursi 

„Ievads vēstures zinātnē” 3 KP; „Radošs darbs ar informāciju” 

2KP; „Sociālā atmiņa 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 

 Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”: „Latvijas 

20.gs. vēsture” 2KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Ģeogrāfijas un sociālo 

zinību skolotājs”: studiju kursi „Radošs darbs ar informāciju” 

2KP; „Ētika” 2 KP; „ Sociālo zinību mācīšanas 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 mācīšanas 

metodika” 2KP; „Ētika” 2 KP; „Filosofija” 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains”: 

studiju kurss „Profesionālā ētika” 1KP  

 Profesionālā bakalaura studiju programma „Svešvalodu 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 
„” 2 Kp  

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

 2012.g. Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas „Vēstures un kulturoloģijas skolotājs ” valsts 

pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja vietniece  

No 1993.g. līdz 2011.g. Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas „Vēstures un kultūras vēstures skolotājs ” 

valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja vietniece  
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No 2005. g. līdz 2012.g.  Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas „Reliģijas pedagoģija ” valsts pārbaudījumu 

komisijas locekle 

No 2003.g. līdz 2008.g.   Rēzeknes Augstskolas 2. līmeņa 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 - 15 

Bakalauri  Vēstures bakalauri - 69 

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, Latvijas un 

pasaules vēstures, kultūras vēstures, kulturoloģijas, politikas un 

tiesību skolotāja. Līdz 1999. g. arī filozofijas pamatu, ētikas, 

estētikas, loģikas, ģimenes dzīves ētikas un psiholoģijas skolotāja 

No 1985.g. līdz 1990.g  Rēzeknes pilsētas Skolēnu interešu centra novadpētniecības un 

floristikas pulciņu vadītāja 

No 1978.g. līdz 1984.g Rēzeknes rajona Bērzgales vidusskola, direktora vietniece 

ārpusskolas un ārpusklases audzināšanas darbā 

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 Apdrošināto sūtījumu iecirkņa operatore Rēzeknes pilsētas 1.pasta 

nodaļā 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums 1. Tautas konservatoriju un mūzikas skolu vēsture (1920 – 

1941) 

 2. Sociālā atmiņa vēsturē 

 3. Vēstures, kultūras vēstures, sociālo zinību, kristīgās mācības 

un ētikas mācīšanas metodika 
  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 43 



 

123 

 

Informācija par 

publikācijām pēdējo sešu 

gadu laikā 

2014.g. 

 

 

 

 

2013.g. 

 

 Čakša, V.: 
         Monogrāfija Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē 
(1923–1941) Rēzekne: RA Izdevniecība, 2014., 448. lpp. ISBN 978-
9934-14-269-7 
        Iesniegts publicēšanai: Katerinys ceļš: kultūrvēsturiskie 
aspekti konceptualizācijas procesā. Nolasīts konferencē Divas tautas 
un astoņi reģioni: baltiskā, tautiskā, reģionālā pašapziņa literatūrā un 
kultūrā 2012. g. 30. martā Viļņā. Iesniegts publicēšanai. 
       Mikrovides izjūta – latgalieša vērtību sistēmas uzturētāja un 

paudēja. Via Latgalica Humanitāro zinātņu žurnāls V. 2013, 61. – 

73. lpp.ISSN 1691-5569 (Iekļauts EBSCO datu bāzē) 

       “Čuhņa”: vārda izcelsme un nozīmes transformācija mūsdienu 

diskursā Krāj.: Saleniece, I. (atb. red.) Vēsture: avoti un cilvēki. DU 

XXIII Zinātniskie lasījumi. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds 

„Saule”, 2014, 66. – 74. lpp. ISSN 1691-9297 (Iekļauts EBSCO datu 

bāzē 

         Monogrāfija Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas 

konservatorijas valsts novados (1920 – 1940) Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola ISBN 978-9984-44-095-8 

2012.g.        Šķirkļu „Bez PVN“ (73.-76.lpp.), „Ceļš“ (123.–126.lpp.), 

„Čuhņa“ (150.–153.lpp.), „Katerinys ceļš“(283.–285.lpp.), „Mežš“ 

(461.–465.lpp.), „Prūds“ (580.– 583.lpp.), „Vuška“ (811. – 814.lpp.) 

autore grām.: Šuplinska, I. (galv. Red.). Latgales lingvoteritoriālā 

vārdnīca I/ Latgolys lingvoyeritorialuo vuordneica II. Rēzekne. 

Rēzeknes Augstskola. 2012., 875.lpp., ISBN 978-9984-44-109-2 

      Šķirkļu „Subate“ (354.–367. lpp.) un „Varakļāni“ (368–

.381.lpp.) autore. Grām.: Lazdiņa, S. (zin. red.) Ausmas zeme. 

Enciklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 

2012.,476.lpp.,ISBN 979-9984-44-112-2 

         Ieskats Latgales katoļu tradīcijās: tautas lūgšanas pie sādžu 

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” vilkšanas tradīcija maija mēneša tautas lūgšanās pie 

Latgales sādžu 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 apziņas veidošanā: ieskats 

20.gs. pirmās puses latviešu  

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  
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2010.g. 

 

      Rēzeknes kultūrvide 20.gs. pirmajā trešdaļā: 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 kultūrizglītojošajā 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 мультикультурном 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 

        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 zinātņu žurnāla pielikums I, Rēzekne: 

RA, 2009, 113. – 130.lpp. 

2008. g.           Rēzeknes Tautas konservatorija: pedagogi Jūlijs Rozītis un 

Vilis Švinka dzīvesstāstos un audzēkņu atmiņās. 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 
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          Kultūras identitāti veidojošie 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 

          Latgaliešu tradicionālā kultūra un reģionālā identitāte: kultūras 

atmiņas 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 atmiņas. Medveckis, A (sast.). 

Sabiedrība un kultūra IX. Liepāja: LiePA, 2007. 369. –376.lpp. 

 Tautas konservatoriju darbības priekšnosacījumi Latgalē. RA 

humanitāro zinātņu rakstu krājums. Rēzekne: RA Izdevniecība, 

2007., 7. – 21.lpp. 

        Tautas konservatorijas Latgalē: kultūrizglītojošās 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 

2  

 Čakša, V. Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādāšanai vēsturē un 

kultūras vēsturē.  

Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006., 65.lpp. 

Čakša, V. Latgales ceļš uz garīgo kultūru un muzikālo izglītību. Rēzekne: 

RA, 2001., 55.lpp. 
  

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 43 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 6 gadu 

laikā  

Referātu nosaukumi  
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Čuhņa: vārda izcelsmes 

vēsturiskais konteksts, jēgas 

transformācija un mūsdienu 

diskurss  

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XXII Zinātniskie lasījumi 

2013.g. 30.-31.janvārī 

Katerinys ceļš: kultūrvēsturiskie 

aspekti konceptualizācijas 

procesā   

Divi tautos ir aštuoni regionai: baltiška, 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, priešprieša, raidos perspektyvos 

Tradition and Modernity: Harmony, Opposition, and Prospects for 

Development. Klaipedos Humanitarinu mokslu fakultetas, 2010 m. 

lapkričio 11-12 d.  

Mūzikas loma tautas vēsturiskās 

apziņas veidošanā: ieskats 

20.gs. pirmās puses latviešu  

profesionālo mūziķu 

publikācijās. 

Daugavpils, DU Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie lasījumi 

2010.g. 30.-31.janvārī 

Značku” vilkšanas tradīcija 

maija mēneša tautas lūgšanās 

pie Latgales sādžu krustiem. 

 Daugavpils, Latgales kongress 2010.g. 11. novembrī  

Rēzeknes kultūrvide 20.gs. 

pirmajā trešdaļā: 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 kultūrizglītojošajā 

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 veidojošie 

faktori Latgalē 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi. Starptautiskā 

zinātniskā konference Rēzekne, 2007.g. 24.- 26.maijā. Rēzekne 

Latgaliešu tradicionālā kultūra 

un reģionālā identitāte: kultūras 

atmiņas vietas un simboli. 

Daugavpils, Latgales kongress 2007.g. 12.-13. novembrī 
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Rēzeknes Tautas 

konservatorijas: pedagogi Jūlijs 

Rozītis un Vilis Švinka 

dzīvesstāstos un audzēkņu 

atmiņās. 

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 izvērtēšanas eksperte 

2004.g. – AIKNC Akreditācijas komisijas priekšsēdētāja RPIVA studiju programmai 

„Sociālo zinību skolotājs ” 

No 2002.g. –2009.g.  Rēzeknes Augstskolas Senāta studiju komisija, studiju programmu 

licencēšanas un akreditācijas materiālu eksperte 

No 2002.g. līdz šim 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 „Trešais tēva dēls”; Latgales 

reģiona koordinatore 

2008.g. RA HJZF projekts Monogrāfijas „Valodas Austrumlatvijā: 

etnolingvistiskais aspekts” sagatavošana. 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. 

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, 

Latvijas Bībeles biedrības un RA Vēstures un 127ilozofijas katedras 

projekts Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu. 

Izpildītāja 

No 01.06.2006. g. 1. jūnija 

līdz 2007. g. 1. janvārim 

RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes projekts 

Etnolingvistiskās situācijas izpēte Latgalē. Izpildītāja  

 2008.g. līdzdalība RA HJZF projektā Monogrāfijas „Valodas 

Austrumlatvijā: etnolingvistiskais aspekts” sagatavošanā 

2004. – 2008.g. Baltijas valstu augstskolu sadarbības projekts „Pilsoniskās izglītības  

pedagogu sagatavošanas pilnveidošana”; dalībniece. Projektu 

koordinē un finansē starptautiskais birojs ”CIVIC International” 

sadarbība ar Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un ASV augstskolām. 

2004.g.  RA Zinātnes Padomes grants pētnieciskās programmas “F. Trasuns – 

Latgales izcelsmes latviskais dižgars” realizācijai; vadītāja 

http://www.letonika.lv/
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2002.g.  Sorosa Fonda – Latvija grants studējošo sociālo zinību skolotāju 

kompetences padziļināšanai pedagoģiskajā praksē un kvalifikācijas 

darbu izstrādē ; vadītāja 

2002.g  Sorosa Fonda – Latvija grants ārzemju vieslektoru iesaistīšanai 

studiju procesā Rēzeknes Augstskolā; vadītāja 

2001.g   Sorosa Fonda – Latvija grants Sociālo zinību skolotāju 

tālākizglītības centra izveidei un darbības nodrošināšanai; vadītāja 
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

No 2006. g. līdz 2009.g.   RA Senāta studiju komisijas priekšsēdētāja vietniece 

No 2000.g. līdz 2008.g.  Vēstures un filozofijas katedras vadītāja 

No 2004.g. līdz šim   RA arodkomitejas priekšsēdētāja  

No 2003. g. līdz 2005.g.  Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāna vietniece 

No 2000.g. līdz 2008. g.  RA Senāta, RA Satversmes sapulces, Humanitāro un juridisko 

zinātņu 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 Špoģos; 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/ stažēšanās 

 

Kursi  

 

 

Apliecība Nr. 2013/14 – 610Profesionālās pilnveides programmu 

„Augstskolu didaktika” Tēma „Tālmācības sistēmas Moodle 

versija 2.0” (2014.g. 25. Jūnijs) - 10 stundas 

Apliecība Nr. 09-1267. Profesionālās pilnveides programmas 

„Skolēnu izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša 

mācību procesa īstenošana 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. 
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 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 sagatavošanas 

kursiem (200 stundu programma06.06.2006. 

 Izglītības attīstības centra apliecība Nr. 2004/1029 par 36 st. 

tālākizglītības programmas “Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā 

pasaulē jeb izglītības programmu īstenošana starpkultūru un 

bilingvālās izglītības kontekstā” apguvi. Rīga, 2004.g. 2. jūl.  

 Certificate of Attendance (14 – 16 October 2004)  partipacipated in 

the Council of Eirope In-Service Training Programme for 

Educational Staff seminar on „A good citizen in the modern world: 

What scool has to do about it?” 

 Apliecība Nr. 469 par vācu valodas kvalifikācijas paaugstināšanas 

programmas (64 st. ) apguvi, RA Pedagogu Tālākizglītības centrs, 

04.03.2003. 

 Apliecība Nr. 02 – 090 par profesionālās meistarības pilnveidi 

sociālo zinību jomā ārzemju vieslektoru vadītajās teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbībās SFL programmas “Pārmaiņas izglītībā” 

projektā “Cilvēks sabiedrībā ” 17.12.2002. 

 SFL programmas „Pārmaiņas izglītībā” apliecība par piedalīšanos 

Sorosa fonda – Latvija programmas Lasīšana un rakstīšana kritiskās 

domāšanas attīstīšanai 100 st. programmas apguvi. 28.12.2000. 

 Apliecība par kooperatīvās mācīšanas metodes apguvi (48 st.) 

LAPSA un Sorosa fonda – Latvija programmas “Pārmaiņas izglītībā 

“projektā “Skolu un augstskolu sadarbības modeļu izveide”, 

20.08.1999. 

 Apliecība Nr. 3405 par Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes 

profesionālās meistarības pilnveides  kursu "Vidējās  izglītības 

neskaidro  mācību satura  tematu  un  mūsdienīgu  mācību metožu  

apguve", 18.04.1999. 

 Sertifikāti par LU Pedagoģijas fakultātes un PBLA Izglītības 

padomes vasaras  semestra  kursu "Ko ņemsim  no ārzemju  skolas" 

(16 st.) un  "Personīgā  ētika  sabiedriskajās  sistēmās” (16 st.) 

apguvi 01.07.1994. 

 Diploms Nr. 624 par izglītības vadošo kadru masu – politiskā darba 

un tikumiskās audzināšanas 3 gadu kursu programmas apguvi, 

22.03.90.   

 Apliecība Nr. 23 – 10 par P.Stučkas LVU Vispārizglītojošo skolu 

vadošo kadru kvalifikācijas celšanas fakultātes beigšanu, 

03.03.1984. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rak

stīš

ana 
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Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  

 krievu  labi  labi  labi  

ap

mi

eri

no

ši 

Valoda  
 vācu  labi  viduvēji  viduvēji  

vi

du

vē

ji 

 
 (*) 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 

Dzimšanas 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 apakšnozare, RTU 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

2011. – šodiena   docente, Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultāte. 

Lekciju kursi: „Interjera un arhitektūras psiholoģija”, „Ievads vides psiholoģijā”, 

„Mākslas vēsture”. 

2011. – šodiena  RSU, Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju 

katedra. Lekciju kurss „Arhitektūra un pilsētu sabiedrība”. 

2013. – šodiena  RSU, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas 

katedra. Lekciju kurss „Ievads vides psiholoģijā” 

2008 – šodiena   docenta p.i., RTU, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte. 

Lekciju kursi: „Viduslaiku arhitektūras vēsture”, „Arhitektūra un sabiedrība”, "Art 

Deco stils un estētika XX gs. modernisma arhitektūras kopainā".  

1999-2007  Latvijas Kultūras koledža. Vispārizglītojošās nodaļas vadītāja, 

zinātniski-pētniecisko kursa darbu komisijas vadītāja. 

Lekciju kursi: „Latvijas kultūras vēstures”, „Mākslas un arhitektūras vēsture”. 

1989-1999 Bauskas rajona Gailīšu pagasta Bērnu mākslas studijas “Zīme” 

vadītāja. 

1989-1994  Vecākā zinātniskā līdzstrādniece Rundāles pils muzejā. 

1987-1989 Zīmēšanas un kultūras vēstures skolotāja Bauskas rajona Gailīšu 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 Stradiņa 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 Mežaparks – īres māju un savrupmāju arhitektoniskie risinājumi” 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

1999-2007  Latvijas Kultūras koledža. Vispārizglītojošās nodaļas vadītāja, 

zinātniski-pētniecisko kursa darbu komisijas vadītāja. 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  2013      RTU, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, 2 bakalaura darbi 

1999-2007  Latvijas Kultūras koledža. Vispārizglītojošās 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 

 

Čaupale R. Cinemas in Riga in the Interwar Period – a Mirror Reflecting 

Modernism and Art Deco architecture [in:] 20th Century Architecture until the 

1960s and its Preservation, Gdynia City Hall, 2014, pp.83-88. 

Čaupale R. Architektura kinoteatrów z lat 20. i 30. XX w. w Rydze. Zwierciadło 

architektury międzywojennego modernizmu i art déco. Architektura XX wieku 

do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Urząd Miasta 

Gdyni, 2014, 55-62. s.  

Čaupale R. Darba vides loma un ietekme uz darbu un darba rezultātu = The 

Impact of Work Environment on Work Performance. Institute of National and 

Regional Economy Riga Technical University, Latvia, 2014. INTERREG IVC 

programmas projekts „Micropol – attālinātā darba centri ārpus metropoļu 

reģioniem” (Nr. 1097R4) http://ievf.rtu.lv/content/view/2691/1610/lang,lv/ 

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 veidošanā). 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://ievf.rtu.lv/content/view/2691/1610/lang,lv/
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
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(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. Mežaparks 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 

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“ Kauņas 

Tehnoloģiju universitāte. Kauņa, 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 veidošanā)”  

2013. marts. Rīgas Stradiņa 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 Gdiņā. Arhitektūra līdz XX gs. 60. 

gadiem un tās saglabāšana”. Gdiņa, 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 

pilsētplānošanas 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 Gdiņā, 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 

http://www.gdynia.pl/modernizm/7181_79838.html
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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“ Kauņas 

Tehnoloģiju universitāte. Kauņa, 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 veidošanā)”  

2013. marts. Rīgas Stradiņa 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 Gdiņā. Arhitektūra līdz XX gs. 60. 

gadiem un tās saglabāšana”. Gdiņa, 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 

pilsētplānošanas 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 Gdiņā, 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 radošā stipendija grāmatas izstrādei projekta: „Art 

Deco Latvijas arhitektūrā Starpkaru periodā Polijas, Čehoslovākijas un citu zemju 

kontekstā” ietvaros 

2005-2006   Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta – „A.Melnalkšņa 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 latviešu plakāta izstādes Latvijas Mākslas 

Akadēmijā (Rīga) organizētāja. Plakātu izstādes kataloga latviešu un poļu valodā  

„Plakat. Plakāts. Warszawa –Rīga – 2003” sastādītāja. 

2002  Poļu kultūras dienas Rīgā: konference „Poļu kultūra Latvijā”, izstāde „Poļu 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 
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tautas māksla un Latvijas poļu mākslinieki” Melngalvju namā (Rīga) organizētāja. 

Izstādes kataloga „Poļu mākslinieki Latvijā. Plastycy na Łotwie” latviešu un poļu 

valodā sastādītāja.  

2002  Programmas Latvijas kultūras vēstures tēmas jaunajā kultūras vēstures 

standartā. vadītāja un lektore. Programmas adresāti: kultūras un mākslas vēstures 

skolotāji. 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, 

koncertu, festivālu u.c. 

māksliniecisku pasākumu 

organizēšana) 

2010 Gleznu un fotogrāfiju personālizstāde „Tikšanās 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 „Latviešu 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), Varšava, Polija. 

2002  Grupas izstāde “Poļu tautas māksla un Latvijas poļu mākslinieki.” Melngalvju 

nams, Rīga. 

1996 Gleznu izstāde kopā ar Jūrmalas gleznotāju I. Ščucku salonā “Māksla”, Rīga. 

1994  Gleznu izstāde kopā ar Jūrmalas gleznotāju I. Ščucku Tēlnieku namā, Rīga. 

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. 

Saņemtie 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 latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 Pulkveža Brieža iela 34A, Rēzekne, Latvija, LV 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 29162660 

e-pasts lolita.cudare@rezekne.lv  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
mailto:lolita.cudare@rezekne.lv
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Dzimšanas datums 23.01.1965. 

Izglītība 04.2012. 1989.gadā Rīgas Polittehniskajā institūtā iegūtā augstākā izglītība un 

piešķirtā kvalifikācija – arhitekts tiek pielīdzināta profesionālā maģistra grādam un 

piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. 

09.2000. – 06.2002. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes sociālo zinātņu 

maģistra studiju virziens – kvalifikācija: sociālo zinātņu maģistra grāds vadības 

zinātnē. 

   09.1984. – 06.1989. Rīgas Polittehniskais institūts – iegūta augstākā izglītība – 

kvalifikācija:      arhitekts. 

 09.1980. – 06.1989. Rēzeknes Lietišķās 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 iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2012. maģistrs, Mg.arch., arhitektūra, Rīgas Polittehniskais institūts. 

 

2002. maģistrs, Mg.sc.soc., vadības zinātne, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas 

fakultāte. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 No 02.2009. lektors, Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte, Izglītības un dizaina 

fakultāte 

03.2008. lektors, Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte 

Studiju kursu vadība  

1.līmeņa studiju programma  Būvniecība, Arhitektūra un pilsētplānošana- 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 priekšsēdētājs, bakalaura studiju programma, Vides 

dizains un Interjera dizains, Rēzeknes Augstskola  

2010. valsts /gala pārbaudījumu priekšsēdētājs, bakalaura studiju programma, Vides 

dizains, Rēzeknes Augstskola 

2008. valsts /gala pārbaudījumu priekšsēdētājs, bakalaura studiju programma, Vides 

dizains, Rēzeknes Augstskola 

 

 

Cita darba pieredze 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

   01.2007 – līdz šim brīdim Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes Arhitektūras nodaļas 

vadītāja – galvenā arhitekte 

   01.2006 – 12.2006 Rēzeknes pilsētas domes Pilsētbūvniecības un teritoriālās 

plānošanas pārvaldes priekšniece – galvenā arhitekte 

   08.2002 – 12.2005 Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvaldes 

priekšniece 

   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 

īpašuma formēšanas metodiskās vadības un uzraudzības sektora vadītāja 

   03.1995 – 01.1998 LR Valsts zemes dienesta Rēzeknes nodaļas Nekustamā īpašuma 

vērtēšanas 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 mežsaimniecības 

nodaļas galvenā speciāliste – inženiere – zemes ierīkotāja 

   07.1989 – 12.1992 Rēzeknes KPD projektēšanas institūta “Komunālprojekts” 

arhitekte 
  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 
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Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  C2  C2  B2  B2  C1  

Vācu valoda  A1  A2  A1  A1  A1  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

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 

Dzimšanas datums 01.08.1978. 
 

 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), 

izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā 

kvalifikācija, grāds 

2001. -2014. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas doktora grāds Skolas pedagoģijā, Dr.paed 

2001. līdz šim laikam studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas doktorantūrā 

1999.-2001. Rēzeknes Augstskola, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, 

Mg.soc.sc. 

1996.-0999. Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas bakalaura grāds, Bac.oec. 

 

 

Zinātniskie grādi 2014., Pedagoģijas doktora grāds, Dr.paed., Skolas pedagoģija, Latvijas Universitāte 

2001., Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, Mg.soc.sc., Ekonomika, Rēzeknes Augstskola 

1999., Ekonomikas bakalaurs, Bac.oec., Ekonomika, Rīgas Tehniskā Universitāte 
 

 

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

2010.g. līdz šim laikam  

Pētniece, Rēzeknes Augstskola, Personības socializācijas pētījumu institūts 

2001.g. līdz šim laikam  

Lektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte 
 

 

Studiju kursu 

vadība 

 

Bakalaura studiju 

programma (programmas 

līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Skolotājs”  

Sociālās ekonomikas pamati 2KP; Ekonomikas teoriju mācīšanas metodikas izglītībā 8 

KP; 

Bizness mājsaimniecībā 2 KP 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma „Interjera 

dizains”  

Uzņēmējdarbības pamati un mākslas menedžments 2KP  

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais 

pedagogs”  

Ekonomikas pamati 2KP  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
mailto:Liga.danilane@ru.lv
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Pirmā līmeņa studiju 

programma (programmas 

līmenis un nosaukums, 

kursa nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

 

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Vides dizains”  

Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments 2 KP 

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Apģērbu 

projektēšana un dizains”  

Ekonomikas teorijas izglītībā un praksē 2 KP; Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas 

menedžments 2KP 

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Sociālais 

rehabilitētājs”  

Praktiskā uzņēmējdarbība 2 KP  

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.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Skolotājs” studiju moduļa „Mājturības, mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājs” direktore, Rēzeknes Augstskola 

2010.g.-2012.g. 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” direktore, 

Rēzeknes Augstskola 

2004.g. -2011.g. pirmā līmeņa 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 mācīšanās rezultāti pamatskolas mācību 

procesā. Starptautiskās zinātniskās konferences Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. 

Rēzekne, 2011. Thomson Reuters Web of Science 
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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 vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

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 

vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 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 

Citas publikācijas 1. Skolēnu mācību sasniegumi patērētājizglītībā pamatskolā. Proceedings of the 

International Conference Society, Integration. Education. 2014, Rēzekne, Latvija. 

Thomson Reuters ISI Web of Knowledge. 

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 

2. Consumer Education in Primary School in the Context of Sustainable 

Development. 5th World Conference of Educational Sciences 2013, Rome, Italy, 

5.-8.februāris 
3. Development of consumer’s responsibility during study process: Latvian 

experience. PERL conference. Responsible Living. Berlin, Germany.2012.g.18-

20.marts 
4.  Patērētājizglītības saturs un mācīšanās rezultāti pamatskolas mācību procesā. 

Starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Rēzeknes 

Augstskola PSPI, 2011.g. 
5. Implementation of Elements of Critical Thinking Within Teaching Content 

Integrating. – CCN 4.konference Bulgaria, 2007. 

6. Integrating of the Content of Primary Education in Latvia. – CCN 4.konference, 

Bulgaria, 2007. 

7. 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 

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 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 2014.g.-2017.g. Valsts pētījumu programma Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā 

Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI), administratore. LR 

budžeta - zinātnes finansējums. 

2013.g. – 2014.g. Projekts „Improvement of Social Pedagogues Professional Qualification 

by Mediation Implementation“ (MeImp) No LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141, koordinatore. 

Leonardo da Vinci programma.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 Pārrobežu sadarbības programma 2007-2013. 

2009.-2011. ESF Aktivitāte 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā” projekts ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar 

mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”- metodiķe 

projekta ieviešanā. Darbnīcas „Būšu uzņēmējs” vadītāja. Eiropas Sociālais Fonds. 

 2011.g. Latvijas Universitātes ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

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 ieviešana Latgales reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze 

” pētniece/doktorante. LR IZM 

2007.g. IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības un infrastruktūras 

attīstīšana RA personības socializācijas pētījumu institūtā (PSPI) – Izglītības reforma 

vispārizglītojošajā skolā: izglītības pētījumi un ieviešanas problēmas”. pētniece/doktorante. 

LR IZM 

2007.g. ESF projekta VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0011/0145 „Izglītības programmas 

„Viesnīcu serviss” satura pilnveidošana ar tūrisma produkta izstrādi un piedāvājumu” 

kvalitātes novērtētāja. Eiropas Sociālais Fonds 

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 realizēšanai vispārizglītojošā skolā” 

Nr.2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 konsultante – eksperte. Eiropas 

Sociālais Fonds 

Laika periods (no...līdz..., 

norādot mēnesi un gadu), 

projekta nosaukums, 

amats projektā, 

finansējuma avots 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Satversmes sapulce, locekle kopš 2012.gada 

Profesionālās 

pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

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 paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā 

pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā”, iegūts skolotāja - 

multiplikatora sertifikāts Nr.A-078 Kursi  
 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

http://www.hihm.no-/
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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 Atbrīvošanas aleja 128, dz.14, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29175532 

e-pasts inese-d@inbox.lv 

Dzimšanas 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 lietišķās mākslas vidusskolas Mākslinieciskās noformēšanas specialitāte, 

mākslinieka noformētāja kvalifikācija 

Līdz 1981.g. jūnijam 

Gaigalavas vidusskola, 8.klašu 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 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

2.līmeņa studiju programma „Interjera dizains”, kursi: „Ievads dizainera 

specialitātē”, „Maketēšana”, „Interjera kompozīcija plaknē un telpā”, „Telpisko 

objektu projektēšana”; 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  6 

  

Cita darba pieredze No 1997.g. līdz šodienai  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

Mākslas nodaļas vadītāja  

Latgales Kultūrvēstures muzejs 

1993.- 1994.g.  

Interjera noformēšanas 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, zīmēšanas skolotāja 

kolhozs “Gaigalava”, Gaigalavas vidusskola 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Māksla, Dizains 

Publikācijas  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā  
„Satikšanās 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 

vērtēšanas komisija 
  

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

12.2012. – 12.2014.; Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

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

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

Eiropas Savienība 

2007. „Aleksandra Stankeviča lielformāta gleznas „Nāk” iepirkums muzeja krājumā”, 

VKKF 
2007. „Sajust, sadzirdēt, sasmaržot 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. 
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Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

GRUNDTVIG programmas mūžizglītības radošā darbnīca „Viaggio in Europa - 

Cultural literacy through art and philosophy”, 2014.g. 14.- 18 aprīlis, Perypezye 

Urbane, Milāna, Itālija 

 

Tallina, Igaunija, Baltijas muzeoloģijas skola,” Ekspozīciju dizains”10.07.-

17.07.2011. 

Rēzekne, Latvija, Baltijas muzeoloģijas skola „Nemateriālais 

mantojumsmuzejos”14.06.-21.06.2010. 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Gada balva 2008 muzeju darbības jomā, Latvijas Kultūras ministrija, 2009.g. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīša

na 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 Dziedātāja Nellija 

Dzīvesvietas adrese Mārtiņa ielā 8, dz. 23, Rīga, LV 1048 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 29204416   

e-pasts nellijadz@inbox.lv 

Dzimšanas datums 28.04.1960 

  
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2010-2012 

Latvijas Universitāte  

Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā un Darba aizsardzības vecākais 

speciālists  

 Mg. Sc. Soc. 

 

   1978-1983 

   Rīgas Politehniskais institūts 

   arhitekte 
 

   1968 -1978  

   Rēzeknes 1. vidusskola 
  

Zinātniskie grādi  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2012/septembris 

ar  AIC lēmumu Nr. 142/4819 pielīdzināts profesionālais arhitekta maģistra grāds 

   Mg. Arch. 

 
2012 

Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā 

 Mg. Sc. Soc, sociālās zinātnes 
Latvijas Universitāte  

  
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

no 2014/ septembra – patreiz 

docente Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolā 

 

no 2011/septembra – patreiz 

lektore Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolā 

 

2009/10 studiju gads 

asistente Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolā 

 

2008/09 studiju gads 

no marta līdz maijam 

vieslektore Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolā 

Daugavpils filiāle 
  

Studiju kursu vadība ---------------------------------------- 
  

Vieslekcijas  
Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

  2014/2015 studiju gads  

Profesionālā maģistra studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” 

Studiju kurss „Ergonomika”, lekcija „Antropometrijas nozīme ergonomikā” 4 akad. 

st. 

 

   2011/12 studiju gads 

   Latvijas Universitāte, Latvija 

Profesionālā maģistra studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” 

Studiju kurss „Ergonomika”, lekcija „Antropometrijas nozīme ergonomikā” 4 akad. 

st. 

 

  2010/11 studiju gads 

   Latvijas Universitāte, Latvija 

Profesionālā maģistra studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” 

Studiju kurss „Ergonomika”, lekcija „Antropometrijas nozīme ergonomikā” 4 akad. 

st. 

 2009/10 studiju gads 

Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvija 

Profesionālā bakalaura studiju programma ”Interjera dizains” 

 studiju kurss „Interjera projektēšanas teorija” 32 akad.  st.  
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 
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Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2014/jūnijs  diplomprojektu aizstāvēšanas komisijas  locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains” 

Rēzeknes Augstskola 

 

2013/jūnijs  diplomprojektu aizstāvēšanas komisijas  locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains” 

Rēzeknes Augstskola 

 

2012/jūnijs  diplomprojektu aizstāvēšanas komisijas  locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains” 

Rēzeknes Augstskola 

 

2009/jūnijs  diplomprojektu aizstāvēšanas komisijas  locekle 

Profesionālā bakalaura studiju  programma „Digitālā vizualizācija” 

Baltijas Starptautiskā akadēmija 

 
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)      46 

 

 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2007 – patreiz 

valdes priekšsēdētāja SIA  „SPATIUM” 

 

2006 – 2007  

direktora vietniece SIA „Studija AB” 

 

1997 – 2006 

valdes priekšsēdētāja SIA  „Cita versija” 

 

1991 – 1997 

arhitekte SIA „Rakurss” 

 

1983-1991 

vecākā arhitekte projektēšanas institūtā ‘Pakalpojumprojekts”, 3. projektu nodaļa 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Dizaina ergonomika un antropometrija 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

----------------------------------- 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 1 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

  „Anthropometric Approach  in Designing of Office Working Space 

   and the Significance in Prevention of Ergonomic hazards” 

   program&abstracts,  

   Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2011 

  31. lpp 
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Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

   Studiju kurss „Interjera dizains” 

Studiju kurss „Interjeru projektēšana” 

Studiju kurss „ Ergonomika” 

Studiju kurss „Rasēšanas pamati” 

Studiju kurss „Tehniskā grafika” 

Studiju kurss „Projektēšanas pamati” 

Studiju kurss „Materiāli un tehnoloģijas interjerā” 

Studiju kurss „Projektu funkcionālā analīze” 

Metodiskais materiāls „Interjera projekta sastāvs” 

 

2009 -2011, BSA 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 7 
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

  prezentācija „Dizains un ergonomiskais risks” RA II zinātniski-praktiskā konference 

„Māksla 

  un mūzika 

  kultūras diskursā” 

 

 „Veselības veicināšana darbā un antropometrijas nozīme biroja darbinieku 

ergonomisko risku 

   prevencijā”  

   Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference, ĶF Ergonomikas sekcija 

  LU, Rīga 

  17.02.2012. 

 

  stenda prezentācija, tēzes „Anthropometric Approach  in Designing of Office 

Working Space 

   and the Significance in Prevention of Ergonomic hazards” 

  LEB 1. starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Mūsdienu ergonomika un 

bizness 

  07.10. 2011 

 

 „Antropometrijas nozīme ergonomikā” 

  Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference, ĶF Ergonomikas sekcija 

  LU, Rīga 

  18.02.2011. 

 
„Darba devēju loma dizaina izglītības pilnveidošanā” 

  II  Starptautiski zinātniski praktiskā konference „Mūsdienu tendences un tehnoloģijas 

dizaina  

  izglītības attīstībā  Boloņas procesa ietvaros” 

  BSA, Rīga 

  20.-21. 01. 2011. 

 
 „Profesionāli mācību iestāžu interjera un aprīkojuma risinājumi Latvijā – dizainera 

   loma un atbildība” 

   zinātniski praktiskā konference  „Ergonomika skolā”, 

   Latvijas Ergonomikas biedrība un RPIVA, Rīga 

   05.05.2010. 

 

  „Īpašie nosacījumi dizaina speciālistu sagatavošanā” 

  I  Starptautiski zinātniski praktiskā konference „Mūsdienu tendences un tehnoloģijas 

dizaina  

  izglītības attīstībā  Boloņas procesa ietvaros” 

  BSA, Rīga 

  21.-23. 01. 2010. 

 

  

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

   23.02.2012  

   Zemgales plānošanas reģiona diskusija „Izglītības sasaiste ar uzņēmējdarbību”, 

Liepājā 

  eksperts 

 

  14.-23./07.2010.  

   akreditācijas komisija SIA „Bedrītes mācību centrs” Valmierā,  

   darba grupas  locekle 

     

   15.-16.07.2009. 

    ekspertu komisija EKP projekta izvērtēšanā objektam Aspazijas bulv. 28, Rīgā                                                 

    darba grupas  locekle 
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Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

  BSA konfereces orgkomiteja 

  I  Starptautiski zinātniski praktiskā konference „Mūsdienu tendences un tehnoloģijas 

dizaina  

  izglītības attīstībā  Boloņas procesa ietvaros” 

  21.-23. 01. 2010. 
  

  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

   LDS izstāde Gada balva   ’14 

2014/oktobris; nominācija kategorijā „Dzīvojamie interjeri”, LAS balva par 

interjeru „Dzīvoklis HIGH-TECH stilā” 

 

   Studentu grupu vadība konkursā par Ziemeļvalstu informatīvā biroja ierīkošanu  

BSA 

2012/maijs -augusts 

 

Radošās darbības nedēļas RADI pasākuma „Arhitetūra, dizains un ...tango” radošā 

interjeru dizaina ekspresdarbnīca 

15.02.2012. 

 

Studentu grupu vadība konkursā  ES informatīvo pakalpojumu centra izveidei BSA  

2011/marts 

 

   LDS izstāde Gada balva   ’09 

2010/oktobris; 3. nominācija kategorijā „Biroju interjeri” 

 

  LDS izstāde Gada balva   ’09 

  2009/oktobris 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

   no 2012/oktobra 

Latvijas Ergonomikas biedrības valdes locekle 

 

no 2010/aprīļa 

Latvijas Ergonomikas biedrības biedre 

 

2010/janvāris-2012/janvāris 

Latvijas Dizaineru savienības valdes locekle izglītības jomā 
  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

   ESF projekts VIAA 

Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un 

kvalitātes paaugstināšana 

tālākizglītības programma „Izglītības iestāžu, eksamenācijas centru darbības un 

izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana”  

8 kredītpunkti; 2013/februāris 

 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 
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Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī

šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

angļu   B2  C1  C1  C1  B2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds EŽMALE SANDRA 

Dzīvesvietas adrese Dārzu 72 – 12, Rēzekne, LV- 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 64623520 +371 29227268  

e-pasts Sandra.ezmale@ru.lv 

Dzimšanas datums 16.08.1966. 

Izglītība 2007. – 2012. Daugavpils Universitāte, Doktora zinātniskais grāds ekonomikā 

reģionālās ekonomikas apakšnozarē. Promocijas darba tēma: „Latvijas reģionu 

attīstība un telpiskā plānošana Eiropas Savienības politiku kontekstā” 

2004. – 2006. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte, Maģistra grāds 

„Vadības zinātnē” 

1999. – 2001. Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 

Maģistra grāds „Vides zinātnē un pārvaldē”  

 

 

 

Zinātniskie grādi 2012. Doktora zinātniskais grāds ekonomikā reģionālās ekonomikas apakšnozarē, Dr. oec. 

Daugavpils Universitāte 

Darba pieredze  2012. – šodie- Docente, vadošā pētniece, Rēzeknes Augstskola 

2009.- 2012. - Projekta izpildītāja, Rēzeknes Augstskolas ESF projektā „Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 

2006. – 2012. Docētāja , Rēzeknes Augstskola 

 

 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma  Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”   

Studiju kurss „Teritorijas plānošana” 2 KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma "Vides inženieris” 

Studiju kurss „Projektu vadība” 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs, studiju modulis 

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” Studiju kurss „Ekonomiskā  

ģeogrāfija” 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Elektroniskā komercija” 

Studiju kurss „Projektu vadība” 2 KP 

Studiju kurss „Komunikācija, globalizācija un pārmaiņas” 2KP 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

"Būvniecība” 

Studiju kurss „Projektu vadība” 2 KP 

 

 

 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

2006 – šodien  - Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" , Rēzeknes Augstskola 

2006 – šodien- Valsts/ gala pārbaudījumu komisijas locekle 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" , Rēzeknes Augstskola 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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      2009.- 2010.  Valsts pārbaudījumu komisijas locekle, Profesionālā bakalaura studiju 

     programma „Uzņēmējdarbība” Baltijas starptautiskā akadēmija 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Inese Haite  „Policentriskā attīstība Latvijā un tās novērtēšana”, 2009. 

 

Maģistri (kopējais skaits)  2 

Cita darba pieredze 2010. – šodien – Pārvaldniece, P/i „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

2005. – 2010. Valdes locekle, AS Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona 

2000. – 2007. -  Ziemeļlatgales biroja vadītāja, Latgales reģiona attīstības aģentūra 

1998. – 2002. Plānošanas un informācijas nodaļas galvenā  speciāliste, Rēzeknes 

rajona padome  

1995. - 1998. Sauszemes ekosistēmu aizsardzības nodaļas inspektore, Rēzeknes Reģionālā Vides 

pārvalde  

1989. - 1995. Skolotāja, kopmītņu audzinātāja, Rēzeknes Skolotāju institūts 

 

 

 

 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Telpiskā plānošana 

Reģionālā attīstība 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

Ezmale, S. Rimšane, I. (2014) Promoting Plurilingual Awareness in Business Environment: 

case of Rezekne Special Economic Zone. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 

110, 24 January 2014, Pages 231–240. The 2-dn International Scientific conference 

„Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013“, SCOPUS 

Ezmale, S. Integrated Regional Development Contepts: Case of Rezekne City. Environment. 

Technology. Resources. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical 

Conference, Volume I, p. 229- 234, Rēzekne, RA Izdevniecība, 2013, SCOPUS 

Rimšane, I., Usča, S., Ežmale, S. (2014) Towards the Language Awareness Activities in the 

School Curriculum of Eastern Latvia.Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. I daļa. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola,478.-488.lpp., ISSN 1691 - 5887. Thomson Reuters Conference Proceedings 

Citation Index (Web of Knowledge) 

Adams, N., Ezmale, S., Paalzow, A. Towards Balanced Development in Latvia: 

The Experience of the Latgale Region. Regional Development and Spatial 

Planning in an Enlarged European Union. Edit. by Adams, N., Alden, J., Harris, 

N. Hampshire: Ashgate, 2006., pp. 43. – 64. ISBN – 13: 978 0 7546 4714 0 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

Ežmale, S. Ekonomiskā attīstība, nodarbinātība un iedzīvotāju materiālā 

labklājība Rēzeknes pilsētas pievilcības uzlabošanai. No: Latgales pilsētu 

pievilcības izpēte. Latgales Tautsaimnieciskie pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāla 

speciālizlaidums. 7. – 44. lpp. Rēzekne: RA izdevniecība. 2012, Index 

Copernicus 
 

 Ezmale, S. Strategies for Enhancing Attractiveness od the Cities in Latgale Region. Eurpean 

Integration Studies. 2012. No 6. ISSN 1822 – 8402, EBSCO 

 Litavniece, L., Ezmale, S. (2012) Pilsētu pievilcības pielietošanas iespējas Latvijā: Rēzeknes 

pilsētas piemērs. LZA vēstis, A daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes. 66. sējums 1./2. 

numurs, 20. - 34. lpp. 

 Ezmale, S., Litavniece, L. Spatial Planning as a Tool for Improving Attractiveness of the Places: 

Case of Latgale Region. European Integration Studies. Research and Topicalities. No. 5 (2011). 

Kaunas University of Technologies, 2011., pp. 20 – 25. ISSN 1822 – 8402, EBSCO 
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 Ežmale. S. Latgales reģiona vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu 

kvalitātes un teritorijas attīstības rādītāju kopsakarību izpēte. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1(3), Rēzekne, 2011, 

44 – 59. lpp. ISSN 1691 – 5828, Index Copernicus 

 Ežmale, S. Practical Aspects of Spatial Planning in Latgale Region: Influence of Europen Union, 

Future Challenges and Perspective. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 14. sērija 

„Ilgtspējīga telpiskā attīstība”. Rīga: RTU izdevniecība, 2010., 12. – 17. lpp. ISSN 1691 – 6174 

 Ežmale, S. Pilsētu loma policentriskas attīstības veicināšanā Latgales reģionā. Daugavpils 

Universitātes 51. starptautiskās konferences materiāli. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010., 254 – 261. lpp., ISBN 978 – 9984 – 14 – 480 – 1 

 Ežmale, S. Telpiskās plānošanas loma konkurētspējas priekšrocību identificēšanā un 

izmantošanā sekmīgai Latgales reģiona attīstībai. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo 

zinātņu žurnāls Nr. 1 (2), Rēzekne, 2010, 97 – 111 lpp. ISSN 1691 – 5828 

 Ežmale, S. Role of Spatial Planning in Creating Sustainable Rural Areas. Economic Science for 

Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. Nr. 19, 165 – 171 

lpp., Jelgava, 2009. ISSN 1691 – 3 – 78, EBSCO 

 Ežmale, S. Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas attīstības izpēte. Daugavpils 

Universitātes 50. starptautiskās konferences materiāli. Daugavpils: Daugavpils Universitātes 

akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009., 95.– 100. lpp., ISBN/ ISSN 978 – 9984 – 14 – 423 – 8 

 Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

ietekme uz Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību. Ekonomic Science 

for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. 

Nr. 15., Jelgava, 2008., 221. – 228. lpp., ISSN 1691 – 3078, EBSCO 

 Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M., Amantova – Salmane L. Ekonomikas 

attīstību veicinošu instrumentu pielietošana Latgales reģionā. Tautsaimniecības 

attīstības problēmas un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli, 2008. gada 17.aprīlis. Rēzeknes Augstskola, 2008, 339. – 348. lpp. 

ISBN 978 – 9984 – 779 – 80 – 5 

Kopējais publikāciju skaits 12 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  9 

 Rēzeknes pilsētas pievilcība. Starptautiskā zinātniskā konference „Reģionālā 

pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas laikmetā”, Rēzeknes Augstskola, 

Rēzekne, 2012.gada 8.- 9. novembris 

 Rēzeknis ekonomiskuo atteisteiba — lykumsakareibys i nuokūtnis 

izaicynuojumi. 3. pasaules latgaliešu konference „LATVIJAS 

NEATKARĪBAS LAIKS — LATGALES IESPĒJA VAI IZNĪCĪBA“, 

Rēzekne, 2012.gada 9.-10. augusts. 

 Spatial Planning as a Tool for Improving Attractiveness of the Places: Case of 

Latgale Region. 9th International Scientific Conference „Legal, Political and 

Economic Initiatives Towards Europe of Knowledge”, Kaunas University of 

Technologies Institute of Europe, 15th of April, 2011. 

 Telpiskās plānošanas loma konkurētspējas priekšrocību identificēšanā sekmīgai 

Latgales reģiona attīstībai. Rēzeknes augstskolas starptautiskā zinātniskā 

konference ”Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. Rēzekne, 

2010. gada 15. aprīlis. 
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 Telpiskās plānošanas praktiskie aspekti Latgales reģionā: Eiropas Savienības 

ietekme, nākotnes izaicinājumi un perspektīva. International Scientific 

Conference „Spatial Strategy for Sustainable Development: Building the Future 

of Latvia”, Riga Technical University, Latvija, 15. – 17.10.2009. 

 Latvijas telpiskās attīstības perspektīva. Nacionālais forums "Atspēriens. Latvija 2030". 

Rīga, 2008. gada 10. oktobris. 

 Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas attīstības izpēte. Daugavpils Universitātes 

50. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2008. gada 21. maijs. 

 Ekonomikas attīstību veicinošu instrumentu pielietošana Latgales reģionā. Rēzeknes augstskolas 

starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”. 

Rēzekne, 2008. gada 17. aprīlis. 

 Understanding and Applying Theories of Career Development in Practice. Baltijas starptautiskās 

akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference „21. Gadsimta jaunatne: ģimene, izglītība, 

karjera”. Rēzekne, 2008. gada 6. marts. 

Eksperta darbība - Eksperte Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvā padomē, 

2012.- šodien. 

- Eksperte Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas sadaļas 

“Telpiskā perspektīva” izstrādē, 2009. 

- Griškānu pagasta teritorijas plānojuma izstrādes koordinatore, 2007.- 2008. 

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas eksperts vietējo 

pašvaldību teritorijas plānojumu izvērtēšanā, 2007. 

- Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes koordinatore, 

2005.- 2007. 

- Rēzeknes pilsētas domes teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba 

grupas locekle, 2006.- 2007. 
- Uzraudzības komitejas locekle Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmai, 

Labklājības ministrija, 2004.- 2007. 

- Projekta “Labākās prakses vadlīnijas reģionālās attīstībai un telpiskajai plānošanai 

paplašinātajā Eiropas Savienībā ” (Interreg IIIC, vadošais partneris Kardifas Universitāte) 

projekta koordinatore, 2004.- 2006.  

- Nacionālā attīstības plāna un nacionālā plānojuma izstrādes darba grupu locekle, RAPLM, 

2005.-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalība projektos - Projekta vadītāja projektā „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Griškānu pagastā”, 

Jaunatnes politikas valsts programma 2009.gadam, 2009. 

- Projekta vadītāja projektā „Griškānu pagasta autoceļu  Lipski- Tihanovka, 

Sprūževa- Tihanovkas krustojums un Parka ielas (km 1,40) rekonstrukcija”, 

ELFLA, 2009. 

- Projekta vadītāja projektā „Griškānu pagasta autoceļu Jeroškina- Pustoška un 

Jeroškina- Stoļerovas pagasts (km 2,771) rekonstrukcija”, ELFLA, 2009. 

- Eksperte IZM projektā „Latgales plānošanas reģiona attīstības iespējas”, 

2008  

- Eksperte IZM projektā „Latgales reģionālās ekonomikas attīstības izpēte pēc 

Latvijas iestāšanās ES” (dalība), 2007.  

- Projekta “Labākās prakses vadlīnijas reģionālās attīstībai un telpiskajai plānošanai 

paplašinātajā Eiropas Savienībā ” (Interreg IIIC, vadošais partneris Kardifas Universitāte) 

projekta koordinatore, 2004.- 2006.  

 

 

 

 

 

Profesionālās pilnveides 

kursi 

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Ķīnā. ĶTR Rūpniecības un informatizācijas ministrijas 

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības centrs, Ķīna, 2012. 

Sociālie jautājumi/Nodarbinātība – ADEPT, Nīderlande, 2001. 

Telpiskā attīstība un stratēģiskā perspektīva – vide un tūrisms, Nordregio, Stokholma, 2000. –

2001. 
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 Reģionālās attīstības konsultantu programma- reģionālās attīstības konsultants, SIDA, CER 

EDUCATION, Stokholma, ( 1998 - 1999). 

Stažēšanās 

 

- Pieredzes apmaiņas programma Norvēģijas un Somijas pašvaldībās reģionālās attīstības un 

teritorijas plānošanas jautājumos, Nordic Ministre Council, 2006. 

- Pasniedzēju sagatavošanas programma Reģionālās attīstības kursam, Projekta “Biznesa 

vides attīstības Latvijā (Phare ESC programma), Rīga, RAPLM, LRDP, 2004.  

Saņemtie apbalvojumi PI „RSEZ pārvalde” 

Atzinības raksts „Par ieguldījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstībā”, 19.11. 

2012.  

Valodu prasmes Dzimtā valoda-  latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  C2 augstākais C2 augstākais C1 augstākais C1 augstākais B2 vidējais 

Angļu valoda  B2 vidējais B2 vidējais B1 vidējais B1 vidējais B1 vidējais 

  

 

Akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds IGAVENS MĀRIS 

Dzīvesvietas adrese Dārzu iela 37a dz.18, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis (371) 646 077 02                  2 92 35 941  

e-pasts maris@prototips.lv 

Dzimšanas datums 28.07.1976. 

Faksa numurs (371) 646 077 07 

Izglītība  

Zinātniskie grādi No 2005.gada septembra līdz šim brīdim  

Doktorantūras studijas (Reģionālā ekonomika) Daugavpils Universitāte 

No 1998.gada septembra līdz 2000.gada jūnijam Sociālo zinātņu maģistrs 

vadības zinātnē, Rēzeknes Augstskola 

 

Darba pieredze  No 21.08.2007. līdz šim brīdim 

Valdes loceklis, Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca” vadītājs  

(Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centra vadītājs.) 

Biedrības vadība, Biznesa inkubatora vadība, (Inovāciju centra vadība),  

Biedrība Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs, Maskavas iela 28 B, 

Rēzekne, LV-4604, Latvija 

Nozare: Inženiertehnoloģijas, mašīnbūve, prototipēšana 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

 No 2002. gada jūlija līdz 2007.gada augustam 

Vadītājs 

Rēzeknes biznesa centra vadība 

Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvalde „Rēzeknes Biznesa centrs”,  

 No 2005.gada maija līdz 2006.gada decembrim 

Projekta „Kvalificētu speciālistu sagatavošana Latgales darba tirgum” vadītājs 

Projekta ieviešana, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde  

 No 2005.gada janvāra līdz 2005.gada martam 

No 2006.gada janvāra līdz 2006.gada martam  

Mobilitātes projektu eksperts, Leonardo Da Vinci sekretariāts, Rīgā 
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 No 2002.gada augusta līdz 2003.gada decembrim  

Projekta vadītājs 

Phare projekta vadītājs, 8 projekta partneri, kopējais budžets 2 M EUR, 9 štata 

vietas, 1 būvdarbu līgums pēc FIDIC, 4 piegāžu līgumi PRAG, 8 pakalpojumu 

līgumi PRAG. 

Rēzeknes pilsētas domes projekta „Saiknes pilnveidošana starp profesionālajām 

mācību iestādēm un uzņēmējdarbības sektoru Rēzeknes reģionā” ieviešanas 

vienība. 

 No 2002.gada februāra līdz 2002.gada jūlijam 

Projekta vadītājs 

ES Phare 2000 programmas projektu sagatavošana, sagatavoti un saņemts 

atbalsts divu projektu finansēšanai: LE0012.02/0006 un LE0012.02/0007 

Rēzeknes pilsētas dome lietu pārvalde, 

 No 2000.gada aprīļa līdz 2005.gada jūlijam  

Ekonomists, uzņēmējdarbības konsultants, valdes loceklis 

BOAS „RSEZ” izpildorgāns 

BOAS „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona”, 

Atbrīvošanas aleja 98, Rēzeknē, LV-4600, Latvija 

 No 1998.gada septembra līdz 2008.gada jūnijam 

Lektors 

Kursi „Ekonomikas teorija un metodoloģija” un „Ekonomikas mācību vēsture”, 

„Eiropas ekonomiskā integrācija” 

Rēzeknes Augstskola, 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē, LV-4600, Latvija 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Kursi „Ekonomikas teorija un metodoloģija” un „Ekonomikas mācību vēsture”, 

„Eiropas ekonomiskā integrācija” 

Rēzeknes Augstskola, 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Reģionālā ekonomika 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

- Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas ietekme uz Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību. Ekonomic 

Science for Rural Development. Proceedingd of the International Scientific 

Conference. Nr.15.- 2008., 221.- 228. lpp., (ISSN 1691-3078/ ISBN 978-9984-39-

498-5) 

- Silineviča, I., Ežmale, S., Igavens, M., Amantova- Salmiņa L. Ekonomikas 

attīstību veicinošu instrumentu pielietošana Latgales reģionā. Tautsaimniecības 

attīstības problēmas un risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli, 2008.gada 17.aprīlis. Rēzeknes Augstskola.-2008,- 339.- 348. lpp. 

(ISBN 978-9984-779-80-5) 

Dalība projektos - SIA Agora JK, "Taisnstūra polipropilēna iepakojuma ieviešana ražošanā", Nr. 
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Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

JPR/2.1.2.2.2/08/01/022, ERAF, 2.1.2.2.2. apakšaktivitāte "Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai 

ražošanā", kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 980 000,- LVL. Projekta 

izstrādes, ieviešanas konsultants, realizācija 2009.-2010.gads 

- SIA Energoteh, "Elektroenerģijas uzskaites un sadales sadalņu ieviešana ražošanā", 

Nr. JPR/2.1.2.2.2/08/01/008 ERAF, 2.1.2.2.2. apakšaktivitāte "Jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā", 

projekta izstrādes, ieviešanas konsultants, kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 

750 000,- LVL. Projekta izstrādes, ieviešanas konsultants, realizācija 2009.-

2010.gads 

- Gaismas atstarotāju ieviešana ražošanā, SIA ProMold, Nr. JPR/2.1.2.2.2./08/01/020 

ERAF, 2.1.2.2.2. apakšaktivitāte "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts 

jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, SIA ProMold, kopējās plānotās 

attiecināmās izmaksas 950 000,00 LVL Projekta izstrādes, ieviešanas konsultants, 

realizācija 2009.-2010.gads 

- Reklāmas informatīvo stendu ieviešana ražošanā izmantojot kompozītmateriālu 

vakumformēšanas tehnoloģijas, SIA LUXICO, Nr. JPR/2.1.2.2.2/08/01/009 ERAF, 

2.1.2.2.2. apakšaktivitāte "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu 

produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā", 0,31 milj. LVL Projekta izstrādes, 

ieviešanas konsultants, realizācija 2009.-2010.gads 

- „Rēzeknes Augstskolas inovāciju centra izveide” projekta ieviešana, Nr.6240-

07/04 Projekta vadītājs 2007.- 2008.gads 

- „Rēzeknes ūdenssaimniecības uzlabošana” FIDIC un PRAG konkursu 

organizēšana un vērtēšana Rēzeknes domes PhareLE0012.02/0007 un 

LE0012.02/2006 projektos. Projekta eksperts, 2007.gads 

  
- Materiālu testēšanas un rūpniecisko procesu pārbaudes laboratorijas izveide. 

Laboratorijas iekārtu uzstādīšana, sadarbība ar privāto sektoru nodrošināšana 

Rēzeknes Augstskolas mācību procesā ,Projekta darba grupas loceklis, 

2006.gads 

- Materiālu testēšanas un rūpniecisko procesu pārbaudes laboratorijas izveide, LR 

EM programma, Laboratorijas iekārtu uzstādīšana, sadarbība ar privāto sektoru 

nodrošināšana Rēzeknes Augstskolas mācību procesā. Projekta darba grupas 

loceklis, 2006.gads 

- „Materiālu testēšanas un rūpniecisko procesu pārbaudes laboratorijas izveide 

Rēzeknes Augstskolā” projekta ieviešana. Projekta eksperts, 2006.gads 

- Phare 2003, „Inženiertehnologiju klāstera izveide Latgalē” projekta aktivitāšu 

ieviešana, kas saistītas ar būvniecību. Projekta vadītājs 2005.- 2006.gads 

 - Projekta "Kvalificētu speciālistu sagatavošana Latgales darba tirgum", 

realizācija, ES Phare, Nr. 2003/004-979-06-03/2.2/0012," profesionālās 

apmācību programmu izstrāde Rēzeknes reģiona profesionāls vidusskolās un 

Rēzeknes Augstskolā, iekārtu piegāde. Projekta vadītājs, 2005.- 2006.gads 

- Interreg III projekts  „Use of waters for sustainable tourism development in 

districts of Kupiskis (Lithuania) and Rezekne (Latvia)” projekta ieviešana. 

Uzņēmējdarbības eksperts, 2004.gads   

- Kvalificētu speciālistu sagatavošana Latgales reģiona tradicionālo ražošanas 

nozaru darba tirgum, ES Phare, Nr. 2003/004-979-06-03/2.2/0012. Projekta 

vadītājs, 2003.gads 

- „Saiknes pilnveidošana starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem 

Rēzeknes reģionā, Phare 2000 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi 

Latgalē un Zemgalē” projekta uzraudzība, projekta monitoringa sistēmas 

izstrāde. Projekta eksperts, 2003. - 2004. gads 

„Rēzeknes Biznesa centra izveide”, Phare 2000 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas 

pasākumi Latgalē un Zemgalē, projekta pieteikuma sagatavošana un ieviešana. 

Projekta vadītājs, 2003.gads 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 
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Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī

šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  

C2 
Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 

līmenis 
B2 

Vidēja

is 

līmeni

s 

Vācu  
B2 Vidējais līmenis B2 Vidējais līmenis A2 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 

Pamat

līmeni

s 

Krievu  

C2 
Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 

līmenis 
B1 

Vidēja

is 

līmeni

s 

 
 (*) 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 

Dzimšanas datums 08.04.1970. 

Izglītība   No 2013.g. Doktora studijas Daugavpils Universitātē 

2005.gadā LU Moderno valodu fakultātē ieguvusi humanitāro zinātņu 

  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 zinātņu maģistra grāds filoloģijā, Mg.philol., Latvijas 

Universitāte 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

2010 – līdz šim laikam. Lektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina 

fakultāte 

  1996.-2010.g. lektore RA Pedagoģijas fakultātes Svešvalodu 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 svešvaloda (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 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

157 

 

Vieslekcijas  

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 

Piedalīšanās svešvalodu (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.klašu skolēnu sagatavošanas 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 vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, projekta pasniedzēja 

  2007. g. ESF projekts „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas 

studiju kursu pasniegšanai augstskolā“, piedalīšanās 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Piedalīšanās„Zinātnieku nakts” pasākumā, Rēzeknes Augstskola, 2009 g. 

Septembris 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Studiju rezultāti – 

no teorijas līdz praksei”, RA Mūžizglītības 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 pielietošana”, 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 

attīstīšanas 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 vērtēšanas problēmas”, RA TIC, 10 stundas, 2007 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, „Kompetences 

jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, RA, 10 stundas, 2007 

Saņemtie apbalvojumi „Atzinības raksts” par aktīvu pētniecisko darbību, Rēzeknes Augstskola, 2005 

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda  B2 latviešu B2 latviešu B1 latviešu B1 latviešu B1 latviešu 

Angļu valoda  B2 angļu C1 angļu C1 angļu C1 angļu C1 angļu 

 

Akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Irbīte Andra 

Dzīvesvietas adrese Tadenavas iela 8, Rīga, LV 1024 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29455920   

e-pasts   andra.irbite@lu.lv  

Dzimšanas datums 22.02.1956.   

Izglītība 1980. Valsts Mākslas akadēmija, interjera un iekārtu nodaļa 

  

Zinātniskie grādi 2003. Latvijas mākslas akadēmija- maģistra grāds mākslā 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

No 2013. Rēzeknes Augstskolas lektore 

2003.-2007. SPPA, docētāja 

2004.-2006. Baltijas krievu institūts , docente 

2008.-2014. Latvijas universitāte, lektore 

Cita darba pieredze A.E.K. Design, galvenā dizainere 2010- 2013  

LU: Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība, 2006 

Rīgas Amatniecības vidusskola, pasniedzēja 1998 – 2005   

SIA «Rožupe», māksliniece.1994 - 1998   

LMS firma “Artdizains” –dizainere  1990-1993 

LMS Dekoratīvās mākslas kombināts-radošā  māksliniece 1980 - 1990

  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

  

mailto:andra.irbite@lu.lv
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Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Interjers un iekārtas 

Grafiskais dizains 

Vides dizains 
  

Publikācijas Irbite, A.(2014). Complex problems in design and design education. Proceedings in 

Global Virtual Conference, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 

ISBN: 978-80-554-0866-8, pp. 287-292 

Irbite, A.(2014),  „Design Today and Tomorrow”.  A' Design Award& Competition 

2014/2015 (Itālija), zinātnisko rakstu konkurss, iesniegts  

Irbite, A.(2014). The Importance of the Paradigm Shift in the Development of Design 

Industry and Design Education. Konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” rakstu 

krājums, ISBN 978-9984-44-141-2, pp.411-422 

Irbīte, A.(2014). Dizains, māksla un paradigmas. LU, Izglītības vadība, rakstu 

krājums, pieņemts publicēšanai 

Irbīte, A.(2013). Mūsdienu arhitektūras un interjera  dizaina loma Latvijas tēla 

veidošanā. 2. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ”Māksla un mūzika 

kultūras diskursā”  rakstu krājums, ISBN 978-9984-44-119-1, lpp.147-154 

Irbīte, A. (2013). Dizaina izglītība Latvijā. LU raksti,  Izglītības vadība,  Nr. 792, 

ISBN 978-9984-45-724-6, lpp. 57 – 62 

Irbīte, A. (2013). Dizains un dizaina izglītība Latvijas  ekonomikas attīstības 

kontekstā.  VIII Starptautiskās Jauno zinātnieku konferences  rakstu krājums,  

RPIVA, ISBN 978-9934-503-12-2, lpp.52-61 

Irbīte, A.(2013). The Evolution of Design during 20th-21st  centuries. Art Tempus, 

nr.1, ISSN 2255-9396, pp.16-28  

Irbite, A.  (2013).Traditions and innovations in Latvian  design education. 

Proceedings   in The 1
st
 International Virtual Conference on Advanced Scientific 

Results, ISBN 978-80-554-0726-5,  pp. 230-236 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

▪„Sabiedrība, integrācija, izglītība” (2014), referāts  

“The Importance of the Paradigm Shift in the Development of Design Industry and 

Design Education” 

▪“The 2 
nd

 Global Virtual Conference 2014”, referāts 

“Complex problems in design and design education” 

▪LU 72. zinātniskā konference (2014), referāts “Tradīcijas un inovācijas Latvijas 

dizaina izglītībā” 

▪Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūts, 2. Rudens konference (2013), 

referāts „Pakalpojumu un sociālais dizains sabiedrisku telpu interjera projektu 

izstrādē” 

▪Latvijas Dizaineru savienība, 1. zinātniskā konference „Dizains Latvijā – izmantotās 

un neizmantotās iespējas”(2013), referāts „Dizaina Latvijā attīstības aspekti” 

▪Rēzeknes Augstskola, 2. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un 

mūzika kultūras diskursā” (2013), referāts  „Mūsdienu arhitektūra un interjera dizains 

Latvijā”  

▪LU 71. zinātniskā konference (2013), referāts „Latvijas dizaina loma valsts tēla 

veidošanā”  

▪11th JTEFS/BBCC conference „Sustainable Development. Culture. Education” 

(2013), Saint-Petersburg, Russia, referāts  “Innovations in Latvian design Education” 

▪The International Scientific Conference SCIENCONF 2013, referāts “Innovations in 

Latvian  design education” 

▪RISEBA VIII Starptautiskā Jauno zinātnieku konference (2012), referāts “Dizains un 

dizaina izglītība Latvijas ekonomikas  attīstības kontekstā” 

▪Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūts, 1. Rudens konference (2012), 

referāts “Dizaina evolūcija 20.-21.gadsimtos” 

 
  

Dalība projektos LU: Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā/Izglītības darba vadība, 2006 

http://www.ru.lv/notikumu_kalendars/35
http://www.ru.lv/notikumu_kalendars/35
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Radošā darbība  

 

Interjeri: 
Interjera un vides dizaina projektu izstrāde un realizācija (Ruukki, Ruukki Latvija, 

A/S Privatbank, Transporta un sakaru institūts, idividuālās dzīvojamās vides projektu 

izstrāde un realizācija un citi) 

Individuālo dzīvojamo telpu/ēku interjera dizaina projekti, projektu realizācijas 

Rīgā, Jūrmalā. 
Reklāmas dizaina projekti, projektu realizācijas  Rīgā, Siguldā, Kuldīgā u.c. 

1. Biroja interjera projekts un realizācija, 2010 

2. TSI studiju kompleksa interjera un mēbeļu projektu izstrāde, 

interjera iekārtošana,2006 -2010  

3. Kosmētikas veikala interjera projekts, 2009 

4. galantērijas veikala interjera projekts, 2009 

5. SIA “Ruukki Latvija” biroja interjera projekts (kopā ar 

E.Dālmani), 2008 

6. A/S “Privatbank” filiāles VIP klientu zāles interjera projekts, 2008 

7. Individuālās dzīvojamās mājas Garkalnes pagastā interjera 

projekta izstrāde, 2007-2008 

8. Jaunmoku pils muižas kompleksa  ēkas interjera projekts un stila 

izstrāde, 2005-2007 

9. Kriosaunas Kauguros interjera  projekts, 2006 

10. RAV multifunkcionālas zāles interjera dizaina izstrāde, 2005-2006 

11. Individuālās dzīvojamās mājas Bukultos interjera projekts, 2006 

12. Latvijas Krājbankas filiāles interjera projekta piedāvājums (kopā 

ar arch. G. Ābelīti), 2001 

13. Zemes bankas filiāļu interjeru projekti, (kopā ar E.Dālmani), 

1995-1997 

14. Bāra “Mezgls” interjera dizains, 1991 

15. Kafejnīcas, restorāna, bāra “Kalva” Liepājā interjera un mēbeļu 

projekti, 1987 u.c. 

Muzeji, izstāžu ekspozīcijas, izstāžu un reklāmas stendi 

1. “Ruukki Latvija” reklāmas stendi, 2009-2011 

2. Olaines vēstures un mākslas muzeja  interjera projekts un 

ekspozīcijas koncepcijas izstrāde, 2007 

3. Izstāde “Latvijas plakāts 1901-1939” Jaunmoku pilī, 2007  

4. Reklāmas izstāžu stendi ,1996-2005 

5. Raiņa un Aspazijas memoriālā muzeja Slobodskā interjera un 

ekspozīcijas projekts, 1990-1991 

6. Latvijas Tautsaimniecības sasniegumu izstādes Mežaparkā 

ievadzāles ekspozīcijas, 1986-1989 

7. Latvijas Vēstures muzeja zāļu ekspozīcijas, 1981-1986 

Grafiskais dizains, vides dizains 

Firmas stilu izstrāde 

1. Firmām “AGVA”,”MEZGLS”, “ANDREJOSTA”, “KUNŠTEINS 

un PARTNERI” u.c. 1980-2002 

2. Reklāmas dizaina projekti, projektu realizācijas  Rīgā, Siguldā,  

3. Kuldīgā u.c. 

4. Valsts Teātra mākslas institūtam Maskavā, 1990 

5. Starptautiskai teātra mākslai veltītai konferencei Maskavā/LOGO, 

plakāts, ielūgumi, dalībnieku kartes, vides reklāma, 1990 

6. Latvijas Filharmonijas skatuves un skvēra noformējums džeza 

festivālam “Vasaras ritmi”, 1987 

Plakāti 

1. Korim “Dzintars”, 1999 
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Dalība sabiedriskajās 

organizācijās 

No 2013 Latvijas Dizaina padomes locekle,  

No 2011 Latvijas Dizaineru savienības valdes locekle,  

No 2012 Būvniecības nozares ekspertu padomes locekle 
 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī

šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  
B2 vidējais B1 vidējais B2 vidējais B2 vidējais B2 

vidēja

is 

Krievu valoda  
C1 augstākais C1 augstākais C1 augstākais C1 augstākais C1 

augstā

kais 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

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 

Dzimšanas 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., režisors 

-  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 līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Interjera dizains”: 

Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (Photoshop) 2 KP 

Fotogrāfija 1 KP 

Cita darba pieredze 1991. – 2000., režisors – operators Latgales televīzijas sabiedrība;  

1986. – 1991., skaitļošanas tehnikas elektomehāniķis, Latvijas skaitļošanas tehnikas 

uninformātikas r.a. „Impulss”  
Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

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 vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences paaugstināšana”, mācību materiālu izstrāde, LU 

Dalība projektos 29.11.2013., DVD „Kaunatys vītu vuordu stuosti ”, operators, videorežija, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

montāža, dizains; Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”, Rēzeknes 

Augstskola 

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 pielāgošanas iespējas Latgales reģionā, 

Utenas apriņķī un Paņevežas apriņķī”, LLIII – 195; videofilmas izveide 

29.06.2012., „Apzinies izglītības iespējas šodien un plāno veiksmīgu karjeru 

nākotnē” – kompleksu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riska 

grupas jauniešiem, 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 myuža roksti” veltīta A.Rupaiņa 

dzīvesgājumam, operators, videorežija, montāža; 

Latgaliešu kultūras biedrība 

2011. 

Dokumentālā filma „Izdzeivot pīdereibu: Dzeive gleznuos” veļtejums O.Kūkoja 

septiņdesmitgadei, operators, videorežija, montāža; 

Latgalīšu volūdas, literaturys i kulturys viesturis školotoju asociacejis 

nudybynuojums 

29.12.2011., DVD „Ondrupenis roksti ”, operators, videorežija, montāža; Tautas 

muzikantu biedrība 

22.12.2010., DVD „Aulejas anekdoti”, operators, videorežija, montāža; Tautas 

muzikantu biedrība 

29.11.2010., Daugavpils novada kultūras centra buklets; maketēšana; Daugavpils 

novada kultūras pārvalde 

 29.09.2010., Brownfields in Baltic States - Lifelong Eduational Project; 

rokasgrāmatas „Degradētās teritorijas”; vāka dizains, maketēšana; BRIBAST 

2010. 

ESF „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences paaugstināšana”, mācību materiālu izstrāde, ESF 

22.06.2011., „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā”, „Latgalieša CV” dizains, maketēšana; ESF 

19.05.2011., „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā”, „Multikulturālā Rēzekne”, „Reģionālā valoda” 

dizains, maketēšana, foto ; ESF 

2009., Dokumentālā filma „Latgales Māras ceļš”; montāžas režisors, operators, 

Rēzeknes pilsētas domes Kultūras pārvalde 

 2009., „Seniors in Action; režisors, operators, montāža; GRUNDTVIG 

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 „Paaužu burvība”, 11.05.2013, Austrumlatvijas radošo 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”Kaimiņi”, 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 

Fotografēšanas pamati 114 stundas, Fotogrāfiju digitālā apstrāde 40 stundas 

Mācību centrs „Buts” 

2012.g. jūnijs-augusts 
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Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Automatizētā projektēšana (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/ stažēšanās 

Kursi  

(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Video filmēšanas un montāžas kursi (40 st.); Alises Rozes Dizaina studijas mācību 

centrs; 28.09.2013 – 25.01.2014 

„Aktuālais informatīvajā un radošajā 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. Pašefektivitāte”; SIA Saskarsmes skola; 

10.02.2009 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Vācija; personāla apmācība 

ERASMUS apakšprogrammā; 26.04.2009. – 01.05.2009. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 šķērsiela 5-27, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26394693 

e-pasts kristine.karpovica@ru.lv 

Dzimšanas 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 šim laikam, lektore, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro 

un juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedra 

 

   2001.gada februāris - 2003.gada jūnijs, asistente, Rēzeknes Augstskolas Humanitāro Laika periods  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

164 

 

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

un juridisko zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedra                  

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 īpašuma tiesības” (2KP). 
Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robežapsardze” , 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 šim brīdim- Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Tiesību zinātne” direktore. 

No 01.03.2001. – līdz šim brīdim- Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, lietvede.                                                                 

 10.01.2000. - 10.01.2001. - Rēzeknes komercskolas skolotāja, mācību kursi- 

Tiesības un politika, Likumdošana.                                                                                              

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Tiesiskās apziņas izpētes jautājumi 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Satversmes sapulces locekle 

Senāta locekle 

Revīzijas komisijas locekle 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

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 pielietošana- 10 stundas- 06.03.2013. 

Profesionālās pilnveides programma „Angļu valoda”- 48 stundas – 2012.gads. 

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 

noformēšana”- 23.09.2010. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” – Ātrā iegaumēšana- 

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 attīstīšanas 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 metožu un 

formu aktualizācijas problēmas- 10 stundas- 18.01.2008. 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 
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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 vērtēšanas 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 pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 Kaupužs Aivars 

Dzīvesvietas adrese „Ziedu Mājas” Vērēmu pag. Rēzeknes nov. LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29265418   

e-pasts aivars.kaupuzs@inbox.lv 

Dzimšanas datums 1974.gada 07.jūnijs 
  

Izglītība  

Laika periods, 

 izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

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 

 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 menedžeris 

Zinātniskie grādi  
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Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

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  

 

2014.g. maijs RA Izglītības un dizaina fakultātes docents sporta zinātnē 

2012.g. maijs – Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta 

(PSPI)  

pētnieks sporta zinātnē. 

2012.g. septembris – 2014.g. maijs RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedras viesdocents. 

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 līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas ietvaros kurss „Sports” 0 kredītpunktu. 

Profesionālā maģistra studiju programmas "Speciālā pedagoģija" „”Veselības 

kultūra” 

Akadēmiskā maģistra studiju programmas "Pedagoģija" , „Veselību veicinošo 

fizisko aktivitāšu pedagoģiskie aspekti”. 

  

Vieslekcijas 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2014.novembris. Utenas Kolēģija, Lietuva „Mechanotherapy technologies for 

professional rehabilitation” un “Health benefits of Nordic Walking”.”10 stundas. 

Erasmus 

2014.aprīlis. Utenas Kolēģija, Lietuva „“Vestibular training on the balance 

platform” un “Health benefits of Nordic Walking”.”10 mācībstundas. Erasmus 

2013.decembris. Utenas Kolēģija, Lietuva „Using mechano therapy devices in 

rehabilitation”5 mācībstundas. Erasmus 

2013.maijs. Šauļu Universitāte, Lietuva. „Mechanotherapy in rehabilitation”. 10 

mācībstundas. Erasmus. 

2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, 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  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2002.g. janvāris – 2003.g.decembris. Direktors.Mācību pāraudzināšanas iestāde 

“Pilcene”. 

2001.g. novembris – 2002.g. janvāris. Direktora vietnieks. Mācību pāraudzināšanas 

iestāde “Pilcene”. 

1996.g.augusts–2001.g.oktobris. Sporta skolotājs. Rēzeknes logopēdiskā 

internātskola. 
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Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Dažādu vecumposmu (jauniešu, gados vecu cilvēku cilvēku) fiziskās aktivitātes un 

rehabilitācijas tehnoloģiju izpēte.  

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. Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā. A.Kaupužs, S.Ušča. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2014. III daļa.   ISSN 1691-5887. 

2. Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas skala. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2013. II daļa.   ISSN 1691-5887. 

3. 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. 

4. 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 . 

5. Pirmā kursa studentu fizisko aktivitāšu līmenis un vispārējā fiziskā sagatavotība. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne.2010. ISSN 1691-5887. 

6. 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. 

7. Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

RA, 2009.  730.-740.lpp. ISSN 1691-5887. 

8. 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. 

9. Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2008. 

409.-417.lpp. ISSN 1691-5887. 
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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 effects of an Isokinetic Rehabilitation Program on Achilles tendon rupture 

treatment: a case study. Polish Journal of Rehabilitation Research. Warszawa 

2013. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Volume 5(3) P. 38-42. ISSN 2299–5358 

2. 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 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Overview of the physical activity behavior change models and theories. Izglītības 

reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

problēmas.2010.gada zinātnisko rakstu krājums.  Rēzekne, RA, 2011.  55.-68.lpp. 

ISSN 1691-5895. V.Larins. 

7. 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 

 

Kopējais publikāciju skaits 

 

 

 

 

11 

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, 
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Mācību un metodiskā 

literatūra 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

 

 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Konferences  
Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

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 

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 pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) LSPA 

Zinātniskie raksti 2008.  Rīga, LSPA, 2009. 73.-80.lpp. V.Lāriņš.  

8. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides 

adaptācijai Latvijā.  LSPA zinātniskie raksti. Rīga, LSPA, 2009.  377.-386.lpp. 

V.Lāriņš. 

9. Fiziskās aktivitātes Rēzeknes augstskolā. LLU Zinātniski metodiskā konference. 

Referātu materiāli. Jelgava, 2008. 

10. RA studējošo un docētāju sporta aktivitātes. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, RA, 2007. ISSN 

1691-5887. 

11. Jauniešu fiziskās aktivitātes Rēzeknē. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Rēzekne, RA, 2006. ISSN 1691-5887. 

 

 

Neiromuskulārās sistēmas, līdzsvara testēšanas un trenēšanas un vibromasāžas 

tehnoloģija un ieviešanas metodika. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2013. Lpp.158. 

Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem. Rēzekne, RA Izdevniecība, 2009. 

Lpp.96.  
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nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1. „Mechanotherapy technologies for professional rehabilitation” Realities 

and perspectives of professional competences in the European Union labor 

market. International sciebtific conference. Utena. Lietuva. 

2. „Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā” Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskā zinātniskā konference. Rēzekne 2014. 

3. “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. 

4. „Mechanotherapy in rehabilitation process” 6th Baltic Scientific 

Conference Sport Science for Sustainable Society. Rīga. 2013. 

5. "Social welfare Interdisciplinary approach" Šauļi. 2013. 

6. „Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes”  LSPA doktorantu un maģistrantu 

zinātniskā konference „Sporta zinātne praksei” Rīga, 2013. 

7. „Sveikatingumo ir sporto klubų lankytojų taikomos atsigavimo priemonės” 

International scientific conference: Sports And Leisure Management: 

Tendencies And Challenges. Kaunas Lietuva, 2012. 

8. „Evaluation of a physical activity promotion program for seniors”. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

Rēzekne. 2012.  

9. “Theoretical Background of Senior`s Education”. 3rd International 

Conference on Elderly and New Technologies. Kastellon, Spānija. 2012. 

10. „Ieteicamās fiziskās aktivitātes senioru vecumā”. Vesels un aktīvs Latvijā 

mūža garumā. Rīga. 2012. 

11. 2nd International Conference on Theory and Practice in Adapted Physical 

Activity. Varšava, Polija. 2011. 

12. „Affect factors of physical activity in older adults”. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2011. 

13. “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. 

14. „Двигательная активность и физическая подготовленность студентов 

первого курса Резекненской высшей школы”. Videokonference ar 

Maskavas humanitāro pedagoģijas institūtu. 2011.  

15. “Senioru fiziskās aktivitātes un veselības parametru šķērsgriezuma 

pētījuma datu analīze” LSPA 3.doktorantu un maģistrantu zinātniskā 

konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2011. 

16. „Fiziskās aktivitātes ikdienā”. konference „Sabiedrības atbalsta loma 

veselības veicināšanas darbā”, Rēzekne. 2011. 

17. ”Fiziskās aktivitātes līmenis un sirds veselības riski gados veciem 

cilvēkiem”. Liepājas Universitātes zinātniski-metodiskajā konference: 

„Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja. 2011. 

18. “Physical activity and health related quality of life in community dwelling 

older adults”. Eurapean Congress of Adapted Physical Activity 

(EUCAPA). Juvaskula, Somija, 2010. 

19. “Relationship between self-rated physical activity and health outcomes in 

older adults”. 12
th

 EGREPA International conference. Prāga, Čehija, 2010. 

20. „Gados vecu cilvēku fiziskās sagatavotības mijsakarības ar fiziskās 

aktivitātes līmeņa un veselības pašvērtējuma aptauju rezultātiem”. LSPA 

Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2010. 

21. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas 

versijas pilotpētījums” RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, 2010.  

22. “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. 

23. „Gados vecu cilvēku viedoklis par vingrināšanās sagaidāmajiem 

ieguvumiem”. LSPA 2.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference 

”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2010. 

24. ”Rēzeknes Augstskolas pirmā kursa studentu fiziskā aktivitāte”. Liepājas 

Universitātes sporta katedras zinātniski-metodiskā konference „Sporta 

izglītības aktualitātes”. Liepāja, 2010. 

25. “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”. Viļņa, 

Lietuva, 2009. 

26. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) telefonaptaujas 

pilotpētījums”. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija 
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                  Eksperta darbība 

                      Pilnvaru laiks 

 

 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

 

LZP eksperts Sporta zinātnē.  

Pilnvaru laiks līdz 2017. gada 18.septembrim. 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” 

orgkomitejas loceklis un sekcijas vadītājs. Rēzekne. 2011.g.-2014.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 koordinēšana 

un sekcijas “Coaching and performance” vadīšana. 2010. 

LSPA 2. doktorantu un maģistru zinātniskā konferences orgkomitejas loceklis un 

„Sports visiem un veselība” vadīšana. 
 

 

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2014.novembris-Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā 

telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” pētnieks 

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-

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 īpašību diagnosticēšanas 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” vadīšanu. LLP. 
 

 

Pasākumu organizēšana un 

vadīšana 

Piedalīšanās „Zinātnieku nakts” pasākumu organizēšanā un vadīšanā 2009.-

2014.g. 

Piedalīšanās Latvijas ģimeņu sporta festivāla Rēzeknē organizēšanā un vadīšanā. 

14.05.11. 

Sporta pasākumu organizēšana Rēzeknes Augstskolā. 

Līdzdalība nūjošanas pasākumu organizēšanā un vadīšanā: 

Informatīvais pasākums 06.12.09. 

„Veselības dienas” 04.05.10. 

„Nūjo vesels Rēzeknē” 27.07.10. 25.09.10. 

 Vispasaules latviešu ģimeņu vasaras nometnes „3x3”sporta pasākumu 

organizators.2006. 
 

 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

RA Satversmes sapulces loceklis no 2013. februāra 

RA senators, senāta priekšsēdētāja vietnieks no 2013.februāra. 

Piedalīšanās RA Satversmes sapulcēs 01.09.2009.-01.05.2010. 

Līdzdalība RA revīzijas komisijas sastāvā 01.09.2009.-01.05.2010. 
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Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Fiziskās aktivitātes pirmskolā. RA Mūžizglītības 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 priekšsēdētājs. 

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/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Swedbank Sporta izglītības programmas seminārs. 2013.g.marts. 

Testēšanas 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 Varšava, 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 Varšava, Polija. 2011.g. oktobris. 

Erasmus programma “Staff Training” Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva. 

2011.g. maijs. 

Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic Walking as physical activity 

promoting for adults” 2010. maijs. Lietuvas sporta akadēmija Kauņa, Lietuva 10 

mācībstundas. 

Erasmus programma “Staff Mobility” – „Nordic Walking” 2008. decembris. 

Klaipēdas Kolēģijā (Lietuva) 8 mācībstundas. 

Erasmus programma “Staff Mobility” – „Play and games” 2007. gada novembris 

Lincas Diocēzijas pedagoģiskā augstskola (Austrija) 8 mācībstundas. 

„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–nūjošanas instruktoru sertifikācijas kursi. Rīga (36 stundas). 

2008.g.; 2010.g. 

Latvijas Treneru tālākizglītības centra kursi. (60 stundas). 2004.g.; 2005.g.; 

2007.g.; 2010.g. 

 

 

 

Saņemtie apbalvojumi Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti:  

Rēzeknes Augstskolas „Gada docētājs” 2011.g. 

1. vieta Jauno zinātnieku sekcijā „Exercise Biology”. Baltijas Sporta zinātnes 

konferencē „Exercise and Sport Sciences” 7.-9.04.2011. Tartu (Igaunija).  

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 
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Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstī

šana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kopš 2012.gada oktobra RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

dekāne 

- 2005.g. IV-2012.g. IX – RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

dekāna pienākumu izpildītāja;  

- Kopš 2010.g. RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Humanitāro 

zinātņu katedras  vieslektore;   

-1995.-2009.g. – RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Vēstures un 

filozofijas katedras lektore;   

- Kopš 2008.g. - studiju kursa „Filozofijas vēsture” docēšana Latvijas Mākslas 

akadēmijas Latgales filiālē (papildus darbs);           

2004.-2006.g.- studiju kursa “Filozofija” docēšana Malnavas lauksaimniecības 

koledžā (papildus darbs); 

1995.g. – skolotāja Rēzeknes vakara, maiņu 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, Taškenta (Uzbek.) 2011.g. oktobrī, 10.- 15.lpp. 

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 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a changing world” krājums, Taškenta (Uzbek.) 2011.g. oktobrī, 16.- 22.lpp. 

 

Virzieni: 1.  Izglītības kvalitātes komponenti un kritēriji; 2. Skolotāja 

profesionālās kompetence studiju programmu īstenošanās procesā. 

- 15.-17.10.2009. nolasīts referāts „Profesionālā statusa diference: pilsēta un 

lauki” 2.starptautiskajā latgalistikas konferencē „Centrs un perifērija: 

perspektīvu maiņa”, 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.līmeņa 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 domāšanas attīstīšana skolēniem”, „Kreatīvās domāšanas 

stratēģijas”, „Cilvēks. Daba. Sabiedrība”; „Reliģiju vēsture”, „Nacionālā 

kultūra”. 

Pedagoģiskā darba stāžs- 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 mūžizglītības kursos „Pedagoģijas pamati”; 

- 2010.g. decembris - izstrādāta un novadītas nodarbība (tēma „Paradigmu 

maiņa 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 Robežsardzes koledžas akadēmiskajam personālam RA 

profesionālās pilnveides programmas „Augstskolas didaktika” ietvaros; 

 

- 2012.g. maijs – stažēšanās Varšavas Pedagoģiskajā universitātē – nolasītas 

lekcijas „Aktuālās politiskās ētikas problēmas”; 

- 2012.g. aprīlis – līdzdalība starptautiskajā personāla apmācību nedēļā 

Vroclavas universitātē (Polija), (ERASMUS personāla apmaiņa); 

2011.g. maijs – personāla stažēšanās Šauļu universitātē (Lietuva) (ERASMUS 

personāla apmaiņa), kopīgu studiju programmu veidošanas iespējas;  

- 2011.g. aprīlis – stažēšanās Utenu kolegijā (Lietuva) – nolasīts lekciju cikls, 

tēma „Politiskā ētika”;  

- 2009.g.novembris - stažēšanās Šauļu 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 „Mācīšanās rezultāti: no teorijas uz praksi”, saņemts 

apliecin.par dalību; 

- 2010.g.aprīlis -  līdzdalība pedagoga profesionālās pilnveides programmā 

projekta „Intercompetency and Dialogue through Literature” (14075-LLp-

2008-1-BG-COMENIUS-CMP) ietvaros; 
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Sabiedriskās aktivitātes 

 

 

 

Valodu prasmes  

 

 

 

- 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 pašprezentācijas situācijās” (RA Zinātn.padomes 

grants); 

 

Kopš 2005.g.maija līdzdalība RA nolikumu komisijā; 

Kopš 2002.g.dec. – darbība Filozofiskās izglītības centra organizatoriskajos 

pasākumos (LU); 

2005. -2009.g. – RA senatore. 

 

Latviešu valoda –dzimtā, krievu valoda – brīvi (runāju, lasu, rakstu); angļu 

valoda – sarunvalodas līmenī; 

 

 

 

 

 

 

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 

Dzimšanas 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 (šūto izstrādājumu izgatavošana),  diploms Nr.001438, Rēzeknes 

Augstskola; 

Zinātniskie grādi       2007.g. Maģistra profesionālais grāds mākslā, diploms PDC Nr.1263, Daugavpils 

Universitāte; 

2003.g.  Izglītības zinātņu 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 šim 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 šim laikam Rēzeknes Dizaina un Mākslas vidusskolas pedagoģe; 

No 2002.g. līdz šim laikam Ludzas novada BJC, Mākslas studijas vadītāja un no 

2011.g Ludzas novada BJC metodiķe; 

2003.-2004.m.g. Rēzeknes SIC - lietišķās mākslas pulciņa 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 
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Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 Mākslinieciski radoša darbība auduma apdrukas apguvē pamatskolā. 

 Jauniešu motivācijas rosināšana mākslinieciskai darbībai. 

 Tekstildizaina tendences un virzieni Latvijā. 

 Mūsdienu grafiskā dizaina attīstība 

 

Bērnu mākslinieciski radošās pašizpausmes izaugsme mākslas skolā// Pedagoģijas teorijas 

un mācīšanas 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 apmaiņas 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 – piedalīšanās „1.Rīgas Starptautiskās jauno dizaineru Biennālē”. 

Dizaina dienu ietvaros; 

2007.gads 5.oktobris  - „No Lielvārdes jostas līdz mūsdienu dizainam”, Starptautiskā 

konference par dizainu radošo 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 radošo darbu izstāde – Daugavpils Universitātes Mākslas 

galerijā; 

2006.gads, septembris – piedalīšanās Rēzeknes Augstskolas, Mājas Kultūras katedras 

absolventu, radošo darbu izstādē, Rēzeknes Kultūrvēstures muzejā. 

2006.gads, septembris – plenēra radošo darbu izstāde, Daugavpils. 
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Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

„Auduma apdruka un zīda apgleznošana”, 

 „Papīra plastika”,  

„Lietišķā grafika un šrifts”,  

„Zīmēšana”,  

„Kompozīcija”, 

„Gleznošana”,  

„Uzņēmējdarbības pamati”,  

„Darba aizsardzība”,  

„Floristika”,  

„Galda kultūra”,  

„Individuālā stila veidošana”,  

„Tērps un krāsa”,  

„Lietišķā etiķete”,  

„Vizuālā tēla veidošana: teorija un dizains”,  

„Verbālā un neverbālā komunikācija”,  

„Stila un krāsu mācība”,  

„Interjera dizains”,  

„Aušana”,  

„ Batika”,  

„ Mākslas valodas pamati „ ,  

”Mākslas valoda un kompozīcija”. 

Pedagoģiskā darba stāžs – 9 g. 

Vidējā gada pedagoģiskā slodze 1200 stundas 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās 

organizācijās 

Biedrība „Kira” – locekle, no 2010.g. līdz šīm laikam 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 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 „Špēles, kas tiek spēlētas skolā: 

sapēles starp bvērniem un pieaugušjiem””- 12st. , Rīga, apliecība Nr.0230-2-1/12; 

2011. g. profesionālā tālākizglītība - Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās 

ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetā 

Gleznošana -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 priekšmetā Mākslas 

valodas pamati – 36 st., Rēzekne, apliecība Nr.1301490237-1559; 

2011.g. tālākizglītības seminārs- Izstāžu sagatavošana, noformēšana un iekārtošana - 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 veidošana ar Photoshop – 7 st., apliecība 

Nr.A-2986; 

2009.g.tālākizglītības seminārs - Cimdu zvēru izgatavošanas 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.imidža veidošanas tendences” Bogomolov’ Image School  

seminārs(sertifikāts); 

2008.g. tālākizglītības seminārs - Telpa daudzveidīgā skatījumā – 6st., apliecība Nr.A-

2464; 

2008.g.tālākizglītības seminārs- Papīra objekti. Indiāņu zīmes  – 6.st., apliecība Nr.A- 

2521; 
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2008.g. mācību kurss - Telpu interjera dizains 135 ak.st. Rīga, sertifikātsStudiju 

centrs , Nr.09-0014; 

2008.g. starptautiskā lekcija – Aušana- 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 kartiņa – 6 st., 

apliecība Nr.A2087; 

2006.g. seminārs „Profesionālais imidža dizains: darbs ar privāto klientu” Bogomolov’ 

Image School, Rīga, sertifikāts; 

2006.g.  profesionālās pilnveides izglītības programma- 

Darba aizsardzība un drošība - 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 veidošana(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 - gleznošanas ar vasku – pamati - 6st., 

apliecība Nr.A-0451; 

2002.g. tālākizglītības seminārs- Papīra liešana - amats un māksla - 6 st., apliecība 

Nr.A-0466; 

2002.g. tālākizglītības seminārs - Sarunas par mākslu. Mākslas darbs - ideja skolēna 

radošam darbam - 6 st., apliecība Nr.A-0397; 

2001.g. Papīra liešana - apjoms un forma - 6 st., apliecība Nr.A-0466; 

Saņemtie 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 

 

  

 Latviešu 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Klausīšanās Lasīšana 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 

Dzimšanas 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 zinātņu doktora grāds Diploms CD Nr. 

001244, izdots Rīgā LU  

1991.-1994. 

Maskava, Krievijas izglītības akadēmija- iegūta pedagoga kvalifikācija un 

pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds- 1994.g. Diploms KH Nr. 005131, izdots 

Maskavā 20.05.94. 

1986.-1991. 

Rīgas Tehniskā universitāte - iegūta vieglās rūpniecības inženiera 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 zinātņu doktora grāds – 1994.g. 

Pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds – 1994.g. 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

No 2007.g. un pašreiz– doktora studiju programmas “Pedagoģija” direktore PSPI  

RA; licencēšanas, akreditācijas dokumentu paketes sagatavošana, licencēšana, 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.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura 

programmas”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”vadīšana 

No 2002.-2004.g.1. līmeņa augstākas profesionālās izglītības   „ Profesionālās izglītības 

skolotājs „  studiju programmas vadīšana. 

No 2002.g.un pašreiz  profesore skolas pedagoģijā. 

No 2002. gada Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības Mājturības / mājsaimniecības 

skolotājs programmas vadīšana. 

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 priekšmetu MM 

katedras vadītāja. 

No 1996. gada Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar 1 papildspecialitāti darba 

arodskolā  programmas vadīšana. 

No 1998. gada Arodpedagoģiskās izglītības pamatprogrammas vadīšana. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 



 

180 

 

No 1998.-2002. g Pedagoģijas maģistra programmas vadīšana, sagatavošana akreditācijai. 

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 vadīšana 

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 meklēšanas 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 rakstīšanas 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 rakstīšanas metodoloģija”2 KP 

Vieslekcijas    2014.g. 9..septembris- lekcija „Electrinic treats/addictions in Latvia” sociālā darba vadītājiem 

Polijā, Varšavā, Visha Shkola Pedagogična 

2013. novembris, viesprofesore  Čenstohovas Universitātē, Polijā – novadītas 50 stundas 

02.-10.03.2013 - ERASMUS mobility at the University of Dortmund, Germany, conducted 10 

lessons for PhD students 

05.-08.07.2012 - mobility at the University of Udine, Italy 

 2012.g. 05.-11.02. ERASMUS mobilitāte Oldenburgas universitātē, Vācija, novadītas 10 

stundas doktorantu semināros.      

 2012.g. 08.-15.06. ERASMUS mobilitāte Varšavas 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 mobilitāšu projekta ietvaros (sertifikāts) 

2008.g. Dortmundes Universitāte, Vācija – profesoru tikšanās saistībā ar doktora studiju 

programmas realizēšanas uzsākšanu un nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāšu 

projekta ietvaros (sertifikāts)  

2008.g. Spānija, Tenerifes Universitāte La Laguna – nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku 

mobilitāšu projekta ietvaros (sertifikāts)  

 2007.g. Spānija, Madrides Universitāte – nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāšu 

projekta ietvaros (sertifikāts) 

2006.g. Viļņas koledža -– nolasītas lekcijas 8.st ERASMUS mācībspēku mobilitāšu 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 

26.06.2014. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte 

(L.Babajeva) – locekle/recenzente 

27.06. 2013 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (I.Bērtaitis) – locekle/recenzente 

27.06.2013 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), programmas 

līmenis (bakalaura, maģistra progr.), 

studiju programmas nosaukums, iestāde 
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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 

2012.g. 29.06. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ 

Rēzeknes Augstskola (I.Prudņikova) – locekle/recenzente 

2012.g. 15.05. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte 

(L.Āboltiņa) – 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.Kuliša) – locekle/recenzente 

No 2002.- 2004.locekle 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”, Rēzeknes augstskola 

No 1998.gada un pašreiz – komisijas priekšsēdētāja vietnieks  

2. līmeņa augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mājturības/ 

mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 
Ženija Truskovska- 2008.-2013.19.12. 

 Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā 

Svetlana Ušča, 2008.-2012.g.29.06. 

Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība  internātpamatskolā  

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, studiju 

uzsākšanas gads)  

Inese Patapova (3.kurss- akad.atvaļinājumā) Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu 

socializēšanās procesā, 2008. 

  Olga Urtāne ( 2.kurss) Pusaudžu ar garīgās veselības un mācīšanās traucējumiem gatavības 

veidošanās karjeras izvēlei internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā, 2011.g. 

  Indra Kolendoviča (2.kurss) Pedagoga palīdzība sociālā riska ģimeņu bērnu patstāvības 

veidošanai pusaudžu vecumā, 2011. 

  Alens Indriksons (1.kurss) Lietišķās komunikācijas prasmes robežsargu profesionālajā 

sagatavošanā- 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 vadīšana ESF projekta “Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai 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 
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- Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti. 

- Profesionālā izglītība- ilgtspējīgas attīstības kontekstā un sadarbībā ar sociālajiem 

partneriem 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

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

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

RHEI,  412.-422.pp. 2013. (Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference 

Proceedings Citation Index ) 

Ušča, S., Ļubkina, V., Kaupužs, A. (2013). Latgales senioru apmierinātība ar 

dzīvi kā viens no dzīves kvalitātes rādītājiem. Sabiedrība, integrācija, Izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2013.gada 24.-25.maijs. II daļa. 

Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 69-78.lpp., ISSN 1691 – 5887. Thomson Reuters 

Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

Marzano G., Lubkina V., Truskovska Z. (2013) Cyberspace’s threats: a 

pedagogical perspective on Internet addiction, violence and abuse // Scientific 

journal: Pedagogia oggi n. 2/2013 semestrale SIPED, Tecnodid, Napoli, pp. 223-

240, Italy, Milano. 

Lubkina, V., Usca, S., Kaupuzs, A. (2013). Education and quality of life of senior 

citizens (eds. Pilar Escuder-Mollon). Universitat Jaume I, pp. 141-170 ISBN: 

978-952-10-7760-9 (printed) ISBN: 978-952-10-7761-6 (on-line) 

Usca, S., Lubkina, V., Kaupuzs, A., Rizakova, L. (2013). Results of 

Implementation of Social Rehabilitation Technologies for People with Lower 

Extremity diseases/injuries. Social Welfare. Interdisciplinary Approach. Vol. 3 

(2), pp. 125-135. ISSN 2029-7424. Included  EBSCO: SocINDEX with Full Text, 

Copernicus Index, Scholar Google 

Indriksons A., Ļubkina V., Ušča S. (2014) Komunikācijas procesu analīze Valsts 

robežsardzes koledžā.- Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. I daļa. Rēzekne, 

Rēzeknes Augstskola, 84-93.lpp., ISSN 1691 – 5887. iesniegts ievietošanai 

Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

 Marzano G., Lubkina V., Usca S. (2014) Developing practices for Adult 

Educator’s Evaluation. .- Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. II daļa. Rēzekne, 

Rēzeknes Augstskola, 162-172.lpp., ISSN 1691 – 5887. iesniegts ievietošanai 

Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

Marzano,G.,  Lubkina,V., Usca, S. (2014) OPINIONS, ATTITUDES AND 

EXPERIENCES AMONG EVALUATORS OF ADULT EDUCATORS, 

Educational Alternatives ISSN 1313-2571, Volume 12, 2014 Bulgaria, Burgas; 

123-131.pp.; Journal of International Scientific Publications www.scientific-

publications.net 

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.  

     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 

       Urtane, Usca, Lubkina Learners with Mental Health Disorders Preparedness to 

Choose a Career Choice in Boarding School in Latvia//Conference of the International 

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 

http://www.scientific-publications.net/
http://www.scientific-publications.net/
http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index
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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) (Korņiļjevs I., Ļubkina V.) – izvērtēšanas 

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 

 

 

 

Informācija par publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā  
Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

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, 

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) 

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
http://www.hihm.no/concit
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izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), datu bāze (Web of Knowledge, 

EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa 

bibliotēkas katalogos), līdzautori 

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://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: 

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/
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062


 

185 

 

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 iestāžu 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 

vispārizglītojošā skolā: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas 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 ieviešana 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., Pusaudžu 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) 

Pašapziņas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un  skolotāja   saskarsmes procesā.- 

Rēzekne, RA, 2007.- 125 lpp.( Lapiņa L., Ļubkina V.) (ISBN-978–9984–779–56–0) 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Mācību un metodiskā  

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/
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literatūra Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču moduļa programmas un 

metodiskā līdzekļa izstrāde WORD un e- vidē Moodle; ESF projekta ”Profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana” ietvaros (Vienošanās 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 atmiņas 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 

priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 

paaugstināšana” ietvaros (Vienošanās 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 (Korņiļjevs 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 pašrealizācijas 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 

World Congress, Lisbon, Portugal, 2005 ( legal registry 235127/05) Active lifestyle – the 

basis of higher life quality   
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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 sazināšanās 

prasmju kompetenču darba grupai ESF projekta ”Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu 

un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros 

VISC (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/0010) (.) vadīju PP moduļa 

programmas izstrādi, materiālu atlasi programmas realizēšanai , sagatavošanu Word 

dokumentā un e- vidē; 

- satura eksperte (01.03.2011.-01.07.2012.)Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās 

prasmju kompetenču modulim ESF projekta ”Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un 

prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros VISC 

(Vienošanās 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 jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras 

attīstīšanai” 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 ieviešana 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 nodrošinājuma izveide ”VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/ 0504;    

- eksperte nacionālās programmas projektā ,,Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” 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 pašvaldības 

veselības dapartaments sadarbībā ar DHF (ASV), starptautiskā eksperte, 2006.g.; 

                  Baltkrievija, starptautisks seminārs- Brestas universitāte sadarbībā ar DHF (ASV);  

starptautiskā eksperte 2004., 2005.g,; 

                 Viļņa ,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 pilnveidošana starp profesionālajām mācību 

iestādēm un uzņēmējdarbības sektoriem Rēzeknes reģionā”- ( līgums N 5 ar Latgales 

Uzņēmējdarbības 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. saņemta DAAD stipendija zinātniski pētnieciskā darba veikšanai 

Dortmundes Universitātē, Vācijā saistībā ar personības socializācijas un resocializācijas 

pētījumu ieviešanu 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 izvērtēšanai) 

        - 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, tikšanās ar sadarbības partneriem zinātniskās sadarbības un 

jaunu programmu ieviešanas plānošana 

          - 2010.g. darba grupas vadītāja doktora studiju programmas „Pedagoģija” 

akreditācijas dokumentu paketes sagatavošanai (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.)  

           - 2007.g. izstrādāta doktora studiju programma „Pedagoģija” 

Nosaukums (konferences orgkomiteja, 

tml.), tituls (priekšsēdētājs, loceklis, 

u.c.), gads  

http://projectos.ese.ips.pt/
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        - 2006.g. Izveidots un piereģistrēts IZM zinātnisko institūciju reģistrā RA 

Personības Socializācijas pētījumu institūts (PSPI), tā darbā piesaistīti RA 7 jauni 

zinātņu doktori  

           - 2001. gadā 3 mēnešu 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 pašreiz 

        -Šauļu Universitāte, Lietuva – starptautiskā zinātniskā konference 2002.g. 

        -Rīgas Tehniskā koledža ikgadējās zinātniskās konferences redkolēģijas locekle no 

2002. gada un pašreiz 

       - RA maģistrantu zinātniskās konferences redkolēģija no 2000.gada  

Darbs zinātnisko izdevumu redkolēģijās:  

Redkolēģiju priekšsēdētāja: 

- Žurnālam: „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 ieviešanas 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:  

- 2014.-2017. Valsts pētījumu programmas vadītāja INOSOCTEREHI 

(RA,LU,LiepU,RTU)   

      -  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, 2012.-2014. 

- LAT- LIT projekts MODPART, LLIV-223, 01. 2012- 12.2013, vadošā 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 lietišķais pētījums - Starpdisciplinārs pētījums valodas, komunikatīvo prasmju 

attīstībai skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā vidē , iesniegts 2010.g.01.10. ( 

apstiprināts LZP, bet finansējums nav piešķirts) 

- ESF programmā „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” izstrādāts, iesniegts un saņemts 

pozitīvs vērtējums projektam „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei iedzīvotāju socializācijas un 

resocializācijas problēmu mazināšanai Latgales reģionā” (izstrādāts, pozitīvi novērtēts, bet 

neakceptēts) 2009.g. 

- IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”- 

„Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā 

analīze ”vadītāja, 2008.g. 

- IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”- 

Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstīšana RA Personības Socializācijas pētījumu 

institūtā – Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

problēmas” vadītāja, 2007.g. 

- IZM zinātniski pētnieciskais projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”: 

RA Personības Socializācijas pētījumu institūta zinātniskās infrastruktūras 

attīstīšana”2006.g. vadītāja; 

 

Pārējie projekti:  

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 

http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201065
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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paaugstināšana” 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;  

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 realizēšanai vispārizglītojošā 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 maiņa 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. 

„Uzņēmības un uzdrīkstēšanās veidošana 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 priekšsēdētāja no 

2006.g.- 2012.g , locekle no 2012.g.  

RA Doktorantūras padome, locekle no 2009.gada un pašreiz 

RA Pedagoģijas/ Izglītības un dizaina fakultātes Domes priekšsēdētāja 2004.-2011.g. no 

2011.g.- locekle 

RA Zinātnes padomes locekle no 1998.gada un pašreiz 

 

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 realizēšanai vispārizglītojošā 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 ieviešana 

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 pašreiz NVO biedrības ”Izglītības centrs Socializācija” valdes locekle 

Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 
 

 

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 Dižā 

universitāte , Lietuva 

        2011.g. 22.-25.09.. Zinātniski metodiskais seminārs „Izglītība un veselības aizsardzība” 

E.Kanta Baltijas Federālā universitāte Kaļiņingradā, 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 ievietošana e-vidē” ESF projekta”profesionālo mācību priekšmetu 

pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” 

ietvaros (Vienošanās 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 organizēšana e-studiju vidē 

Moodle” 2.daļā „Mācību materiālu un studiju atbalsta materiālu lietošana, to aprobācija un 

īstenošana e-studiju vidē Moodle” ESF projekta”profesionālo mācību priekšmetu pedagogu 

un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”ietvaros 

(Vienošanās 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 

http://www.hinm.no.concit/
http://www.dhfglobal.org/
http://projectos.ese.ips.pt/moodle/course
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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 apmeklēšanu „Līdzvērtīgas 

zināšanas un prasmes mazākumtautību un latviešu izglītības programmās arī skolēniem ar 

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 celšana Sorosa fonda-Latvija programmas” Pārmaiņas 

izglītībā”projektā” Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”, 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 apmaiņa un dalība LAT-LIT projekta „Designing a Model 

Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” 

MODPART darba apspriedē Šauļu 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 apmaiņa un dalība LAT-LIT projekta „Designing a Model 

Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” 

MODPART darba apspriedē Šauļu universitātē, Lietuvā  

         2011.g.22.-25.11. pieredzes apmaiņa 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 apmaiņa LLP projektā 

„Active citizenship trough information and Communication technologies at all ages”, darba 

vizīte (sertifikāts) un dalība starptautiskajā konferencē 

     2010.g.maijs, ASV, Ņujorka, pieredzes apmaiņa DHF 

       2010.g.jūnijs Krakova un Myslovice, Polija, pieredzes apmaiņa LLP projektā „Active 

citizenship trough information and Communication technologies at all ages”, darba vizīte 

(sertifikāts) 

      2009.g septembris Rumānija, Calarasi - pieredzes apmaiņa 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 apmaiņa 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 apmaiņa; 

      2002.g. Beļģijā Kortrijkā KATHO augstskolā pieredzes apmaiņa 

      2002.g. Ungārijā Kapošvar pedagoģijas augstskolā pieredzes apmaiņa 

      2001.g.Igaunijā Tallinas pedagoģijas akadēmijā – pieredzes apmaiņa; 

      2001.,2003. Austrijā Lincas Pedagoģijas akadēmijā – pieredzes apmaiņa 

        1999.g.Norvēģijā Oslo un Hamaras skolotāju koledžā – pieredzes apmaiņa; 

      1998.g.Dānijā, Dānijas Pedagoģijas Universitātē, Kopenhāgenā – pieredzes apmaiņa; 
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Saņemtie apbalvojumi  

2013.g. Viļānu vidusskolas pateicības raksts „Par atbalstu starpnovadu skolu pedagoģisko 

lasījumu konferences „Mācīšanās un mācīšanās process skolēnu personības pilnveidē“ 

darba organizēšanā un norisē“. 

2012. g. Rēzeknes Augstskola „Par nozīmīgu vēsturisko devumu Rēzeknes Augstskolai 

pirmo zinātņu doktoru pedagoģijā sagatavošanā un piesaistē Personības socializācijas 

pētījumu institūta zinātniskajā darbā“ 

2012.g. RA Izglītības un dizaina fakultāte „Par ieduldījumu jauno zinātnieku sagatavošanā 

un PSPI tālākā attīstībā un sadarbības ar ārzemju pētnieciskām institūcijām veicināšanā“ 

2010.g. Rēzeknes Augstskola „Par nozīmīgu ieguldījumu doktora studiju programmas 

„Pedagoģija“ akreditācijas procesa sagatavošanā un īstenošanā“ 

2008.g. Rēzeknes Augstskola „Par nozīmīgu zinātnisko projektu izstrādi, veiksmīgu to 

realizēšanu un pedagoģijas zinātnes veicināšanu“. 

2007.g. Rēzeknes Augstskola „Par personīgo ieguldījumu RA Personības socializācijas 

pētījumu institūta izveidē un vadīšanā, 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 

veicināšanu latvijā, pasaulē un nesavtīgu atbalstu izglītības procesa attīstībā“. 

2003.g. Latvijas Bibliogrāfiskā enciklopēdija- Atzinības raksts „V.Ļubkinai V. Belokoņa 

izdevniecība izsaka atzinību par veiksmīgu profesionālo darbību un paziņo, ka biogrāfija ir 

iekļauta Kas ir Kas Latvijā 2003.g enciklopēdijā“ 

2000.g. Latvijas Bibliogrāfiskā enciklopēdija- Goda raksts: „Velta Ļubkina izvēlēta 

iekļaušanai Kas ir Kas Latvijā 2000.g enciklopēdijā, atzīmējot viņas izcilos panākumus un 

cēlo paraugu, ko viņa sniedz visai mūsdienu sabiedrībai“ 

1998.g. LR Izglītības un Zinātnes ministrija 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 

Dzimšanas datums 05.05.1977. 

Izglītība  08.2000.-05.2002.g. Rēzeknes Augstskola. Izglītības zinātņu maģistra   pedagoģijā 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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akadēmiskais grāds, diploms Nr.000170 izdots 05.07.2002. 

 09.1995.-06.2000.g. Latvijas Universitāte. Izglītības zinātņu bakalaura grāds 

pedagoģijā, diploms Nr.010469 izdots 15.06.2000. 

 Darbmācības, kultūrvēstures un rasēšanas skolotāja kvalifikācija.   Diploms 

Nr.010469 izdots 15.06.2000. 

Zinātniskie grādi  2002.g. Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds. Mg.Paed.  

Pedagoģija. Rēzeknes Augstskola. 

 2000.g. Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā. Bac.Paed. Pedagoģija. Latvijas 

Universitāte. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 2000.g. līdz šim laikam lektors, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte 

 2008.g. Latgales amatniecības meistaru skolas kokapstrādes, rasēšanas un stilu 

mācības skolotājs (savietošanas kārtībā). 

 1999.g. Vaivaru rehabilitācijas centra Pamatskolas darbmācības skolotājs 

Studiju kursu vadība   

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Interjera dizains”  

Mābeļu un gaismas dizains interjerā 2KP, Materiālmācība un apdares tehnoloģijas 

2KP  

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Vides dizains”  

Darza mēbeļu dizains 2KP 
 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Skolotājs”  

Galdniecības saimniecība ( Mēbeļu izgatavošanas 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 audzināšanas diagnostika 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

3 

1. Lucjanovs G. Studentu estētiskās darbības prasmju un paradumu izkopšanas 

iespējas kokapstrādē. RA  Pedagoģijas maģistratūras II zinātniskā konference.      

Rēzekne, 2001. 

2. Lucjanovs G. Estētiskās audzināšanas 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 izkopšanas 

iespējas kokapstrādē. RA  Pedagoģijas maģistratūras II zinātniskā konference.      

Rēzekne, 2001. 

2. Lucjanovs G. Estētiskās audzināšanas 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 jauniešiem ar 

mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”(no 

2009.g.) 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

                Saņemtie 

apbalvojumi 

2008.g. studiju kurss „Augstskolu didaktika” iegūts sertifikāts Nr.2007/08-63 

 

 

Iegūta nominācija „Gada amatnieks” Rēzeknes novada pašvaldības konkursā 

„Rēzeknes novada uzņēmums 2012” 

Valodu prasmes  
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Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C1  C2  C2  C1 

Angļu valoda   B2  B2  B1  B1  B1 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
Vārds, uzvārds Malahovskis Vladislavs 

Dzimšanas gads un datums 1965. gada 4. septembris 

 

Dzimšanas vieta  Aglonas novads, Latvija  

Izglītība 

 

2008.g. – LU Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures zinātņu 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 zinātņu doktora grāds (Dr. hist.)  

2000.g. – pedagoģijas maģistra grāds (Mg. paed.) 

Nodarbošanās 

 

No 2012. g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

Humanitāro zinātņu katedras asociētais profesors 

2009.g. – 2012.g. –  Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

Humanitāro zinātņu izglītības tematiskās   jomas docents 

2008.–2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

Vēstures un filosofijas katedras vadītāja v.i.  

2001.–2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu 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 meža kombināta mākslinieks 

1985.–1987.g. – dienests PSRS bruņotajos spēkos 

1984.–1985.g. – Preiļu rajona sadzīves pakalpojumu kombināta mākslinieks 

 

Zinātniskās publikācijas 

 

Kopējais publikāciju skaits – 25, recenzija – 1 

Nozīmīgākās publikācijas: 

Komentāru autors. Francis Trasuns. Runas Latvijas Tautas padomē, Latvijas 

Republikas Satversmes sapulcē, Latvijas Republikas 1. un 2. Saeimā. Rēzekne: LKCI. 

2014. 436.– 470. 

Vladislavs Malahovskis. Aloizija Broka  Jaunās Derības tulkojums latgaliešu 

reģionālajā valodā: nozīme un daži komentāri. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums. 

Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse (6. sēj.). Rīga: Zinātne. 2014. 49.–

60. 

Malahovskis, Vladislavs. Some Aspects of the Realtions between Catholic Church and 

the State in nthe Independent Latvia: the Concordat and the Preservation of Principles 

of Christian Ethics. SOTER (Journal of Religious Science) 49 (77). Kaunas: Faculty of 
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Theology at Vytautas Magnus University. 2014. 51.–62. 

Vladislavs Malahovskis. Latgaliskās identitātes izpausmes trimdā. Via Latgalica. 

Humanitāro zinātņu žurnāls V (2013). Rēzekne: RA. 2013. 86.–93.  

22 šķirkļu autors. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca I/ Latgolys lingvoyeritorialuo 

vuordneica II. Rēzekne. Rēzeknes Augstskola. 2012. 

31 šķirkļa autors. Ausmas zeme. Enciklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne. 

Rēzeknes Augstskola. 2012. 

Vladislavs Malahovskis. Daži Audriņu iedzīvotāju iznīcināšanas aspekti un 

krimināllieta Nr. 31. XXI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture: avoti un 

cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2012. 224.–230.  

Vladislavs Malahovskis. Sādžas koncepts Latgalē. Via Latgalica. Latgalistikys 

kongresu materiali, III. Rēzekne: RA. 2011. 142.–153.  

Vladislavs Malahovskis. Linu koncepts: daži saimnieciskie aspekti Latgalē 20. 

gadsimta 20. gados. Sabiedrība un kultūra, XIII.  Liepāja: LiepU. 2011. 73.–79.  

Vladislavs Malahovskis. Latvijas valsts pasākumi agrāro problēmu risināšanā Latgalē 

(1920–1922). Latvijas valstiskumam  90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un 

realizācija. Rīga: LVI apg. 2010. 205.–222.  

Vladislavs Malahovskis. Katoļu baznīcas politiskās aktivitātes neatkarīgajā Latvijā. 

Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls II (2009). Rēzekne: RA. 2009. 77.–93.  

Vladislavs Malahovskis. Katolisko identitāti veidojošie 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.  

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. 

Vladislavs Malahovskis. Stāvoklis Latgales laukos agrārās reformas sākumposmā 

(1920–1922). Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls, 1(2008). Rēzekne. RA. 

2008. 46.–61. 

Vladislavs Malahovskis. Katolisko identitāti veidojošie faktori Latgalē. Etniskums 

Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi. Rēzekne. RA. 2008. 185.–192. 

Vladislavs Malahovskis. Reliģiskās izglītības tendences Latgalē: vēsturiskais 

konteksts. Iepazīsim to, ko mācīsim. Rīga: LBB. 2008. 61.–71. 

Vladislavs Malahovskis. Sakrālo tekstu tulkojumi latgaliešu reģionālajā valodā. 

Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums (4. sējums – Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, 

mūsdienu prakse). Rīga: apg. Zinātne. 2008. 166.–180. 

Vladislavs Malahovskis. Lauku iedzīvotāji Latgalē 20. gadsimta 20. gados: daži 

dabiskās un mehāniskās kustības aspekti. XVI starptautisko zinātnisko lasījumu 

maeriāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2007. 147.–153. 

Vladislavs Malahovskis. Katoļticīgie Latgalē 20. gs. 20. gados: daži sociālpolitiskās 

diferenciācijas aspekti. Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu.  Rīga: 

LBB. 2007. 112.–132. 

Recenzija:  

1.    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 

 

 

 

Piedalīšanās 10 starptautiskās  zinātniskajās konferencēs – Rēzekne, Rīga, Daugavpils, 

Liepāja, Greifsvalde (Vācija), Poznaņa (Polija), Kauņa (Lietuva) un 5 Latvijas  

mēroga konferencēs (Rīga, Rēzekne, Dagda) 

    

Starptautiskās konferences: 

1. 2013. g. 19. decembris – līdzdalība starptautiskā konferencē „Tulkojums – 
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kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu 

prakse” ar referātu „Aloizija Broka Jaunās Derības tulkojums latgaliešu 

reģionālajā valodā: komentāru komentāri”, Rīga 

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”, Kauņa 

2. 2012.g. 17.–18. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē “Sabiedrība  un  

kultūra” ar referātu “Ieskats latgaliešu 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 dokumeņtiešona – nu tradicionalūs pīrokstu da 

digitalūs resursu” ar referātu „Audriņu traģēdijas dokumentēšana: īpatnības un 

atbalsis”, Poznaņa 

4. 2010.g. 21.–22. oktobris – līdzdalība starptautiskā Latgalistikas konferencē (III) 

„Volūdu ekologeja baļtejis jiurys reģionā: regionaluos volūdys globalizacejis 

laikūs”ar referātu „Sādžas –solas- dzeravnes koncepts Latgalē”, Greifsvalde 

5. 2009.g. 15.–17. oktobris – līdzdalība starptautiskā Latgalistikas konferencē (II) 

„Centrs i perifereja: perspektivu maiņa” 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 risināšanā Latgalē (1920–1922)”, Rīga 

7. 2007.g. 24.–26. maijs – līdzdalība starptautiskā konferencē „Etniskums Eiropā: 

sociālpolitiskie un kultūras procesi” ar referātu „Reliģisko identitāti veidojošie 

faktori: katolicisms Latgalē”, Rēzekne 

8. 2007.g. 25.–26. janvāris – līdzdalība starptautiskā konferencē „XVI Zinātniskie 

lasījumi” ar referātu  „Latgales politiķu nostāja cīņā 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: daži 

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 pētīšanā”, 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 dažādība Latgalē: mērojot ceļu 

uz dialogu” ar referātu „Katoļticīgie Latgalē 20. gs. 20. gados: daži sociālpolitiskās 

diferenciācijas aspekti”, Rēzekne 

17. 2004.g. 8. oktobris – līdzdalība Latgales Pētniecības institūta konferencē “Latgales 

pagātne, tagadne, nākotne” ar referātu “Sādžu dalīšana 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 2010.–2012.g  Rēzeknes Augstskolas Zinātņu padomes loceklis 

No 2009.g. – Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta vadošais pētnieks 
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aktivitātes vēstures jomā 

Mācību – metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Pedagoģiskā darba stāžs 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 līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Reliģijas 

pedagoģija” direktors 

Sagatavotie un docētie studiju kursi: 

„Latvijas vēsture”, „Reliģiju vēsture”, “Baznīcas vēsture”, „Mākslas vēsture”, 

„Latgales vēsture”, „Kritiskās domāšanas stratēģijas” 

Profesionālās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana: 

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 Dižā Universitātē, Kauņa (Lietuva) 

Kvalifikācijas paaugstināšana: 

2013.g. – pieredzes apmaiņa vēstures studiju programmu realizācijā Šauļu 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 “Pārmaiņas izglītībā” un 

“Cilvēks sabiedrībā” 

 2001.–2002.g. – SFL projekta “Pārmaiņas izglītībā” ietvaros kursi (100 st.) „Lasīšana 

un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”, iegūts sertifikāts 

 

 

Sabiedriskās un 

organizatoriskās 

aktivitātes 

 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātņu fakultātes Domes 

priekšsēdētājs 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Senāta loceklis 

No 2009.g. Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces  

loceklis  

No 2008.g.  Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un Juridisko zinātņu 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: latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu – labi 

Datorprasmes: MS Word, MS Excel 

 

 

 

Vārds, uzvārds Andris MARTINOVS 

Dzimšanas gads un 

datums 

1964.gada 19.maijs 

Dzimšanas vieta Rēzeknes novads, Malta 

Izglītība 

 

1989.g. absolvēta Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte un 

iegūta kvalifikācija: fiziķis- pasniedzējs, diploms PB Nr. 158306, izdots 15.06.89., 

Rīgā 

 Akadēmiskie 

nosaukumi un 

2006.g. 25.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvēta doktora disertācija, iegūts 

inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) mehānikas nozares materiālu 
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zinātniskie grādi 

 

mehānikas un pretestības apakšnozarē, doktora diploms D Nr.0061, izdots 

06.06.2006., Rīgā. 

 

1995.g. pabeigta Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes 

maģistratūra un iegūts fizikas maģistra grāds, diploms Nr. 001093, izdots 

20.06.1995., Rīgā. 

Nodarbošanās 

 

 

no 2008.g. asociētais profesors Rēzeknes Augstskolā; zinātnes nozare- mehānika; 

apakšnozare- materiālu mehānika un pretestība; 

no 2008.g. vadošais pētnieks Rēzeknes Augstskolas Regionālistikas institūtā (līdz 

2011.gadam- Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts); 

no 2008.g. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Mehatronikas laboratorijas 

vadītājs; 

no 2007.g. 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Mehatronika” direktors RA; 

2003.- 2008.g. RA Dabas un inženierzinātņu katedras docents; 

2006.- 2007.g. RA Zinātnes daļas vadītājs; 

1996.- 2004.g. RA Inženieru fakultātes dekāna p. i.; 

1993.- 2003. g. RA Dabas zinātņu katedras lektors; 

1989.- 1999. g. Maltas 1. vidusskola, fizikas un datorzinību skolotājs; 

1989.- 1998. g. Maltas 1. vidusskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos; 

1995.-1998. g. Rēzeknes rajona fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs. 
 

Zinātniskās 

publikācijas 

2. Timmerberg, J., Martinovs, A. (2014) The Use of Skin Effect for Measurement 

of Thickness of Sputtered Protective-Coatings. Transport and Aerospace 

Engineering. Nr.1, 2014, p. 37-42. ISSN 2255-968X. 

3. https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18034/fulltext.pdf 

4. Sinicina N., Skromulis A., Martinovs A. (2013) Impact of Microclimate and 

Indoor Plants an Air Ion Concentration // Proceedings of the 9th International 

Scientific and Practical Conference „Environment. Technology. Resources”, 

Rezekne, June 20-22, 2013, Volume 1, p. 66- 72, ISSN 1691-5402. 

5. h

ttp://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdfTimmerberg J., Martinovs A. Skin 

effect’s using for measurement of the thickness of sputtered protective-

coatings// Iesniegts publicēšanai RTU Zinātniskajos rakstos (2012). 

6. M

artinovs A., Timmerberg J., Savkovs K., Urbahs A., Beckmann P. (2011) A 

method for determination of specific electrical resistance of steel and nano-

coating sputtered on it // Proceedings of the 8th International Scientific and 

Practical Conference „Environment. Technology. Resources”, June 20-22, 2011, 

Rezekne. Volume 2. 

7. M

artinovs A, Igavens A, Kovals E, Viba J, Megill W (2010) Method for 

producing models of living objects from elastomers // Scientific proceedings of 

Riga Technical University. 6. Series. Transport and engineering. Mechanics. 

Volume 33: 61.-65.  

8. Martinovs A., Gonca V. (2009) Descriptive model of sliding friction processes. 

Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference 

„Environment. Technology. Resources”, June 25-27, 2009, Rezekne. Volume 2: 

227-233.  

9. Martinovs A., Gonca V. (2008) Research of rigidity of the flat rubber shock-

absorber at external axial harmonious loading. Scientific proceedings of Riga 

Technical University. 6. Series. Transport and engineering. Mechanics. Volume 

28: 171-178. ISSN 1407-8015. 

10. Martinovs A., Gonca V. (2007) Researches of Dielectric Properties of Tires in 

Aging Process. Scientific proceedings of Riga Technical University. 6. Series. 

Transport and engineering. Mechanics. Volume 24: 154-158.  

11. Martinovs A. (2007) Mechanical and Electrical Identification of Rubber 

Parameters. Scientific proceedings of Riga Technical University. 6. Series. 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18034/fulltext.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdf
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Transport and engineering. Mechanics. Volume 24:159-166. 

12. Martinovs A., Gonca V. (2006) Method of Forecasting of Mechanical Properties 

and Durations of Service Life of Details from Rubber. Proceedings of the 5th 

International Conference of DAAAM Baltic, "Industrial Engineering – Adding 

Innovation Capacity of Labour Force and Entrepreneur", 20-22 April 2006, 

Tallinn, Estonia / ed. by R.Kyttner. – Tallinn : Tallinn University of 

Technology, 2006. – P.279-284. 

Zinātniski pētnieciskā  

    darbība 

 

Materiālu (elastomēri, plastmasas, nanostrukturētie pārklājumi) mehānisko un 

elektrisko īpašību izpēte 

 

Zinātniskie projekti un 

pārējās zinātniskā 

darba aktivitātes 

 

1. 01.03.2010 - 31.12.2013- Latvian Sciences Council project “Development of 

technology for the creation of multicomponent nanostructured protective 

coatings for industrie products”   (Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu 

nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde) No. 

10.0009; lead of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs.  

2. ERAF project No. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/ 028 „Rēzeknes 

Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu 

iegāde”; 15.04.2010 - 31.12.2013; preparation of technical specifications for 

such laboratories in RHEI: Physics; Electrotechnics,, Electronics and Electrical 

Drive; CAD/CAM; Mechatronics; Flow mechanics and hydraulics; Research 

laboratory of  materials mechanical properties; Mechanical workshop. RHEI 

contactperson (technical specification issues) in tender of these laboratories. 

1. No 01.03.2010. darbs LZP sadarbības projektā „Rūpniecisko izstrādājumu 

daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju 

izstrāde” Nr.10.0009 (vadītājs prof. Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs); 2011.- 

2012.gadā zinātniskā apakšprojekta „Pārklājumu uzputināšanas tehnoloģisko 

procesu ekoloģiskās drošības modelēšana un novērtējums” vadīšana; 2010.gada 

decembrī šī projekta ietvaros eksperimentu sērijas veikšana Jade Hochschule 

Vācijā. 

2. 2008.-2012.gads- līdzdalība „Baltic Sea Region Programme 2007-2013. 

INTERREG III B. From theory and plans to eco-efficient and sustainable 

practices to improve the status of the Baltic Sea – WATERPRAXIS”;  

3. 2009.gads. Līdzdalība RTU pētniecības projektā „Robotizētas zivs kustības 

pētījumi”; Nr.FLPP-2009/46; projekta vadītājs prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība. 

4. 2008.gads. Līdzdalība IZM- RTU projektā „Armētu elastomēru (gumijas) 

izstrādājumu komplekso mehānisko īpašību identifikācija un jaunu struktūru 

sintēze”; projekta vadītājs prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība. 

 

Mācību metodiskās 
publikācijas 

1. Daugulis P., Kangro I., Martinovs A., Morozova I. Augstākā matemātika, 

statistika un matemātiskā modelēšana inženierzinātņu studentiem : mācību 

līdzeklis / Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte - Rēzekne : RA 

Izdevniecība, 2008. - 655 lpp. 

2. Martinovs A. Laboratorijas darbi cieta ķermeņa fizikā.- Rēzekne: RA Dabas 

zinātņu katedra, 2004.- 32 lpp. 

 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Studiju programmas: 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

“Mehatronika”; 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma “Vides 

inženieris”; 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

“Programmēšanas inženieris”; 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniecība”;  

augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”. 

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” 

 

Studiju kursi: 
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Materiālzinības, Mehānika, Plūsmu mehānika un hidraulika, Hidrauliskā un 

pneimatiskā piedziņa, Elektrotehnika, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa, 

Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas, Datorprogrammas 

inženiermehānikā (Comsol); Fizika, Būvfizika, Metālapstrādes CNC darbgaldu 

programmēšana, Ražošanas procesu automatizācijas sistēmu programmēšana. 

 

Akadēmiskā personāla un 
profesionālās 
kvalifikācijas speciālistu 
sagatavošana 

Sagatavoti 14 kvalificēti inženieri (vadīti inženieprojekti un bakalaura darbi). 

Sagatavoti 11 maģistri vides aizsardzībā (vadīti maģistra darbi). 

Tiek vadīts 1 promocijas darbs (Staņislavs Pleikšnis „Jauni ekoloģiski būvmateriāli 

ēku energoefektivitātes paaugstināšanā”) 

 

Pārējās studiju procesa 
aktivitātes 

 
1. 14.01.2013.- 18.01.2013. Apmācības darbam ar automatizētas projektēšanas 

sistēmu PCSchematic; SIA Colla, Rīga. 

2. 06.02.2012.-10.02.2012. Apmācības darbam Festo mehatronikas laboratorijā 

(MPS, mikro FMS, ProLog Factory, Robotics, CNC training, Vision), Festo 

sertifikāts Nr. 053 325 102230. 

3. 23.09.2011.- 29.09.2011. Nodarbību vadīšana ERASMUS projekta ietvaros 

Gabrovas Tehniskajā universitātē Bulgārijā; tēma- „Multifizikālo procesu 

datormodelēšanas programmas Comsol izmantošana temperatūras, mehānisko 

spriegumu un deformācijas lauku aprēķinos”; 

4. 09.05.2011.- 13.05.2011. Līdzdalība starptautisko robotu sacensību „Design 

Challenge 2011” žūrijas komisijā un nodarbību vadīšana ERASMUS projekta 

ietvaros Jade Hochschule Vācijā; tēma- „Multifizikālo procesu 

datormodelēšanas programmas Comsol izmantošana temperatūras, mehānisko 

spriegumu un deformācijas lauku aprēķinos”;  

5. 14.03.2011.- 01.04.2011. Apmācība CNC metālapstrādes darbgaldu 

programmēšanā (CNC Programming Turning, Milling: Sinumerik 840D, 

Heidenhein TNC430) un iestatīšanā ražošanas uzņēmumā EMCO MAIER 

Ges.m.b.H. Austrijā. 

6. 2007.- 2011. Tehnisko specifikāciju sagatavošana Rēzeknes Augstskolā ERAF 

projekta ietvaros izveidojamajām Fizikas, Elektrotehnikas, elektronikas un 

elektriskās piedziņas, Mehatronikas, CAD/CAE/CAM, Materiālu mehānisko 

pētījumu laboratorijām un Mehāniskajai darbnīcai. 

7. 02.05.2010.-08.05.2010. Pieredzes apmaiņa ERASMUS projekta ietvaros 

Mehatronikas studiju programmas realizēšanā Jade Hochschule, Vācijā; 

līdzdalība starptautisko robotu sacensību „Design Challenge 2010” žūrijas 

komisijā; 

8. 01.11.2006.- 30.06.2008. darbs projektā "Matemātikas studiju metodiskā un 

tehniskā nodrošinājuma modernizācija inženierzinātņu vajadzībām RA"; 

līguma Nr./ 2006/ 0256/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 06/ APK/ 3.2.3.2./ 0100/ 0160;  

9. 02.06.2008.- 07.06.2008. Nodarbību vadīšana ERASMUS projekta ietvaros 

Oldenburgas/ Austrumfrīzijas/ Vilhelmshāvenes augstskolā (Fachhochschule 

Oldenburg/ Ostfriesland/ Wilhelmshaven) Emdenē Vācijā; tēma- „Multifizikālo 

procesu datormodelēšanas programmas Comsol izmantošana temperatūras, 

mehānisko spriegumu un deformācijas lauku aprēķinos”; 

10. 01.04.2008.- 03.04.2008. Starptautiskās elektrotehnikas un elektronikas 

izstādes „AMPER 2008” Prāgā Čehijā apmeklēšana; specifikāciju sagatavošana 

elektrotehnikas, elektronikas, energoeletronikas un automātikas laboratoriju 

izveidošanai Rēzeknes Augstskolā; 

11. 03.12.2007.- 06.12.2007. Starptautiskās presformu ražotāju izstādes 

„EuroMold” Frankfurtē-pie-Mainas Vācijā apmeklēšana; specifikāciju 

sagatavošana metālapstrādes un plastmasu apstrādes tehnoloģiju laboratoriju 

izveidošanai Rēzeknes Augstskolā; 

12. 07.05.2007.- 12.05.2007. Nodarbību vadīšana ERASMUS projekta ietvaros 

Oldenburgas/ Austrumfrīzijas/ Vilhelmshāvenes augstskolā (Fachhochschule 

Oldenburg/ Ostfriesland/ Wilhelmshaven) Vilhelmshāvenē Vācijā; tēma- 

„Multifizikālo procesu datormodelēšanas programmas Comsol izmantošana 

temperatūras, mehānisko spriegumu un deformācijas lauku aprēķinos”; 

13. 24.04.2007.- 26.04.2007. Specifikāciju sagatavošana CAM laboratorijas 

izveidošanai Rēzeknes Augstskolā CNC iekārtu ražošanas uzņēmumā EMCO 
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Zalcburgā Austrijā; 

14. 2005.g.novembrī pieredzes apmaiņa Leonardo projekta ietvaros Minsteres 

universitātē Vācijā, studiju kursa “Bionika” ieviešanai RA; 

 

Valodu prasmes Latviešu; krievu; vācu; angļu (A1). 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Medvedevs Eduards  

Dzīvesvietas adrese Jaunpleikšņu – 10, Rēzekne, Latvija, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis (+371) 29878631 

e-pasts FFoottoollaacciiss@@ggmmaaiill..ccoomm 

Dzimšanas 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 Inženieru fakultātes 2.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība – „Inženieris programmētājs”. 

1999 – 200156. Atsevišķais 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 pašvaldību kompetenču centrs, 

projektu vadītājs. IT projektu koordinēšana un vadīšana (LIIS, VIIS), kursu un semināru 

veidošana u.c. Datortehnikas un programmatūru apkalpošana.  

2011.09.01 – un pašlaik Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs" 

pasniedzējs, pulciņu skolotājs. (fotopulciņš-„ZIBSNIS”) 

2012.09.01 – un pašlaik Rēzeknes Augstskolas lektors. (WEB lappušu izstrādes 

kurss dizaineriem) 

2004.04.14 – un pašlaik SIA „Austrumvidzeme” mācību centrs un SIA „PITEC” 

Kursu pasniedzējs. Sekretāru, lietvežu, Informācijas ievadīšanas operatoru, invalīdu 

un jaunu māmiņu E-apmācības moodle sistēmā, kā arī  modulārā bezdarbnieku 

grupu nodarbību un citu kursu pasniegšana. 

2005.10.01 – 2008.08.01 Rēzeknes rajona padome, Plānošanas un attīstības 

nodaļa. Izglītības iestāžu 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 

pašvaldībā. 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 iestāžu informatizācija, Rēzeknes novads, 2010-2012 

Gr8 Parents "Lieliskie vecāki", Rēzeknes novads, 2008-2010 

Piedalīšanās 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 fotoreportāžas, "Lauku dienas", "Novadu diena 2012" u.c.  

nozīmīgākie pasākumi Rēzeknē un rajonā , neskaitāmas bildes novada bukletiem,  

mailto:Fotolacis@gmail.com
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tūrisma informācijas centram, avīzei "Novadu ziņas". 

Personālizstādes un kopizstādes: 

2012 – un pašlaik dalība fotokluba „ARTērija” kopizstādēs:  

Izstādes „CYLVĀKS” organizēšana un piedalīšanās, Rēzeknes novada, 

Gaigalavas kultūras namā. (2013) 

Izstādes „ŪDENS” organizēšana un piedalīšanās, 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 bilžu sēriju "Laika definīcijas", darbs  

"Ūdens vārdi" bija vēlāk izvēlēts un izstādīts MC2 (2011) 

2010 – un pašlaik dalība Latgales Fotogrāfu Biedrības kopizstādēs. 

Izstāžu organizēšana ARPC ”Zeimuļs”: "Labakais kadrs” (2013), "Melnbalts 

kalendārs“ (2013), 18.novembrim veltīta izstāde "Svētki manās mājās" (2012), 

"FotoKasTe” (2012), “Fotosiena” (2012), Sapņi (2013). 

Fotoplenēri un darbnīcas:   

2013     „Stop motion” foto-video darbnīcas vadīšana 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 (dažas 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 (reportāžu), kultūrvēstures un cilvēku, kā arī dabas ainavu fotografēšana. 

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) 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

2005.04.14 – un pašlaik 

SIA „Austrumvidzeme” mācību centrs un SIA „PITEC” 

Kursu pasniedzējs  

Sekretāru, lietvežu, Informācijas ievadīšanas operatoru, E-invalīdu (moodle sistēmā), 

E-māmiņu (moodle sistēmā), kā arī  modulārā bezdarbnieku grupu nodarbību un citu 

kursu vadīšana. 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās  

Kursi  

 

1. Datorgrafiskās un automatizētās projektēšanas 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 

priekšmeta mācīšanas metodika (intererešu 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, reportāžas foto un foto 

apstrāde grafiskajos redaktoros” 

5. Rēzeknes novada pašvaldības kursi "Pasaku terapijas pielietojums starppersonu 

komunikācijas prasmju uzlabošanā " 14.04.-15.04.2011 

6. Radošā metodiskā darbnīca – 8 st. „Progresa un enerģijas meklējumos”. 

Projekta „Pedagogu konkurētspējas paaugstināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”, vienoš. nr. 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 ietvaros. 23.03.2011. 

  

http://www.biedribas.lv/
file:///C:/Local%20Settings/Temp/baka.rezeknesnovads.lv
http://www.raznasezerkrasti.lv/
http://www.picideja.lv/
http://www.ibay.lv/
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Izdevējs Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas Izglītības 

pārvalde. 

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 iestāžu informatizācija” vadīšana.  

10. Piedalīšanās konference „Informācijas tehnoloģiju novitātes izglītībā 2010” 

RTU 30.03.2010 

11. Apliecība LR IZM RA Tālākizglītības centrs „Interaktīva mācību kursa 

izstrāde un ieviešana 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 mūžizglītības 

atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana projekta ietvaros.  

13. Apliecība Nr.GCI-D-2008-LV-04-05 par piedalīšanos semināros 

„Cilvēkresursu vadība Eiropas savienības projektos” (Kursos iekļautās 

tēmas: Profesionālā izdegšana un konfliktu risināšana) 12.12.2008. un 

3.02.2009 

14. Piedalīšanās 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 līmeņa 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, Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 

   

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Silvija Mežinska 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Dzīvesvietas adrese Atbrīvošanas aleja 58-21, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29716353   

e-pasts silvija@ru.lv 

Dzimšanas datums 1967. gada 20.marts 

Faksa numurs 64625901  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

1985.IX-1990.g.VI. Rīgas Tehniskā Universitāte ( Rīgas Politehniskais 

institūts)  

Aparātu būves un automatizācijas fakultāte, šūto izstrādājumu inženieris –

tehnologs,  

diploms TB Nr.984149 

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2014.g.IX studijas RA maģistra studiju programmā „Dizains” 

2012.g.IV. Akadēmiskās informācijas centra 04.04.2012. lēmums Nr. 142/50 

par 1990.gada 29.jūnija RTU diplomā TB Nr.984149 piešķirtās kvalifikācijas 

pielīdzināšanu profesionālā maģistra grādam un piektā līmeņa 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 izziņa Nr.29  20.03.2012.  

1999.g.  pedagoģijas izglītības zinātņu maģistra grāds, (Mg.paed.) Diploms 

Nr.000612 

1995.g.  pedagoģijas bakalaurs, diploms Nr.000349 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

No 2010.g. līdz šim RA Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un 

amatniecības katedra, lektore  

No 2010.g. līdz šim Pirmā līmeņa profesionālās augstākās  izglītības studiju 

programmas “Apģērba dizains  un  tehnoloģija” programmas direktore. 

No 2009. līdz 2010. RA Pedagoģijas fakultātes Dizaina un amatniecības 

katedra, lektore  

No 1996.-2005g.RA Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras, no 2005.-

2009.g.   Mājas kultūras izglītības katedra lektore        

 No 1995. līdz 2014.g.VII RA Studiju daļa, izglītības metodiķe      

1995.-.1996. Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte, Darbmācības 

katedra, asistente  

1992-1995. Rēzeknes Skolotāju institūts, laborante 

1990-1992. Rēzeknes Pedagoģiskā skola, pasniedzēja 

Studiju kursu vadība  
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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 

projektēšanas pamati 2KP, Apģērbu projektēšana 4KP, Apģērbu konstruēšana 

un modelēšana 4 KP, Tērpu kolekciju un tehnoloģisko procesu projektēšana 

2KP, Profesionālais praktikums 2 KP. 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Interjera 

dizains” 

Lietišķā etiķete dizainera darbībā 1KP, Tēla veidošana: 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 projektēšana un 

mākslinieciskā noformēšana 2KP, Tekstiltehniku sintēze vizuālā tēla veidošanā 

2KP, Vizuālā tēla veidošana: teorija un dizains 1KP, Vizuālā kultūra un tēls 2 

KP. 

 Profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Darbmācības un 

ekonomikas pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam 

pamatskolā”(papildspecialitātes „Tērpu dizains, „Šūto izstrādājumu 

izgatavošana” 

Apģērba konstruēšana un modelēšana, Šūšana, Amatniecības praktikums, 

Profesionālais praktikums, Šūšanas praktikums, Apģērba kultūra, Tērpu 

vēsture, Apģērbzinības, Apģērba individuālo pasūtījumu izgatavošana un 

dizains, Apģērba projektēšana un mākslinieciskā noformēšana, tērpu 

kompozīcijas teorija, Apģērbu izgatavošanas, tērpa dizaina MM, Šūšanas 

iekārtas un modes darbnīcu projektēšana, Individuālā stila veidošana, Tērps un 

krāsa, Tekstiltehniku sintēze tērpā, Radošais praktikums tērpu dizainā, 

Personīgā un profesionālā apģērba kultūra, Lietišķā etiķete. 

Vieslekcijas 2014. III ERASMUS apmaiņas programma - lekcijas „Netradicionālie materiāli 

apģērbu dizainā(Alternatīvā mode)” 8 st., Viļņas kolēģija (Lietuva) 

2012. II, IV, ERASMUS apmaiņas programma - lekcijas „Radošā koncepcija 

Latvijas tekstilmākslā un apģērbu dizainā” 8+5 st., Utenas kolēģija (Lietuva) 

2011. V 02..-07.ERASMUS apmaiņas programma -  lekcijas „Radošā 

koncepcija apģērbu dizainā” 8st. Pamukkales Universitāte (Turcija) 

2010.22.-28.02. ERASMUS apmaiņas programma - lekcijas 

„Tekstiltehnoloģiju sintēze apģērbu dizainā (studiju projektos)” 8st.Viļņas 

kolēģija (Lietuva) 

2010.04.-09.10. ERASMUS apmaiņas programma -  lekcijas „Studentu radoša 

darbība mākslas projektos- tekstiltehnoloģijas apģērbu dizainā” 8st. Kauņas 

kolēģija (Lietuva) 

2009.21.04-01.05. ERASMUS apmaiņas programma -  lekcijas „Apģērba 

radoša pārveidošana un papildināšana, izmantojot dažādas tekstiltehnikas”8st. 

Lincas Pedagoģiskā universitāte (Austrija) 

2008.g.22.-28.09. ERASMUS apmaiņas programma -  lekcijas 

„Tekstiltehniku sintēze apģērbā” 8st.Turku un Raumas universitātes (Somija) 

Dalība pārbaudījumu komisijās No 2009.  – 2014.g Mācību centrs „ Austrumvidzeme” 2. profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa mācību programmas „ Šuvējs” eksāmenu komisijas 

priekšsēdētāja 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 
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Bakalauri (kopējais skaits)  ≈115 arodskolotāji (papildspecialitātes: šūto izstrādājumu izgatavošana, tērpu 

dizains)  

≈45 diplomdarbi (darbmācības) mājturības/mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājiem 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 2013.g. RA Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības 

katedras vadītāja p.i. 

 1995g..-  līdz 2014.07. RA Studiju daļas metodiķe 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i)  

Virziena nosaukums Studentu pētnieciskās kompetences pilnveide dizaina studiju programmās. 

Apģērba patēriņzinību un tehnoloģiju studiju saturs augstākajā izglītībā. 

Studentu – topošo mājturības skolotāju radošā potenciāla attīstīšana 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.Mežinska 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. Mežinska 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/ Conference Information: International 

Scientifical Conference on Society, Integration, Education, Rezekne LATVIA  

3.Mežinska 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. Mežinska S., Pokulis J. Dr.habil.paed.prof.,R.Pokulis DR.phys.,doc. DU,. 

Vispārīgās didaktikas un mācību metodiku mijiedarbības nodrošinājums 

topošo skolotāju metodiskajā sagatavošanā.-// 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 

 

Kopējais publikāciju skaits 3 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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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 

1. Mežinska 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. Mežinska S, Mežāre 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. MežinskaS.,Apele D. Radošums un ilgtspējīgums augstākajā izglītībā: 

pieredze Rēzeknes Augstskolā.//Zinātnisko rakstu krājuma. Izglītības 

reforma vispārizglītojošā skolā: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

problēmas.- RA: RA izdevniecība, 2007.55.-63. ISBN 987-9984-779-76-8 

Kopējais publikāciju skaits 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. MežinskaS.,Apele D. Educating Aspects in the Course of Art Days .-//the 

6th JTET conference, Anadolu University in Eskiþehir, TURKEY.  2008. 497.-

509. 

 

3.Mežinska 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. Mežinska S. Projektu darba iespējas mājturības studiju satura 

integrācijā.- //Starptautiska zinātniskā konference SABIEDRĪBA,  

INTEGRĀCIJA,  IZGLĪTĪBA, RA, 2007.164.-171. 

 

  

Monogrāfijas - 

Mācību un metodiskā literatūra 2011.-2012.g.izstrādāta, licencēta un starptautiski akreditēta pirmā līmeņa 

augstākās izglītības profesionālā  studiju programma” Apģērbu dizains un 

tehnoloģija”  

ESF un SIF projekts “Kā celt pašapziņu un kļūt par aktīvu darba tirgus un 

integrētās sabiedrības daļu” (Motivācijas programma un metodoloģija, RA 

izdev.) 

 

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

Izstrādāto un vadīto studiju kursu materiāli Moodle. 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 20 
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

2014.g. „Netradicionālo materiālu pielietojums apģērbu dizainā” III 

Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras 

diskursā”(Art and Music in Cultural discourse) RA Rēzekne, Latvija  

2012.g.53.International Scietific Conference Riga Technical University, 

Riga.Latvia  

2014.,2012, 2011, 2010.g.Internacional Scientific Conference Society, 

Integration. Education   Rēzekne,  

2013.g.IV International conference „Fashion and Design: Trends and 

Perspectives”Riga, Latvia  

2011.,2009 Piedalīšanās 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.) 

 Anadolas Universitātē(Turcija), 2008.g., Debrecena Universitātē 

(Ungārijā),2007.g.  

2011 II Dalība praktiskajā konferencē ”Apģērbu projektēšanas process” Viļņas 

kolēģija (Lietuva) Mežinska. S, „The Role of Art Projects in the Student’s 

Educational Process in Fashion design” (ref.) 

2010.X piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Art, design and 

art education: methods and experiences of creativity development ”Kauņas 

Kolēģija (Lietuva) 

Patenti, licences, dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

- 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

2011.g.IX-XII Profesijas standarta „Izstrādājumu  projektētājs” darba grupas 

locekle 

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

2014.g.IX  III Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un 

mūzika kultūras diskursā”(Art and Music in Cultural discourse) Rēzekne, 

Latvija(orgkomitejas loceklis) 

2013.IX.19.,20. Meistardarbnīcas vadīšana II Starptautiskajā zinātniski 

praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”(Art and Music 

in Cultural discourse)Rēzekne Augstskola, Rēzekne. 

2012.IX.28.,29. Meistardarbnīcas vadīšana 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. 
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Dalība projektos 2012.-2014.g. Rēzeknes novada pašvaldības projekts novada skolu jauniešiem 

–    

     profesionālās ievirzes darbnīcas „Modes dizains” vadītāja. 

2012.V_VIII ESF projekts „Apzinies izglītības iespējas šodien un plāno 

veiksmīgu karjeru nākotnē” kompleksu atbalsta pasākumu īstenošana 

sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, 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 

2009./2010.g.ESF Projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 

jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes 

karjeras attīstīšanai”,, 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 attīstīšana 

RA personības socializācijas pētījumu institūtā (PSPI) – Izglītības reforma 

vispārizglītojošajā skolā: izglītības pētījumi un ieviešanas problēmas”. 

Dalībniece 

2008./2009ESF projekta „Kompetenču pilnveide Latgales reģiona 

skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā 

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 harmonizēšana” 

2001.-2006.g. Darbība reģionālajā projektā sadarbībā ar Ziemeļu Ministru 

padomes Informācijas biroju  „ Ziemas noskaņas Ziemeļvalstīs un Latgalē „ 

,Ziemassvētku brīnumu gaidot ” “Ziemeļvalstu un Latvijas dabas 

impresijas” 
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Mākslinieciskā darbība  

(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

2014.XI Dalība Modes skatē Pleskavas dizaina festivālā(Krievija) ar tērpu 

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

2014.IX Dalība III Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla 

un mūzika kultūras diskursā”(Art and Music in Cultural discourse) Modes 

skatē RA ar tērpu kolekcijām „IMAGO” V.Krukovska, „Vienkāršā 

ģeometrija”V.Cakule, Pastaiga pa mākoņiem A.Lucijanova, K.Patumse, 

O.Rudakova (kolekcijas izstrādes vadība) Rēzekne, Latvija 

2014.V Dalība Modes skatē Utenā „Virus Moda”(Lietuva) ar tērpu kolekcijām 

„IMAGO” V.Krukovska, „Līgo Līgas”V.Cakule, Pastaiga pa mākoņiem 

A.Lucijanova, K.Patumse, O.Rudakova kolekciju izstrādes vadība), 

2014.X.07. Meistardarbnīcas „Modes aksesuāri” organizēšana un vadīšana 

Karjeras nedēļā 

2014.10 V Dalība Modes skatē Kauņā Apkalbos(Lietuva) ar tērpu kolekciju 

„IMAGO” V.Krukovska(kolekcijas izstrādes vadība) 

2012.-2014.g. profesionālās ievirzes darbnīca „Modes dizains” Rēzeknes 

novada pašvaldības projekts novada skolu jauniešiem –vadītāja. 

2013.X.07. Meistardarbnīcas „3D mode” organizēšana un vadīšana Karjeras 

nedēļā 

2013.IX.27. Meistardarbnīcas „Marmorēšana” organizēšana un vadīšana 

Zinātnieku nakts pasākumā. 

2013.g.VI Dalība „Muzeju nakts 2013”projektā „Skulptūru dārzs”(skulptūru 

tēlu izstrāde, organizēšana un vadība) 

2013.10 V Dalība Modes skatē Kauņā Apkalbos(Lietuva) ar tērpu kolekciju 

„Luksofors” V.Krukovska(kolekcijas izstrādes vadība) 

2013.g.V Dalība Latgales Kultūrvēstures muzeja rīkotajā  Ziemassvētku 

lietišķās mākslas darinājumu izstādē un Mākslas dienu  izstādē ,,Pasmel 

mākslu’’  

2012.IX Dalība I Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un 

mūzika kultūras diskursā”(Art and Music in Cultural discourse) Modes skatē 

RA ar studentu tērpu kolekcijām.Rēzekne. 

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”  Kauņas 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) 

2005-2014.g.Dalība Mākslas dienās  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

No 2013.g. līdz šim RA IDF Domes locekle 
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Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

2012.-2014.g. Rēzeknes novada pašvaldības projekts novada skolu jauniešiem 

– profesionālās ievirzes darbnīcas „Modes dizains” vadītāja. 

2012.V_VIII ESF projekts „Apzinies izglītības iespējas šodien un plāno 

veiksmīgu karjeru nākotnē” kompleksu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās 

atstumtības riska grupas jauniešiem, 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  

 2009./2011.g.ESF Projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 

jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras 

attīstīšanai”,, līguma Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101; mācību 

darbnīcas „Mācos veidot personīgo tēlu” vadītāja 

2012.g. RA TIC organizēto tālākizglītības kursu „Skolēnu paštēla veidošana 

saskarsmē mācību situācijās” vadītāja. 

2012.-2014.RA TIC organizēto tālākizglītības kursu „Pašizpausme un 

radošums rokdarbos pirmskolas izglītībā, vadītāja 

2011.22.01.-05.02.; 20010.05.01.-05.03. Pedagogu tālākizglītības programmas 

„Integrēts mājturības un tehnoloģiju pamatu saturs skolēnu izziņas aktivitātes 

un radošuma veicināšanai apvienotajās klasēs (5.-9.kl.)” realizācija 

No 2008. g. – 2009.g Mācību centrs „ Austrumvidzeme” mācību kursa „ 

Lietišķā etiķete” pasniedzēja. 

No 2007. g. – 2008.g Mācību centrs „ Buts” mācību kursa „Stila veidošana” 

pasniedzēja,   

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

No 2007.g. līdz šim Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijas izglītības 

pētījumos biedre  

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.) 

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 Izglītojošā nometnē lauku 

bērniem “Laipa” 
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Profesionālās pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

2014.g.V;IX „Bogomolov Image School” lektores T.Jefimcevas(J.Ķelderes) 

lekciju kurss „Mūsdienu modes stili”24.st.(apliecība)  

2014.g.III profesionālās pilnveides programma „Augstskolu 

didaktika”(Pamati zinātnisko publikāciju izstrādei starptautiskām 

prasībām)(apliecība) 

2014.g.IV International seminar „Fashion. Creativity. Concept.”, International 

Textile Industry Fair „Baltic Fashion &Textile Riga 2014”(apliecība) 

2014.g.IV International Conference „Fashion&Design: Trends, Guidelines 

and Financial Issues for Export Promotion”(sertifikāts) 

2014.g.II Viļņas mākslas akadēmijas viesprofesores V.Degenienes lekciju 

kurss „Grafiskā projekta izstrāde modes dizainā”10 st.(apliecība) 

2013.-2014.g. Semināru cikls „Vārds Latvijas dizaineriem”, DLMD muzejs, 

27.11.13. Dizains un mode. 

2013.g.III profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”(E-vides 

Moodle praktiska pielietošana, Ilgtspējība pētniecības metodoloģijā)apliecība) 

2013.g. 25.02. interjera dizaineres A.Irbītes lekciju kursu  „Dizaina domāšana” 

8 st.(apliecība)  

2013.I Mākslas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma 

„Ieskats 20.gs.modes vēsturē” Mākslas izglītības centrs Trīs krāsas (apliecība) 

2012.-2013.g. Semināru cikls „Vārds Latvijas dizaineriem”, DLMD muzejs,  

31.10.12. Dizains Latvijā. 

28.11.2012. Pārsteidzošais mēbeļu dizains. 

31.01.2013. Lietu vērtība. Telpa, kas uzrunā. 

27.02.2013. Grafiskais dizains. Kvalitāte informācijas plūsmā. 

27.03.2013. Modes dizains. Pārliecinošs un pašpārliecināts. 

   24.04.2013. Jaunie dizainā. Noticēt sev. 

2012.g. 22.11.Seminārs „Zīmola izstrāde, pozicionēšana un komunikācija. 

Patiesība par produktu un pakalpojumu pievienoto vērtību” LIAA,  

2012.I  English for Specific Purposes – ESP, apliecība Nr.2011/12-373 

2011. 10.- 11.11. piedalīšanās projekta “Radošo industriju attīstība Latvijas – 

Lietuvas pierobežu reģionā” (ES projekta līguma Nr.LLIII-194) ietvaros 

rīkotajā apmācības programmā un tēmas ‘’Mūsu radošie resursi XXI gadsimta 

iespējām” apguvē biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”16.st. Rēzekne. 

(apliecība)  

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 apmeklējums Milānā (Itālija) 
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 2011. Augstskolu didaktika –Prakses organizācija profesionalitātes attīstībai,  

E-vides MOODLE praktiska pielietošana.; Paradigmu maiņa studiju procesā: 

izglītības filozofiskie aspekti.; Augstākās izglītības un zinātnes reformu plāna 

pasākumi RA.; Studiju rezultāti no teorijas līdz praksei - apliecības 

2010.XII Apmācības programma „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, Imidža 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 ieviešana interaktīvā e-vidē: 

Altsolem mājā”(apliecība) 

2008.g.datorkursi, Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas studiju procesā, 

apliecība 

2008.g. Augstskolu didaktika semināru cikls (sertifikāti) 

2008.g.XI „21.gs.imidža veidošanas 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 imidža 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) 

2014. 1.-4. XII ERASMUS+ apmaiņas programma –stāžēšanās (Trikotāžas 

apģērbu dizains), Viļņas Mākslas akadēmijas Telšai fakultāte (Lietuva) 

2014. III LLP/ERASMUS apmaiņas programma -stāžēšanās 

(datorkonstruēšanas programmas Optitex, Gerber)”, Viļņas kolēģija (Lietuva) 

2013.I LLP/ERASMUS apmaiņas programma- stažēšanās(datorkonstruēšanas 

programmas COMTENSE apguve), Utenas kolēģija (Lietuva) 

2012. II,IV, VI ERASMUS apmaiņas programma - stažēšanās Utenas kolēģija 

(Lietuva),  stažēšanās (diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas darbs) Viļņas 

kolēģijā (Lietuva) 

2011. V 02..-07.ERASMUS apmaiņas programma - stažēšanās Pamukkales 

Universitāte (Turcija) 

2010.22.-28.02. ERASMUS apmaiņas programma - stažēšanās Viļņas kolēģija 

(Lietuva) 

2010.04.-09.10. ERASMUS apmaiņas programma - stažēšanās Kauņas kolēģija 

(Lietuva) 

2009.21.04-01.05. ERASMUS apmaiņas programma - stažēšanās 

Lincas Pedagoģiskā universitāte (Austrija) 

2008.g.22.-28.09. ERASMUS apmaiņas programma - stažēšanās Turku un 

Raumas universitātes (Somija) 

Saņemtie apbalvojumi RA atzinības raksti, pateicības 2006, 2007,2008,2009,2010,2011, 

2012,VIAA pateicība 2012,2013.,2014.,Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes 

kultūras un tūrisma centrs „pateicība 2013., Rēzeknes pilsētas domes 

kultūras pārvalde, pateicība 2012. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana R 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  C2 krievu C2  C2  C2  C2  
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Valoda  
A2/B1 

 

Vācu 

 

A2/B1 

 
 

A2/B1 

 
 

A2/B1 

 
 

A2/B1 

 

 

 

 

 

 

 A1/A

2 
angļu A1/A2  A1/A2  A1/A2  A1/A2  

 
 (*)

 Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Paurs Vladislavs 

Dzīvesvietas adrese „Dīķi”, Jusi, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29336263 

e-pasts vladis.p@inbox.lv 

Dzimšanas 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, zīmēšanas, 

rasēšanas 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. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „Darbmācības 

skolotājs”,” Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs”, „Zīmēšana”, „Gleznošana”, 4,.KP, „Kompozīcijas pamati”,2 KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Interjera dizains”, 

„Zīmēšana”, „Gleznošana”, 10,.KP, „”Plenēra prakse”, 2KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  „Skolotājs”,  

„Vizuālās mākslas mācīšanas metodika”, 2.KP 

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2012.g.25.05.- 30.05. Varšavas pedagoģiskajā Universitāte. Polija.”Vizuālās 

mākslas mācīšanas metodika”, 8. stundas, Erasmus programma 

2012.g.22.04.-28.04. Viļņas koledžā, Lietuva. „Akvareļglezniecība”, 8.stundas,  

Erasmus programma 

2002.g.20.05.-26.05. Ģentes Pedagoģiskajā   augstskolā, Beļģija.”Latgales 

keramikas elementu pielietošana veidošanas nodarbībās sākumskolā”, 8. stundas, 

Erasmus programma 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2013.g.,komisijas priekšsēdētājs, bakalaura un maģistra studiju programmas 

”Vizuālā komunikācija”, Baltijas starptautiskā akadēmija 

2012.g.,komisijas priekšsēdētājs, bakalaura un maģistra studiju programmas 

”Datordizains”, Baltijas starptautiskā akadēmija. 

2012.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Interjera dizains”, 

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 radošā 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, 

Paurs.V. Formation of Skils in the Acquisition of Drawing at a Higer Education 

Institution. Societu, Integration, Education. Proceedings of the International 
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izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

Scientifical Conference. Rēzekne,2009, 169-176lpp.,ISBN 978-9984-44-018-7, 

Thomson Reuters datu bāze. 

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 

Mākslas izglītības attīstība Latgalē 20.un 21. Gadsimtā. Staptautiska konference 

„Māksla un mūzika kultūras diskursā”  Rēzekne,Latvija.09.2013. 

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. 

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. 

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 PaursV. Mākslas mantojuma apguve Latgales skolās. //Latgale šodien, vakar, rīt. 

Latgales pētniecības institūta konference.-Līvāni,2003. 

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 modelēšana 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.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Vides dizains” kvalifikācijas darbu noformēšanai un  

Prakses organizācijai.”, Rēzekne, 2008.-40.lpp. ISBN978-9984-779-87-4 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Studiju kursu „Zīmēšana”,  „Gleznošana”, „Vizuālās mākslas mācīšanas metodika 

„ mācību metodisko materiālu izmantošana 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 

 Mākslas izglītības attīstība Latgalē 20.un 21. Gadsimtā. Staptautiska konference 

„Māksla un mūzika kultūras diskursā”  Rēzekne,Latvija.09.2013. 

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. 
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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. 

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. Šauļu 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. 
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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 Viļņā. 

32.1986.g.Mākslas dienas -86 Rīgā. 

33.1986.g.Latgales keramika un akvarelis Brēmenē VFR. 

34.1987.g.Vissavienības akvareļu izstāde Ļeņingradā. 

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 piemiņas 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. 
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 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). 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

AR 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 radošā pašizpausme dizaindarbībā, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, 

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu skolotāji, 8. stundas,2011.g. 25. janvāris. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1986. gada 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

1. Profesionālās izglītības mācību iestāžu zīmēšanas 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 koledžas 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.Viļņa, Lietuva,”Soli pa solim” starptautiskais seminārs  augstskolu pasniedzējiem 

”Lietišķie  pētījumi, ”Viļņa  sertifikāts17.03. -24.03.2000.g. 

Saņemtie 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 Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   B1  B1  A2  B1  A1 

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C1 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
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Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Prikule Valentīna 

Dzīvesvietas adrese Maskavas iela 12-86, Rēzekne 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 26597571 

e-pasts valprikule@inbox.lv 

Dzimšanas datums 10.03.1958 

Izglītība  1977- 1982.g. absolvēta Pleskavas Valsts Pedagoģiskā Institūta Svešvalodu fakultāte 

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 zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, Mg. paed., RPIVA 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

Kopš 1997.g. RA  Pedagoģijas fakultāte, lektore Svešvalodu katedrā; 

1996.-1997.g.angļu val. skolotāja Rēzeknes Mākslas koledžā; 

1995- 1996.g.RA Humanitārā fakultāte, lektore Svešvalodu 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 svešvaloda, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs”, studiju modulis                      

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību   skolotājs”:   Praktiskā svešvaloda, 4 KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Interjera dizains": Praktiskā  

svešvaloda,   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 tulkošana otrajā svešvalodā I (latviešu-angļu-latviešu): 3KP; 

Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā II (latviešu-angļu-latviešu): 3KP;  Angļu 

valoda kā otrā svešvaloda, 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Uzņēmējdarbība" ar specializāciju 

„Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”: Rakstiska tulkošanas teorija un prakse, 

2KP; Konsekutīvā un sarunu tulkošana I, II 4 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne”, Juridiskā svešvaloda 

I, II 4 KP  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

1997. – 2013.  g. valsts eksāmenu komisijas locekle RA profesionālās bakalaura 

studiju programmā ,,Svešvalodas 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 Robežsardzes koledžā, 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 Robežsardzes Mācību iestāžu Vēstures Izpēte un Attīstības Perspektīvas” 

(tulks) 

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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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 

darbība 

Konference: The Role of Grammar in Communicative Language Teaching” Rezekne 

Higher Education Institution, 2005 

Dalība projektos 01.01.2010- 31.12.2012.g . Profesionālajā Izglītībā Iesaistīto Vispārizglītojošo 

Mācību Priekšmetu Pedagogu Kompetences Paaugstināšana. 

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

  2007. ESF projekta „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju 

kursu  pasniegšanai 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” priekšsēdētāja .  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

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 pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīša

na 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda       C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

 

 

Akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Strazdiņš Mārtiņš 

Dzīvesvietas adrese Dambja iela 50/4, Jelgava, LV - 3001 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 27701388   

e-pasts veetrasputns@inbox.lv 

Dzimšanas datums 17.12.1981 

Izglītība 09.2009. – 07.2011. g., Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Mežu fakultāte, 

Inženierzinātņu maģistra grāds; 

09.2005. – 07.2010.g., Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 
Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 
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gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija; 

08.2004. – 07.2009. g., Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauku inženieru 

fakultāte, 

Profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā un ainavu kvalifikāciju; 

09.1998. – 05.2003. g., Rīgas Lietišķā Mākslas koledža, Profesionālā vidējā izglītība, 

ādas izstrādājumu dizains; 

09.1988. – 05.1998.g, Jelgavas 1. vidusskola, Vispārējā pamatizglītība. 

Zinātniskie grādi 2011. g. Inženierzinātņu maģistra grāds, Mg. sc. ing., Koksnes materiālu 

tehnoloģijas, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; 

2010.g. Profesionālais bakalaura grāds izglītībā, Vizuāli plastiskā māksla, mākslas 

pedagoģija, Latvijas Universitāte; 

2009. g. Profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā, bak. ain. arch., 

arhitektūra, ainavu arhitektūra, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. 

Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

09.2012.g., lektors, Rēzeknes Augstskola, Dizaina un amatniecības katedra, 1. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības „Vides dizaina” programma 

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju 

programma (programmas 

līmenis un nosaukums, kursa 

nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības „Vides dizaina” programma, 

„Ainavu arhitektūras pamati”, 2 KP; 

„Ainavas projektēšana (Auto CAD)”, 2 KP; 

„Automatizētā projektēšana( Auto CAD) I”, 1 KP; 

Datorgrafikas programmas (Auto CAD)” 2 KP; 

Automatizētā projektēšana ( 3D, SketchUp ) II”, 1 KP. 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

2012. g., komisijas loceklis, 1. līmeņa 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 pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda  
C1 

Augstākais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
B1 

Vidējais 

līmenis 
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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  

 Uzvārds / Vārds Strode Aina 

Dzīvesvietas adrese Kooperatīva šķērsiela 7-3, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 646 23728 25438580 26864968 

e-pasts aina.strode@ru.lv 

Dzimšanas 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, Inženiera-celtnieka 

kvalifikācija autoceļu specialitātē (Diploms PB Nr.156326). Saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.142. (28.02.2012.) kvalifikācija pielīdzināta profesionālā maģistra 

grādam un piektā līmeņa 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 zinātņu nozare, 

augstskolu pedagoģijas apakšnozare, Daugavpils Universitāte (Diploms Sērija D 

Nr.0042) 

2011.g. - Profesionālā maģistra grāds, Mg.art., mākslā, vides dizaina apakšnozarē, 

Daugavpils Universitāte (Diploms Sērija PD F Nr.0826) 

1998.g. - Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed., Darbmācības mācību metodikas 

apakšnozarē Daugavpils Universitāte (Diploms Nr.000458) 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, 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 līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Interjera dizains”: 

„Arhitektūras pamati” 3KP, „Arhitektūras grafika” 2KP, „Interjera projektēšana un 

ergonomika” 4KP „Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (AutoCAD)” 

2KP, „Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās (ArchiCAD)” 2KP, 

„Datorgrafikas programmas (CorelDraw)” 2KP, Maketēšana” 4KP,  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Otrā līmeņa 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 

mācīšanas metodika” 2KP; “Grafiskā valoda” 2KP; “Rokdarbi” 1KP; „Interjera 

attēlošanas grafiskie paņēmieni” 2KP; Metodiskā prakse 8KP; Pirmsdiploma prakse 

7KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Sociālais pedagogs":  
“Papīra plastika” 2KP 

Vieslekcijas 2014.g. 7.-13..sept.  Ondokyz Mayis University (Turcija) 

2013.g.4.-8.marts - Kauņas kolēģija (Lietuva) 

2012.g. 18.-24.marts – Lodzas Humanitārā un Ekonomikas akadēmija (Polija) 

Lekcijas (3st.): „Elements of Latvian Ethnography in Cotemporary Design”. 

Praktiskās nodarbības (5st.): „Design of dimensional objects”. ERASMUS  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2010.g. 3.-9.okt.– Kauņas 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 

2014.g. – komisijas priekšsēdētāja, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma "Vides dizains", Rēzeknes Augstskola 

2014.g. – komisijas priekšsēdētāja vietn., Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma "Interjera dizains, Rēzeknes Augstskola 

2014.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma „Vides dizains” (42214), BSA 

2013.g. – komisijas priekšsēdētāja vietn. (kvalifikācijas eksāmena komisija), 

bakalaura profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2013.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2013.g. – komisijas priekšsēdētāja vietn.  (kvalifikācijas eksāmena komisija), 

bakalaura profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Māksla, Daugavpils 

Universitāte 

2013.g. – komisijas priekšsēdētāja, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma "Vides dizains", Rēzeknes Augstskola 

2013.g. – komisijas priekšsēdētāja vietn., Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma "Interjera dizains, Rēzeknes Augstskola 

2012.g. – komisijas priekšsēdētāja (kvalifikācijas eksāmena komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2012.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisija), bakalaura 

profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Datordizains (42214), 

Daugavpils Universitāte 

2012.g. – komisijas locekle (kvalifikācijas eksāmena komisija), bakalaura 
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profesionālā pilna/nepilna laika studiju programma Māksla, Daugavpils Universitāte 

2012.g. – komisijas priekšsēdētāja, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma "Vides dizains", Rēzeknes Augstskola 

2012.g. – komisijas priekšsēdētāja vietn., Otrā līmeņa 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 priekšsēdētāja vietn., pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma "Vides dizains", Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

Iveta Kepule „Pašrealizācijas veidošana mūzikas mācībā sākumskolā”, 2011. 

Inamora Zaiceva  „Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar 

dzirdes traucējumiem”, 2008 

Jeļena Laškova  „Bezdarbnieku izglītošanās motīvu veidošanās pieaugušo 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. Laškova, J. (2014). Karjeras vadības prasmju attīstības iespējas darba 

meklētājiem nodarbinātības atbalsta programmās. ”Sabiedrība, Integrācija, 

Izglītība” Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. 

Rēzekne, RA izdevniecība. 397.-411.lpp. (Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

Conference Proceedings Citation Index  datubāzē) 

Strode A., Laškova, J. (2013). Darba meklētāju pamatprasmes mūžizglītības 

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. 

http://versita.metapress.com/content/a2196n28284t12m7/fulltext.pdf
http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2011/2011.pdf
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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 

Strode,  A. (2012). PEDAGOĢISKĀS PRAKSES ORGANIZĀCIJA STUDENTU 

RADOŠAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEICINĀŠANAI. „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/. 

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 publicēšanai. 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Strode A., Laškova 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 

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). Topošais 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 Šļahova, 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 vērtēšana praksē. 

Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

Rēzekne, 355–364. ISBN 978-9984-779-41-6 

http://www.isi/
http://www.isi/
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
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Strode, A. (2007). Sadarbības aspekti pedagoģiskās prakses norisē. Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

205 –209. 

Strode, A. (2006). Studentu profesionālās kompetences vērtēšana 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. Karjeras vadības prasmju attīstības iespējas darba meklētājiem nodarbinātības 

atbalsta programmās. ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” Starptautiskās zinātniskās 

konference 2014.gada 23.-24.maijs.  

Ref. „Lietotāju vajadzību izpēte kvalitatīvas mācību vides veidošanā”. 2.zinātniskā 

konference „Dizains Latvijā: izmantotās un neizmantotās iespējas”. Rīga, 2014.g. 

3.okt. 

Ref. „Logotips kā zīmola vizuālās identitātes daļa”. III starptautiskās zinātniski 

praktiskās konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. 2014.g. 19.-21.sept. 

Ref. „Transition of Arts-related students into the world of work”, IV Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina 

izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», BSA, 2014. g. 24. janv. 

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., 

29., 30. septembris  

Konferences  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Ref. „Pedagoģiskās prakses organizācija studentu radošas profesionālās darbības 

veicināšanai”. 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 

http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2006/aina_strode.pdf
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Referāts „Interior composition, its basic factors”, darbnīcas „Design of dimensional 

objects” vadīšana - 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 radošas profesionālās darbības 

veicināšanai”. 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 veidošanai”. 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 radošuma 

veicināšana vizuālās mākslas studijās” aizstāvēšanas promocijas padomes sēde, 

recenzente, LU promocijas padome pedagoģijas nozarē 

 02.07.2012. Annas Laizānes promocijas darba „Latvijas lauku skolu izglītības vides 

mainības un daudzveidības izvērtēšana” aizstāvēšanas promocijas padomes sēde, 

recenzente, LLU promocijas padome pedagoģijas nozarē. 

 29.06.2012. Svetlanas Uščas promocijas darba „PUSAUDŽU AR VALODAS 

TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 

INTERNĀTPAMATSKOLĀ ” aizstāvēšanas promocijas padomes sēde, recenzente, 

LU promocijas padome pedagoģijas nozarē 

 04.06.2012. Sandras Zariņas promocijas darba „Konstruktīva mācību vide 

lasītprasmes attīstībai pirmsskolā” aizstāvēšanas 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 

http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
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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 2014.jūl.-2015.jūn. LLP Grundtvig multilaterālais projekts „Evaluation fot the 

Professional Development of Adult Education Staff – EDUEVAL”  

2012.- 2015. Rēzeknes novada pašvaldības projekts novada skolu jauniešiem – 

profesionālās ievirzes darbnīcas. Darbnīcas „Interjera dizains” vad. 

2013.janv.-2017.dec. Zinātniskais recenzents mācību literatūras atbilstības 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam izvērtēšanai  

 (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” 

(vienošanās Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003), programma 

"Tehniskās grafikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide 

un prasmju atjaunošana", kursu eksperte, aprobētāja, lektore, ESF finansējums 

2009.-2011.g. projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem 

ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai” 

(Nr.2009/03021DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101), radošās 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. Atklāšana 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 

radošo darbu katalogs, Daugavpils, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 

„Saule”, 2011. 28.-29.lpp. 

21.-23.05.2011. Makslas plenērs Šauļi – Daugavpils 

30.05. Plenēra darbu izstāde DU mākslas galerijā 

2009.g. 15.okt.-15.nov. Otrā Rīgas jauno dizaineru biennāle (prezentēto studentu 

darbu izstrādes vadīšana – 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, 

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 



 

230 

 

loceklis,u.c.), periods 

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/ stažēšanās 

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 domāšana” 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 atveseļošana Latvijā un Norvēģijā” 2012.g. 29.nov. 

Seminārs „Zīmola izstrāde, pozicionēšana 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. „Pārsteidzošais mēbeļu dizains” 

31.01.2013. Lietu vērtība. Telpa, kas uzrunā 

27.02.2013. Grafiskais dizains. Kvalitāte informācijas plūsmā. 

27.03.2013. Modes dizains. Pārliecinošs un pašpārliecināts. 

24.04.2013. Jaunie dizainā. Noticēt sev. 

ES Mūžizglītības programmas Mācību brauciens „Transition of art-related students 

into the world of work” Viļņas dizaina kolēģija 08-12/10/2012. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Pogrammatūras 

MENDELEY Desktop izmantošana zinātniskajā darbā”, RA Tālākizglītības centrs, 

10 st., 2012.g. 

Angļu valoda „English for Specific Purposes – ESP”, RA Mūžizglītības centrs, 48 

stundas, 2011/2012.g. 

Apmācību programma „Mūsu radošie resursi XXI gadsimta iespējām”, biedrība 

„Zināšanu un inovācijas sabiedrība”, 16 st. 2011.g. 10.-11.11. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „E-vides MOODLE 

praktiskā lietošana”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2011.g. 

„Kā izmantot un integrēt Edvarda de Bono Cort radošuma metodiku mācību 

procesā”, SIA Open Mind Menegement, 8 st., 2011.g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Ātrā iegaumēšana”, 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 

izmantošanas iespējas studiju procesā”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2008. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Daudzveidīgo spēju 

attīstīšanas darbības formas augstskolas studiju procesā”, RA Tālākizglītības centrs, 

10 st., 2008. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Pasniegšanas kvalitātes 

vadība”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2008. g. 

Prof. pilnveides pr-mma „Augstskolu didaktika”, tēma „Mācību metožu un formu 

aktualizācijas problēmas”, RA Tālākizglītības centrs, 10 st., 2008. g. 

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 vērtēšanas 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. 
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„Genaral English”, Izglītības centrs „Rāzna-Š”, 60 st., 2007./2008.g. 

 „Genaral English”, Izglītības centrs „Rāzna-Š”, 60 st., 2007.g. 

Mākslas terapijas personības izaugsmes grupa, Mākslas terapijas asociācija, 20 st., 

2006.g. 
Mentoru sagatavošanas kursi, Britich Counsil, ISEC, 200 st., 2005./2006. g. 

Saņemtie apbalvojumi 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Pateicība par ieguldījumu karjeras nedēļas organizēšanā, 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 pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 

Dzimšanas 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 apakšnozarē, Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, Diploms: Sērija  D Nr. 0487 

1999.g., Pedagoģijas maģistra grāds pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē, 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 

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. 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 



 

232 

 

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 iestāžu 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 mācīšanās-2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs” : 

Pedagoģiskā doma Latvijā- 2KP 

Vieslekcijas 2013.g. – Šaauļu 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. - Šauļu 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. – Šauļu 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 Ņūportas koledža, vieslektors ERASMUS programmā,  

                Lielbritānija, 7 dienas 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

No 2013.g. - maģistra pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja 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 priekšsēdētājs, vidējās profesionālās 

izglītības programma „Sekretāre”, Lūznavas profesionālā vidusskola 

1999. -2009. - Bakalaura pārbaudījumu komisijas loceklis, akadēmiskā bakalaura 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

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=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=20102&p4=2010203#studProgOrd_26


 

233 

 

programma „Pedagoģija”, Rēzeknes Augstskola 

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 (apakšnozare izglītības 

vadība) "Karjeras  izglītības vadība vispārizglītojošā skolā".  Latvijas Universitāte, 

2012.g. 

 Eksperts Tālivalža Sējas promocijas darbam ekonomikas zinātnē (apakšnozare 

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) 

Pašnoteiktas mācīšanās veicināšana  

Karjeras izglītības un konsultēšanas 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 mācīšanās pieredze studentu pašnoteikšanās 

sekmēšanai [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 

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). Pašnoteiktas mācīšanās jēdziena attīstība. Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. The 

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.isi/
http://search.ebscohost.com/


 

234 

 

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, pieņemts publicēšanai 

2. Strods G. (2006). Studentu pašizglītības prasmju pašnovērtējums. Izglītības 

iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums. 

Rēzekne, 106–116. ISBN 978-9984-779-52-2  

3. Strods G. (2006). Studentu pašizglītības 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, pieņemts publicēšanai 

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). Pašnoteiktas mācīšanās 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-

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isi/
http://search.ebscohost.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
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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 pašnodarbinātības uzsākšanai” 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 uzņēmēju 

sadarbību.     Profesionālais un sociālais guvums Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas  individuālajās mobilitātēs.     VA Akadēmisko 

programmu aģentūra, Rīga, 92-94 

Monogrāfijas 1. Strods G., Vazne Ž. (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 pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās 

procesā augstskolā (Promotion of students’ self-direction in cooperative learning 

at university ) . Rezekne,  RA izdevniecība, – 243 p. – pieņemts publicēšanai 

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, 

konsultēšana, pakalpojumi. Rīga, Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (SIA 

"Jelgavas tipogrāfija"), ISBN 978-9984-8012-0-4. 

2. Strods G. (1998). Kooperatīvā mācīšanās 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 

izstrādāšanai pedagoģijā un psiholoģijā 2.kursa studentiem. Rēzekne, RA 

izdevniecība, 23 lpp..  

4. Strods G., Deksne D. (1997). Einam, šeinam. 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 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

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. 

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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nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

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 „Pašnoteiktas mācīšanās 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 Pašnoteiktas mācīšanās biedrības 25. Konferencē. (The International 

Self-Directed Learning Symposium) Cocoa Beach, Floridā, ASV. 

http://www.sdlglobal.com/ 

7. 2009.16.-17. aprīlī – piedalīšanās „The 7th INTERNATIONAL CONFERENCE 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2009” sekcijā 

„Education and Training Competence”, Informācijas sistēmu menedžmenta 

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 pašizglītības prasmju 

pašnovērtējums”.  

    Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

RA,  

     Rēzekne. 

     Vietējās konferences vai kongresi 

1. 2009. 30.oktobrī - prezentācija „Jauniešu gatavība pašizglītībai”. 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 – piedalīšanās koferencē „Karjeras izglītības programmu  

    nodrošinājums izglītības sistēmā”, VIAA, Rīga. 

Eksperta darbība 10.10.2011. – 31.12.2013 –  eksperts LU projektā "Atbalsta programmu izstrāde un 

                     īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas 

                      izveidei“. Vienošanās   Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002 

22.04.2012. – 28.04.2012. – eksperts ES Mūžizglītības 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 nodrošināšana 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 vispārizglītojošās 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 žurnāla „Baltic Journal of Career Education and 

Management”  redkolēģijas loceklis 

No 2007 – studentu zinātniskās konferences „Personība. Laiks. Komunikācija” 

redkolēģijas loceklis 

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 īstenošana sociālās 
Laika periods (no...līdz..., norādot 

http://www.sdlglobal.com/
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mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu 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 mūžmācīšanās un izglītības pētniecība) 2. Starptautiskā pētniecības 

ciklā „Kompetences   attīstība, mācoties darba vietā”  (datu vākšanas procesa 

menedžēšana - respondentu atlase, palīdzības sniegšana anketas aizpildīšanā, 

respondentu motivēšana, elektroniskās datu bāzes līdzveidošana un uzturēšana) 

01.05.2001.-27.12.2001. „Skolēnu sociokulturālās mācīšanās pieredzes izpēte projekta 

„Atvērtā skola” ietvaros”.  LU, Sorosa fonds Latvija, pētnieks. 

Citi projekti:  

22.04.2012. – 28.04.2012. – eksperts ES Mūžizglītības 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  

īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“. 

Vienošanās 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 jauniešiem”, līgums Nr. 2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003  

2011.g. 28-29.04. – dalība Vācijas, Šveices, Austrijas, Luksemburgas, Itālijas un Polijas  

 projekta „Qualifizierung  von Berufsbidungspersonal hinsichlicht der Identifikation & 

Beratung von Auszubildenden mit  hohem Abbruchsrisiko”  plānošanas seminārā  

 Čestohovā, Polijā 

2011.- 2013.g. – Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF 1.2.2.4.1. apakš aktivitātes 

projekts  „Profesionālās  izglītības atbalsta sistēmas  izveide  sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem jauniešiem”,  Nr. 2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003 

2005.-2007g. „Karjeras izglītības programmu nodrošināšana izglītības sistēmā”. 

Eiropas  Sociālā fonda Latvijas Nacionālās programmas 3.2.7.1 projekts, eksperts. 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

2012.g.- vidējās paaudzes deju grupu konkursa žūrijas komisijas loceklis, Kuldīgas 

pilsētas dome 

2010. -2012. – Rēzeknes pilsētas skolēnu radošo darbu konkursa „Dzimtās valodas 

svētki” žūrijas komisijas loceklis 

2005 – 2012. - Rēzeknes novada deju kolektīvu skates žūrijas komisijas loceklis 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

No 2012. g. – Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētājs 

No 2012.g. –Rēzeknes Augstskolas senāta Zinātnes komisijas loceklis 

No 2012.g. – RēzeknesAugstskolas senāta Nolikumu pārskatīšanas komisijas loceklis 

No 2010.g.-Rēzeknes Augstskolas senators,  

No 2010 - 2012.g.-Rēzeknes Augstskolas senāta Akreditācijas un licencēšanas 

komisijas    vadītājs 

No 2010 -2012.g.-Rēzeknes Augstskolas senāta Nolikumu pārskatīšanas 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 Šķīrējtiesas 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 

priekšmetu – Matemātika vai Latviešu valoda vai Dabaszinības – didaktikā. 72 

stundas, RA 

4. 2009. g. - Skolēnu izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību 

procesa īstenošana apvienotajās klasēs (1.-4. klasēs)-72 stundas, RA  

5. 2009. g. -Skolēnu izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību 

procesa īstenošana apvienotajās klasēs (5.-9. klasēs) -72 stundas, RA 

6. 2009. g. - Bērnu un jauniešu brīvā laika organizators – 72 stundas, RA 

7. 1994.-2002.g. - Folkloras dejas – 36 stundas, RA 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 
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  Profesionālās izaugsmes programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības 

  pamati/augstskolu didaktika”: 

1. Studentu pašnoteikšanās 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 latviešu ģimeņu nometņu kustības „Trīsreiztrīs” valdes 

loceklis  

No 1999.g.- Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības  Asociācijas (LAPSA) loceklis 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

1. 2012.gada 30. oktobrī - augstskolu docētāju profesionālās pilnveides programma 

   „Programmatūras „Mendeley” izmantošana zinātniskajā darbā”, 10 stundas, Rēzeknes  

     Augstskola 

2.  2012. gada 19. martā – piedalīšanās seminārā „Par invaliditāti bez robežām”, 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 maiņa studiju procesā”, 10 stundas, Rēzeknes  

     Augstskola 

5. 2010. gada 20.-22. oktobrī – piedalīšanās 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 rakstīšana starptautiski 

citējamiem izdevumiem,  kvantitatīvo datu ievadīšana apstrādei un analīzei SPSS 18”, 2 

KP (80  

   stundas), LU Doktorantūras skolas „Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību  

   iekļaujošos 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 ievietošana 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.Pasniegšanas kvalitātes vadīšana”, 10 stundas, Rēzeknes 

Augstskola 

10. 2006. gada 22. decembrī – piedalīšanās seminārā „Theory and Methodology of 

Career Counselling”  profesora Bernd-Joachim Ertelt (Vācija) vadībā. Profesionālās 

izglītības attīstības  aģentūra, Rīga 

11. 2006. gada 22. oktobrī – piedalīšanās 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 koledža, 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 

               studiju vizīte Eotvos Lorand Universitāte, Budapešta, Ungārija. 7 dienas 

               studiju vizīte Manheimas Augstskola, Vācija. 7 dienas 
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               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 Kauņas Vitauta dižā Universitāte, Lietuva. 4 dienas 

               studiju vizīte Viļņas Pedagoģiskā Universitāte, Lietuva. 7 dienas  

Saņemtie apbalvojumi 2012. g. – Rēzeknes Augstskola par studentu iesaistīšanu inovatīvos projektos 

2011.g. – Rēzeknes Augstskola par ieguldījumu Mūžizglītības centra darba 

nodrošināšanā un  

 atbildīgu darbu ES fondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība 

”apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 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 nodrošinot teicamu studiju programmu akreditācijas procesu 

2004.g. - Rēzeknes Augstskola par ieguldījumu veiksmīga Pedagoģijas fakultātes 

studiju programmu akreditācijas procesa organizēšanu 

2002.g. - Rēzeknes Augstskola par starptautiskajos projektos iegūtās pieredzes 

veiksmīgu izmantošanu mācību metodiskajā darbā 

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana 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 

Dzimšanas datums 06.08.1985. 

Izglītība 09.2009. – 06.2011. g.,  Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauku inženieru 

fakultāte, Ainavu arhitektūras specialitāte, Arhitektūras maģistra grāds ainavu 

arhitektūrā,  

Dipl. Sērija MDE, Nr. 0540; 

08.2004. – 06.2009. g.,   Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauku inženieru 

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. 

 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

2012. g., komisijas loceklis, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības „Vides 

dizaina” programma, Rēzeknes augskola 
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Cita darba pieredze 09.2013. – pašlaik, vieslektors, Rēzeknes augstskola, Dizaina un amatniecības 

katedra 

04.2013. – pašlaik, 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 tēžu kopsavilkums, Latvija, Rīga, apakšsekcijā 

„Teritorijas, resursi un plānošana. 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 zinātņu nozares sekcija, Apakšsekcijā „Teritorijas, 

resursi un plānošana. 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 izglītojošs 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 muižu asociācija 

 

01.2010. – 05.2010. , Mācību centrs SIA „BUTS”, Latvija, Daiļdārzniecība un 

ainavu plānošana, 120 h 

 

   Latviešu 

  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana 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 

Dzimšanas datums 1976. gada 31. oktobris 

Vēlamā nodarbošanās / 

profesionālā joma 

Tiesību zinātņu pamati; Tiesību aizsardzības tiesības; Darba tiesības; Personības 

psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē 

Darba pieredze No 2012.gada janvāra līdz šim brīdim 

TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vadītājs 

Studijas vadīšana, Latgales keramikas popularizēšana 

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde (Centrālā iela 27, 

Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641) 

2003.gada janvāris – 2011.gada decembris 

TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vadītājs 

Studijas vadīšana, Latgales keramikas popularizēšana 

Rēzeknes novada pašvaldība (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601) 

2000. gads – 2001. gads 

Vieslektors 

Kurss: Uzņēmējdarbības tiesību pamati 

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Rēzeknes filiāle (Imantas 

7. līnija 1, Rīga, LV-1083) 

No 2000. gada līdz šim brīdim 

Vieslektors 

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 (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

No 1998. gada līdz šim brīdim 

Juriskonsults 

Uzņēmuma juridisko jautājumu risināšana 

SIA būvfirma „Ceļi un tilti” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4617) 

Laika periods 

Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 

Darba vietas nosaukums un adrese 

Laika periods 

 

Izglītība 
  

2008. gads 

Diploms / Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Rēzeknes Augstskola (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

1995. gads - 2001. gads 

Diploms / Jurista kvalifikācija 

Rēzeknes Augstskola (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

Valodas prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citas valodas Krievu, angļu, vācu 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

mailto:a.uspelis@
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Krievu   C2  C2  C1  C1  C1 

Angļu   B1  B1  B1  B1  A2 

Vācu   B1  B1  B1  B1  A2 

 

 

  

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds    Zarembo Liene 

Dzīvesvietas adrese Zilupes iela 45, Rēzekne, LV 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371 26481053   

e-pasts liene.zarembo@ru.lv 

Dzimšanas datums 14.02.1971. 

 

Izglītība 

 

 No 09.1998.-09.2003. DU pedagoģijas nozares skolu pedagoģijas apakšnozares 

doktorantūras studiju programma 

 No 21.10.1992. – 01.07.1994. LU Pedagoģijas maģistra studiju programmas Mācību 

metodikas apakšprogramma, Pedagoģijas maģistra grāds; diploma Nr.000780 

 No 1990. – 1993. LU Pedagoģijas bakalaura programma, Pedagoģijas bakalaura grāds, 

diploma.Nr.000078 

 No 09.1989. – 06.1993. LU , Darbmācības un vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija, 

diploma Nr.103794 

 

Zinātniskie grādi 

 

   1994. - Pedagoģijas maģistra grāds Mg.paed., LU 

 1993. - Pedagoģijas bakalaura grāds, LU 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

 No 2005. līdz šim laikam lektore, Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina  fakultāte, 

Dizaina un amatniecības katedra 

 No 2003. – 2005. docente, Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte, Mājas kultūras un 

izglītības katedra 

 No 1996.- 2003. lektore, Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte, Darbmācības katedra 

  No 09.1995 -  1996. lektore, Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte, Sākumskolas 

metodiku katedra 

 

Studiju kursu vadība 

 

Maģistra studiju programma  Akadēmiskā  maģistra studiju programma ,,Pedagoģija’’ : Radošas darbības pedagoģiski 

psiholoģiskās teorijas – 3 KP 

Profesionālā maģistra studiju programma ,,Dizains’’ : Radošas darbības pedagoģiski 

psiholoģiskās teorijas – 1 KP 
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Bakalaura studiju programma  Augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Darbmācības un 

ekonomikas pamatu skolotājs (pamatskolā un vidusskolā) ar vienu 

papildspecialitāti darbam arodskolā: Kompozīcijas pamati -  2KP, Zīmēšana 

un speckompozīcija – 2KP,  Etnogrāfija- 2KP,  Mākslas vēsture- 2KP, Mākslas 

valodas pamati – 2KP, Gleznošanas mācības pamatievirzes – 1KP, Rokdarbi- 

2KP, Lietišķās mākslas pamati- 2KP, Tekstilkompozīcija -2KP, Tekstildarbu 

tehnoloģijas -2KP, Tradīcijas ģimenē- 2KP 

 Otrā līmeņa    profesionālās augstākās izglītības bakalaura  studiju 

programma “Skolotājs” Studiju modulis – Mājturības/mājsaimniecības un 

biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”: Kompozīcijas pamati -  2KP, 

Gleznošanas mācības pamatievirzes – 1KP, Zīmēšana – 2KP, 

Tekstilkompozīcija - 2KP, Tekstildarbu tehnoloģijas - 2KP, Tekstiltehniku 

sintēze – 2 KP, Mājsaimniecības vadīšana un uzturēšana- 2KP, Šūšanas 

tehnoloģija – 2 KP, Radošā darbība mājturībāun tehnoloģijās - 2 KP 

 Pirmā līmeņa  profesionālās augstākās  izglītības    studiju programma  

,,Apģērba projektēšana un dizains ”: Modes zīmējums- 2KP; Rokdarbu 

tehnoloģijas – 1 KP, Mākslas vēsture -2 KP, Auduma apgleznošana -1 KP, 

Apģērba kompozīcija- 2KP 

Vieslekcijas 03.03.-07.03.2014. Vilnius Kolegija/ University of Applied Sciences,  Lietuva - nolasītas 

lekcijas ERASMUS mācībspēku mobilitāšu programmas ietvaros (sertifikāts) 

  

25.-26.04.2012. Utenas kolēģija, Lietuva - nolasītas lekcijas 5 st. ERASMUS mācībspēku 

mobilitāšu programmas ietvaros (sertifikāts) 

 27.-28.02.2012. Utenas kolēģija, Lietuva - nolasītas lekcijas 5 st. ERASMUS mācībspēku 

mobilitāšu programmas ietvaros (sertifikāts) 

 21.04.2011. Utenas kolēģija, Lietuva - nolasītas lekcijas 5 st. ERASMUS mācībspēku 

mobilitāšu programmas ietvaros (sertifikāts) 

 25.09.2011.-1.10. 2011.- Ondokuz Mayis Universitāte, Samsuna, Turcija- 

nolasītas lekcijas 8 st. ERASMUS mācībspēku mobilitāšu programmas 

ietvaros (sertifikāts)  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  2 

Bakalauri (kopējais skaits)  46 

Cita darba pieredze 2012.-2014 – lektore RA Mūžizglītības centrā 

 2011.-2012. lietvede,  Rēzeknes Augstskola, Personības socializācijas pētījumu institūts 

 2010. – 2012. – profesionālās pilnveides kursu vadītāja Balvu un Rēzeknes  

           rajona mājturības un tehnloloģiju skolotājiem (RA TIcentrā) 

 2005.- 2006. pedagoģe, Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolas Apģērbu dizaina nodaļa 

un Rokdarbu nodaļa 

 2003. – 2004. katedras vadītāja, Rēzeknes Augstskola,Pedagoģijas fakultāte, Mājas kultūras 

un izglītības katedra 

 1994. – 1995. pedagoģe, Rēzeknes Skolotāju Institūts 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Kreativitātes stratēģijas augstākās profesionālās izglītības procesā 

Mākslas pedagoģijas metodoloģija un teorija 
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

Zarembo L. (2011) The Procedural Aspect of Creativity in Students’ Artistic Creative Activities 

// SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zināniskās konferences materiāli. 

I daļa: Augstskolu pedagoģija; Sociālā un speciālā pedagoģija; Veselība un sports. 2011.gada 

27.-28.maijs – Rēzekne, 2011.- 329.-341.lpp.(ISSN 1691-5887) Krājums bibliogrāfiski iekļauts 

datubāzē Thomson Reuters Web of Science 

 Zarembo L. (2009) Personal aspects of Creative Activity during Education Process of 

Teachers’ // SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA: Zinātnisko rakstu krājums.- Rēzekne, 

2009. – 268.- 279.lpp. (ISBN 978-9984-44-018-7) Krājums bibliogrāfiski iekļauts datubāzē 

Thomson Reuters Web of Science 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 
Mezinska S., Zarembo L. (2011) Study Environment aspects for Motivation of Students’ 

Creative Activity in Design Education// VII International Conference PERSON. COLOR. 

NATURE. MUSIC. Zinātnisko rakstu krājums. – Daugavpils, 2011. 

 

Zarembo L.  (2009) Motivational Aspects of Students’ Creativity in Teachers’ 

Education// 7 th INTERNATIONAL JTEFS/ BBCC CONFERENCE 

Sustainable Development. Culture. Education. Research and Implementation of 

Education for 
Sustainable Development // ABSTRACT BOOK - Daugavpils, 2009. -71.-72.lpp. 

  

Citas publikācijas Zarembo L., Romancuka S. (2013) Creative use of traditional patchwork motif in the 

Patchwork and Quilt workshop//Art and Music in Cultural Discorse: Proceedings of the 2 nd 

International Scientific and Practical Conference – Rezekne, 205 -214 p. 

 
Zarembo L. Tekstildarba krāsu izvēles aspekti studentu mākslinieciski radošajā darbībā// 

SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA: Zinātnisko rakstu krājums.– Rēzekne, 2006. – 

219. – 223.lpp. 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā  Zarembo L. Kreativitāti veicinošie nosacījumi mākslas izglītības saturā // 

Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi: Zinātnisko rakstu 

krājums.- RA, 2006. - 55.-72.lpp. (ISBN 978-9984-779-52-2) 
 

 

Kopējais publikāciju skaits 16 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

Ļubkina V., Kondrova A., Zarembo L., Korņiļjevs I. Eiropas dimensijas senioru mācīšanā 

un atmiņas trenēšanā// Mācību izdales materiālu komplekts. – Rēzekne: Latgales druka, 

2006.- 48 lpp. 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

2012 - Mācību metodiskais materiāls ,,Tekstilkompozīcija’’- MOODLE materiāls 

2012 - Mācību metodiskais materiāls ,,Tradicionālais un mūsdienu tekstils”- MOODLE 

materiāls 

2012 - Mācību metodiskais materiāls ,,Zīmēšanas tehnikas”- MOODLE materiāls 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātiem (Rēzekne, Daugavpils, 

Jelgava, Viļņa, Šauļi).  

Kopējais konferenču skaits 12 
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā  

Dalība konferencē: International conference ,,Fashion and design: Trends and Perspectives’’ 

19.04.2013. Riga 

 
Nolasīti referāti: 

 

Tradicionālo tekstilmozaīkas motīvu  radošs  pielietojums tekstilmozaīkas 

praktikumā // Māksla un mūzika kultūras diskursā: II starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference RA , 2013. gada 19.-21.septembris, Rēzekne, Latvija 

 

Patchwork and quilt: color play in textile design // 8th International Conference 

PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, DU,  2013..gada 8.-12.maijs ,  

Daugavpils, Latvija 

 
The Procedural Aspect of Creativity in Students’ Artistic Creative Activities // 

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskā zināniskā konference RA, 

2011.gada 27.-28.maijs – Rēzekne, Latvija 

 Study Environment aspects for Motivation of Students’ Creative Activity in Design 

Education// VII International Conference PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, DU,  

2011.gada 10.-15.maijs ,  Daugavpils, Latvija 

 Motivational Aspects of Students’ Creativity in Teachers’ Education/ Poster 

presentation  7 th INTERNATIONAL JTEFS/ BBCC CONFERENCE 

Sustainable Development. Culture. Education. Research and Implementation of 

Education for 

Sustainable Development - Institute of Sustainable Education,  DU, 2009.gada 

5.-9.maijs, Daugavpils, Latvija 

 Personal aspects of Creative Activity during Education Process of Teachers’ // 

SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA: Starptautiskā zināniskā konference RA, 

2009.gada 27.-28.februāris,  Rēzekne, Latvija 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Zinātniski pētnieciskās – praktiskās darbības organizēšana studentiem „Zinātnieku nakts 

2008/2009/2010/2011/2013” 

 Studentu zinātniski pētniecisko darbu  vadīšana RA Studentu zinātniskajā konferencē 

2012./2013.st.g. un 2013./2014.st.g. 

 

Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes studentu zinātniskā konferences 

PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA zinātniskā skomitejas locekle,2013. 

 

Starptautiskās zinātniskās konferences SABIEDRĪBA.INTEGRĀCIJA.IZGLĪTĪBA 

 orgkomitejas locekle, 2012. 

 

 

 
 

  

Dalība projektos 2010. -2011. - Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts „Darba un sadzīves 

prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām 

pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma 

Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101 mācību darbnīcas vadītāja; 

 2010. - ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. 1.2.2.1.5. 

apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” - kursu vadītāja; 
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 2006. -  RA zinātniskais projekts ,,Latgales reģiona izglītības iestāžu  mācību 

vides izpēte: problēmas un risinājumi”; zinātnisko pētījumu sagatavošana; 

 2005. -2006. –GRUNDTVIG 2 projekts EDILAMTOS ; rokdarbu nodarbību 

vadītāja; 

 2003. Ziemeļu Ministru padomes Informācijas centra reģionālais projekts, 

nodarbību vadītāja 

  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

2.vieta Starptautiskā festivāla ,,Rīgas Tekstilmozaīka 2014’’ konkursā ,,Putnu 

balle’’ 

Tekstilmozaīkas meistrdarbnīcas vadīšana  Māksla un mūzika kultūras 

diskursā: II starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē RA , 2013. gada 19.-

21.septembris, Rēzekne 

Piedalīšanās ar radošajiem darbiem izstādē ,,Using art to improve the quality of 

our life’’ - Rumānija, Jasi, Mākslas fonds Axart 21.`-28.05.2013. 
Dalība skulptūru tēlu veidošanā ,,Muzeju nakts 2013’’ svētku pasākumā - Rēzeknes Kultūras 

un tūrisma centrs, Rēzekne, 18.05.2013. 

Mākslas dienu dalībnieku tērpu noformēšanas un Radošās darbnīcas organizēšana ,,3D 

papīrs’’ - Rēzekne, 7.05.2013. 

Piedalīšanās ar radošajiem darbiem Mākslas dienu 2013 izstādē ,,Pasmel mākslu’’(SPAINIS)- 

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzekne,  12.04.-11.05.2013 

Modes dizaina darbnīcas vadīšana Karjeras nedēļā – 2013, 2014 

Radošo darbnīcu organizēšana Mākslas dienās 2009-2013 

Ikgadēju Ziemassvētku pasākumu organizēšana Rēzeknes Augstskolā  

Studentu radošo darbu izstāžu organizēšana (RA un Latgales kultūrvēstures muzejā) 2006-

2012 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Satversmes sapulce 
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Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

     Profesionālās pilnveides     

kursi/ stažēšanās 

No 2004. – Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskās apvienības biedre 

 

 

 

Kursi: 

 
Dalība Starptautiskās Tekstilmozaīkas meistarklasēs Rīgas Kultūras centrs Iļģuciems, 16.-

24.08.2014. 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas  pilnveides A līmeņa programma ,,Ieskats 

20.gs.2.puses modes vēsturē’’ – Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS Rīgā, 18.02.2014. 

(apl.nr.035-2014) 

2014. - Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktikā ,,Latvijas 

ģeopolitiskie izaicinājumi: enerģētika, transports, finanses’’ (apl.nr.2013/14-

476) 

2014. - Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktikā ,,Ukrainas 

krīze: Latvijas drošības aspekti un ekonomiskās attīstības scenāriji’’ 

(apl.nr.2013/14-538) 

Dalība Latvijas Nacionālākultūras centra tālākizglītības kursos 9.12.-

13.12.2013. un 17.02.-21.02.2014. 

Dalība mūžizglītības programmā - Grundtvig workshop ,,Using art to improve 

the quality of our life’’ 21-28.05.2013. Iasi, Rumānija 

Dalība Latgales Kultūrvēstures muzeja rīkotajā  Ziemassvētku lietišķās 

mākslas darinājumu izstādē un Mākslas dienu 2013 izstādē ,,Pasmel mākslu’’  

2013. - Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktikā ,,E-vides 

MOODLE praktiskā pielietošana’’ (apl.nr.2012/13-359) 

2013. - Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktikā ,,Aktīvās 

mācību metodes studiju procesā’’ (apl.nr.2012/13-457) 

2013. - Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktikā ,,Holistiskā 

pieeja studiju procesā augstskolā’’ (apl.nr.2012/13-438) 

2013. - Profesionālās pilnveides programma Augstskolu didaktikā ,,Ilgtspējība 

pētniecības metodoloģijā’’ (apl.nr.2012/13-381) 

2011.  – tālākizglītības seminārs ,,Pavasara ziedi rotās” ” (Rīga, Mākslas 

izglītības centrs ,,Trīs krāsas”;apl.nr.A-3218); 

2011. – tālākizglītības seminārs ,,Izstāžu sagatavošana, noformēšana un 

iekārtošana” (Rīga, Mākslas izglītības centrs ,,Trīs krāsas”;apl.nr.A-3149); 

2010. – apgūta profesionālās pilnveides programma ,,Augstskolu didaktika”  

            RA, apliecība nr. 2010/11-53; 

2010. - pedagogu profesionālās pilnveides programma tekstilmākslā  

          Mākslas izglītības centrā (apliecība Nr.A-2924); 

 2009. – pedagogu profesionālās pilnveides programma vizuālajā mākslā  

          Mākslas izglītības centrā (apliecība Nr.135); 

2008.-2009. – angļu valodas pilnveides kursi, Izglītības centrā (sertifikāts  

            nr. 2009-299);  

2008. – Profesionālās pilnveides programma ,,Augstskolu didaktika”,  

           (sertifikāts Nr. 2008/09-118); 

2008. - datorkursi ,,Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas studiju  

           procesā”, (apliecība  Nr.2008/09-53); 
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 2005. – skolotāju profesionālās pilnveides kursi Ogres Mākslas skolā; 

apliecība;  

2005. - tālākizglītības programma ,,Latvijas patērētāji Eiropas   

       sadarbības tīklā” ( apliecība Nr.05/012/3-25); 

2005. – angļu valodas kursi (sertifikāts Nr.2005- 5499); 

2004. - lekcija „Bionik im technisch- naturwissenschaftlichen Unterricht”  

         B.Hill (Vācija)  RA izziņa; 

2003. – profesionālās pilnveides programma ,,Inovācijas augstākās 

          izglītības sistēmā”, DU sertifikāts; 

2003.g. Lekcija/seminārs „Home Economics in the new millenium” J.Benn  

           (Dānija), RA sertifikāts 

 
 

 

Saņemtie apbalvojumi Rēzeknes Augstskolas Atzinības raksti 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  B2  B1  B1  B1  B1  

Krievu valoda  C2  C2  C1  C2  C1  

Vācu valoda  B2  B1  B2  B2  B2  
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2.pielikums 

Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs  

 

1.līmeņa 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 

                             Atbrīvošanas  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 

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. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 

1.1. Vārds:  1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): __.__.____. 

1.2. Uzvārds:  1.4. Studenta identifikācijas numurs:                      

                         Personas kods: ______________ 

2. ZIŅAS  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):  latviešu. 

 

3. ZIŅAS  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. ZIŅAS  PAR  STUDIJU  SATURU  UN  REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: pilna un  nepilna  laika  studijas  

4.2. Programmas prasības:    
- apgūt un sekmīgi nokārtot vispārizglītojošos,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  svešvaloda 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 uzņēmējdarbība un mākslas menedžments 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. Zīmēšana 5 7,5  

13. Gleznošana 4 6  

Mākslas valodas un kompozīcijas kursu bloks 

14. Mākslas valoda un kompozīcija 4 6  

15. Bionika, dizains un koloristika 3 4,5  

16. Lietišķā  grafika un šrifts 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 veidošana 3 4,5  

21. Dekoratīvie objekti ainavā 1 1,5  

22. Ainavas  projektēšana 1 1,5  

23. Automatizētā projektēšana 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. Maketēšana 2 3  

Interjera projektēšana un iekārtošanas  kursu bloks 

20. Interjera attēlošanas grafiskie paņēmieni 1 1,5  

21. Materiāltehnoloģijas 1 1,5  

22. Arhitektūras pamati 2 3  

23. Automatizētā projektēšana 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 – neapmierinoši. 

4.5. Kvalifikācijas klase:  „Standarta ” 

Kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā 

5. ZIŅAS  PAR  KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas:   tiesības studēt 2. līmeņa 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 līmeņa 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,   Atbrīvošanas  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):   Vaļņu  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. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ  (skat. pielikumā ): 
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Ar Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes 

2. līmeņa 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  

priekšsēdētāja       V.Egle 
 

 

Rēzeknē 

200…gada….. 

Reģistrācijas Nr.0001
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2.līmeņa 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 

                               Atbrīvošanas  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. ZIŅAS 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. ZIŅAS  PAR  KVALIFIKĀCIJU: 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: Interjera dizainers 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: Interjera projektēšana un ergonomika; grafiskās programmas 

informācijas tehnoloģijās; uzņēmējdarbības 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):  Latviešu. 

 

3. ZIŅAS  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. ZIŅAS  PAR  STUDIJU  SATURU  UN  REZULTĀTIEM: 

4.1. Studiju veids: pilna un  nepilna  laika  studijas  

4.2. Programmas prasības:    
Jāapgūst vispārizglītojošie 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 svešvaloda 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.  Uzņēmējdarbības pamati un mākslas menedžments 2 3  

7.  Pētījumu un projektu rakstīšanas 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 attēlošanas grafiskie paņēmieni 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.  Zīmēšana 14 21  

19.  Gleznošana 8 12  

20.  Interjera projektēšana un ergonomika 14 21  

21.  Arhitektūras pamati 3 4,5  

22.  Materiālmācība un apdares tehnoloģijas 4 6  

23.  Maketēšana 2 3  

24.  Lietišķā grafika un šrifts 3 4,5  

25.  LR darba aizsardzības sistēma 1 1,5  

26.  Fotogrāfija 2 3  

27.  Telpisko objektu projektēšana 2 3  

28.  Mēbeļu un gaismas dizains interjerā 3 4  

29.  Studiju projekti 4 6  

     

Izvēles mācību kursi (jāizvēlas 6 KP) 

30.  Tēla veidošana: teorija un dizains 2 3  

31.  Lietišķā etiķete dizainera darbībā 1 1,5  

32.  Tekstildarbi interjerā 2 3  

33.  u.c. 1 1,5  

Prakse ārpus mācību iestādes 

34.  Informācijas vākšanas 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 – neapmierinoši. 

4.5. Kvalifikācijas klase:  „Standarta ” 

Kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā 

5. ZIŅAS  PAR  KVALIFIKĀCIJU: 

5.1. Turpmākās studiju iespējas:   akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmā 

5.2. Profesionālais statuss:   nav paredzēts piešķirt 

 

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,   Atbrīvošanas  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):   Vaļņu  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. ZIŅAS 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 koledžā 

 

1.līmeņa 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.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Interjera dizains  

 



 

260 
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4.pielikums 

Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli 

 

 

 Aptaujas nosaukums: RA 2013./2014.st.g. absolventu aptauja par studiju kvalitāti 

Studiju programma Absolventu skaits Uz anketām atbildējuši 

Vides dizains 5 1 

Interjera dizains 9 3 

 

Cik lielā mērā minētie faktori ietekmēja Jūsu izvēli studēt Rēzeknes Augstskolā? 

Studiju programma Tuvums 

dzīvesvietai 

Studiju 

maksas 

lielums 

Piemērots 

studiju 

grafiks 

Turpinājums 

iesāktajām 

studijām RA 

Programmas 

saturs 

Vides dizains 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

Interjera dizains 2 50% 0 0% 1 25% 0 0% 1 25% 

 

Kā Jūs novērtējat studiju programmu kopumā? 

Studiju programma Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša 

Vides dizains 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Interjera dizains 1 33% 1 33% 0 0% 1 33% 

 

Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti? 

Studiju programma Teicama Laba Apmierinoša Neapmierinoša 

Vides dizains 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Interjera dizains 1 33% 1 33% 1 33% 0 0% 

 

Nosauciet jomas, kurās gūtās zināšanas Jums izrādījās visnoderīgākās: 

Studiju 

programma 

Darbā Personīgajā izaugsmē 

Vides dizains 0 0% 1 100% 

Interjera dizains 0 0% 3 100% 

 

Kādus kursus, tēmas kursu ietvaros, Jūsuprāt, noteikti vajadzētu iekļaut studiju programmā? 

(Uzrakstiet, lūdzu, kursa vai tēmas nosaukumu!) 

Studiju programma Atbildes 

Vides dizains "Auto Cad projektēšana, Ļoti daudz" 

Interjera dizains "Ergonomika" ,"atta" ,"vairāk praktizēties interjeru iekārtošanā 

praktiskajā ziņā (izmantojot 3 d programmas), strādājot ar reāliem 

objektiem!" 
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Cik lielā mērā studiju laikā Jūs apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums? 

Studiju programma Pilnīgi Daļēji  Nemaz 

Vides dizains 0 0% 1 100% 0 0% 

Interjera dizains 2 67% 1 33% 0 0% 

 

Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir nepiecie&scaron;ama 

turpmākajam pētnieciskajam darbam? 

Studiju 

programma 

Jā Nē 

Vides dizains 1 100% 0 0% 

Interjera dizains 2 67% 1 33% 

 

Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem? 

Studiju 

programma 

Jā Nē 

Vides dizains 1 100% 0 0% 

Interjera dizains 2 67% 1 33% 

 

Vai iegūtais diploms palīdzēja Jums atrast darbu? 

Studiju 

programma 

Jā Nē 

Vides dizains 1 100% 0 0% 

Interjera dizains 1 33% 2 67% 

 

Vai Jūs strādājat specialitātē, kuru apguvāt studijās? 

Studiju 

programma 

Jā Nē 

Vides dizains 1 100% 0 0% 

Interjera dizains 0 0% 4 100% 

 

Vai Jums ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu? 

Studiju programma Atbildes 

Vides dizains "izņemt nevajadzīgus priekšmetus, bet atstāt tos , kas specializējas uz 

programmas specifiku. augu pārzināšana(latviski, latīniski) to saderība, 

augsnes zināšanas, AutoCad projektēšana."  

Interjera dizains Produktīvāk izmantot lekciju laiku. Likt studentiem strādāt ātrāk, jo reālajā 

darbā, darba dēvējs pieprasa netikai radošumu un kvalitāti, bet arī ātrumu.  

Vairāk nepieciešama datorprogrammu apguve, jo tas ir mūsdienu interjera 

dizaina pamatā. Tas ir veids kā mēs uzskatāmi parādam savu ieceru varbūtējo 

gala iznākumu. Un jo tās ir labākā līmenī, jo gala rezultāts arī izskatās 

pilnvērtīgāks, augstākā kvalitātē un tuvāks reālajai dzīvei. 

Jāseko jauninājumiem tieši tehnoloģijās. Mūsdienīgajā dzīvē tās strauji mainās, 

tāpēc atjaunojot tās mācību procesā, pati programma vienmēr būs moderna un 

pieprasīta. 
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5.pielikums 

Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses 

vietas  

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains 
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2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Interjera dizains   
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Prakses nolikumi 

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains 

 

METODISKIE  IETEIKUMI 

PRAKSES ORGANIZĀCIJAI 
 

 

1. MĒRĶIS – sekmēt augsti kvalificēta, radoša un profesionāla dizainera izglītošanu. 

 

Prakse ir dizaineru profesionālās izglītošanas būtiska sastāvdaļa. 

Prakses apjoms 16 KP 

 

2. PRAKSES UZDEVUMI 

 

2.1. Nostiprināt teorētiskās zināšanas, kas iegūtas nozares mācību kursos ar profesiju saistītos kursos 

un apgūstot humanitārās un sociālās zinātnes. 

2.2. Praktiski apgūt dažāda tipa vides dizainera darbu veidus, dārza dizainu, interjera dizainu. 

2.3. Veicināt studentu patstāvīgā darba iemaņas, attīstīt prasmi profesionāli veikt prakses uzdevumus. 

2.4. Rosināt interesi par radošo darbu, kas saistīts ar dizainera profesiju. 

2.5. Prakses posmi: 

 

Sem. KP 

 

Prakses posmi Galvenie uzdevumi Atbilstošie teorētiskie 

studiju kursi 

Profesionālā prakse- 2KP 

1  2KP  Specializācija  

Interjera dizains 

Apgūt dizaindarbu tehnikas, 

interjera iekārtošanas  

materiālus un tehnoloģiju. 

Izstrādāt konkrētu telpas 

dizaina projektu. 

Mākslas valoda un 

kompozīcija; 

Datorgrafikas programmas; 

Telpas uztvere un kompozīcija; 

Interjera dizains un 

ergonomika; 

Interjera attēlošanas grafiskie 

paņēmieni; 

Gleznošana. 

Specializācija  

Dārza dizains  

Iepazīt un analizēt  

konkrētus apstādījumu 

objektus un apgūt augu 

pamatsortimentu,  izpētīt 

stādaudzētavu sortimenta 

piedāvājumu un  

pieprasījumu.   Iegūt darba 

iemaņas augu kopšanā. 

Iepazīt koku, krūmu un puķu  

pamatsortimentu un 

iepazīties  ar augu 

kompozīcijām labākajos 

savrupmāju projektos. Iegūt 

darba iemaņas mazo 

arhitektūras formu veidošanā 

un kopšanā. 

Arhitektūras pamati; 

Dārza  dizaina struktūra; 

Ainavas mācība; 

Vides objektu veidošana. 
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Plenēra prakse- 2KP 

3  2KP  Specializācija  

Interjera dizains 

Dārza dizains 

Zīmēšana un gleznošana 

plenērā. 

Zīmēšana; 

Gleznošana; 

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 uzņēmējdarbība un 

mākslas menedžments; 

Autortiesības; 

Darba tiesības; 

Grafiskās datorprogrammas; 

Lietišķā grafika un šrifts; 

Automatizētā projektēšana. 

Specializācija  

Dārza dizains 

 

Veikt situācijas un apkārtnes 

izpētīšanu dabā,  uzmērīt 

teritoriju, sastādīt analītisko 

skici mērogā 1: 100 vai 

1:200. 

Arhitektūras pamati; 

Dārza dizaina struktūra; 

Ainavas mācība; 

Vides objektu veidošana; 

Ainavas projektēšana. 

 

 

 

Pirmsdiploma prakse- 2KP 

4  2KP Specializācija  

Interjera dizains 

 

Realizēt interjera projektu, 

veicot izpildes 

autoruzraudzību. 

Praktiskā uzņēmējdarbība un 

mākslas menedžments; 

Personāla vadība un saskarsme;  

Arhitektūras pamati; 

Telpas uztvere un kompozīcija; 

Materiālmācība; 

Interjera attēlošanas grafiskie 

paņēmieni; 

Interjera dizains un ergonomika; 

Automatizētā projektēšana; 

Maketēšana. 

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 veidošana. 

  

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, saskaņojot to ar uzņēmuma 

 vadību. Pirms prakses sākuma students RA vārdā slēdz līgumu ar uzņēmuma vadību. 

 2.8. Katra posma dizainera prakses norise un rezultāti tiek apspoguļoti prakses materiālos un 

 pieredzes apmaiņas apspriedē augstskolā. 

 2.9. Visu posmu dizainera prakses var tik veiktas valsts un privātajos uzņēmumos. 

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 iekārtošanas materiālus un tehnoloģiju. Izstrādāt konkrētas 

telpas dizainu projektu. 

- nospraust prakses mērķus un uzdevumus; 

- savākt informāciju par izpildes tehnoloģiju, materiāliem un ražošanas līdzekļiem; 

- vākt izmantojamo materiālu paraugus;  

- novērtēt materiālu konstruktīvās un ekspluatācijas īpašības;  

- 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 pašnovērtējumu; 

- prakses vadītāja – uzņēmuma vadītāja vai meistara prakses novērtējumu. 

4. Plenēra prakse (2KP): 

 4.1. Plenēra praksi students veic 3. semestrī. 

 4.2. Plenēra prakses uzdevums- nostiprināt  teorētiskās zināšanas zīmēšanā un gleznošanā, 

 zīmējot un gleznojot dabā: 

- lineārās perspektīvas likumi pilsētas un lauku ainavas attēlojumā; 

- gaismas un krāsas izpēte plenērā; 

- dažādu grafikas un glezniecības tehniku un materiālu pielietošana un apguve; 

- vizuālo materiālu vākšana turpmākajai radošajai 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 termiņus; 

- saskaņot darba uzdevumus; 

- kontrolēt projekta realizācijas termiņus. 

 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 pašnovērtējumu; 

- Prakses vadītāja – uzņēmuma 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 nepieciešamos 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 pašnovērtējumu; 

- prakses vadītāja – uzņēmuma meistara vai vadītāja prakses vērtējumu. 

 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Interjera dizains   
 

Metodiskie ieteikumi prakses organizācijai 
 

1. Mērķis – sekmēt savā nozarē kompetenta, radoši domājoša, augsti kvalificēta un profesionāla 

interjera dizainera izglītošanu. 

Prakse ir interjera dizaineru profesionālās izglītošanas būtiska sastāvdaļa. 

2. Prakses uzdevumi. 
2.1. Nostiprināt zināšanas, kas iegūtas nozares teorētiskajos pamatkursos, profesionālās specializācijas, 

kā arī vispārizglītojošos kursos. 

2.2. Apgūt dažāda tipa interjera dizaina darba veidus estētiskas kultūrvides jautājumu praktiskai 

risināšanai. 

2.3. Veicināt studentu patstāvīgā darba iemaņas, attīstīt prasmi profesionāli veikt prakses uzdevumus. 

2.4. Rosināt interesi par zinātniski pētniecisko un radošo 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 

saglabāšanas un profesionālās mākslas 

nodrošināšanas tradīcijas utt. Latgales 

novadā, kā arī citos Latvijas novados. 

Veikt jaunrades un pētniecības darbu, 

izmantojot informācijas meklēšanas, 

atlases un apkopošanas līdzekļus. 

Pētījumu un projektu rakstīšanas 

metodoloģija. 

Praktiskā svešvaloda. 

Mākslas vēsture. 

 

4 4 Profesionālā 

prakse I 

Apzināt interjera dizaindarbu 

materiālus un apgūt dažādas apdares 

tehnikas uzņēmumos, kas nodarbojas 

ar apdares darbu tehnoloģijām. 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības 

partneriem. 

Veikt darbu individuāli. 

Spēt sadarboties ar citu profesionālo 

nozaru speciālistiem – arhitektiem, 

inženieriem, tehnologiem, 

restauratoriem, dizaineriem, 

māksliniekiem u.c., saskaņot 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 esošu objektu atainošanu 

dažādās tehnikās, attīstīt krāsu izjūtu, 

padziļināt krāsu teorijas, plaknes un 

Mākslas valoda un kompozīcija. 

Zīmēšana. 

Gleznošana. 
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II telpiskas kompozīcijas zināšanas, 

uzkrāt vizuālo materiālu turpmākajai 

radošajai darbībai. Veikt jaunrades un 

pētniecības darbu. 

Dizains un bionika. 

Telpas uztvere un koloristika. 

 

7 

 

8 

7 

 

3 

Profesionālā 

prakse II  

Spēt veikt projekta izpildes 

plānošanu un autoruzraudzību, 

kontrolēt realizācijas atbilstību 

projekta koncepcijai, estētiskajām un 

tehniskajām kvalitātēm,  drošības 

prasībām. 

Spēt uzraudzīt interjera elementu vai 

detaļu (mēbeles, gaismas ķermeņi, 

dekori u.c.) izgatavošanas darbu 

kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un 

gaismas ķermeņu un iekārtu piegādes 

procesam un to uzstādīšanas darbu 

kvalitātei. 

Spēt rast optimālākos projekta 

realizācijas gaitā radušos problēmu 

risināšanas veidus. 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības 

partneriem. 

Plānot un vadīt komandas darbu, 

strādāt darba grupā. 

Veikt darbu individuāli. 

Pārzināt projekta dokumentācijas 

noformēšanas principus,  

darba tiesiskās attiecības,  

darba un vides aizsardzību.  

Apgūt prasmes izstrādāt interjera 

projektu, prezentēt to prakses 

noslēguma pieredzes apmaiņas 

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 projektēšana un 

ergonomika. 

Materiālmācība un apdares 

tehnoloģijas. 

Maketēšana. 

Lietišķā grafika un šrifts. 

Fotogrāfija. 

Telpisko objektu projektēšana. 

Mēbeļu un gaismas dizains 

interjerā. 

Interjera projektēšana un 

ergonomika. 

LR darba aizsardzības sistēma. 

Kultūra un autortiesības. 

8 5 Pirmsdiploma 

prakse 

Spēt sagatavot projekta saskaņošanai 

un realizācijai nepieciešamos 

interjera un tā sastāvdaļu un detaļu 

projektu rasējumus, maketus, 

specifikācijas, tāmes un dokumentus. 

Spēt veikt projekta izpildes 

plānošanu un autoruzraudzību, 

kontrolēt realizācijas atbilstību 

projekta koncepcijai, estētiskajām un 

tehniskajām kvalitātēm,  drošības 

prasībām. 

Spēt uzraudzīt interjera elementu vai 

detaļu (mēbeles, gaismas ķermeņi, 

dekori u.c.) izgatavošanas darbu 

kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un 

gaismas ķermeņu un iekārtu piegādes 

procesam un to uzstādīšanas darbu 

kvalitātei. 

Spēt rast optimālākos projekta 

realizācijas gaitā radušos problēmu 

Uzņēmējdarbības pamati un 

mākslas menedžments. 

Ievads dizainera specialitātē un 

profesionālā ētika. 

Personālvadība un saskarsme. 

Kultūra un autortiesības. 

Interjera projektēšana 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). 

Maketēšana. 
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risināšanas veidus. 

Prakses vadītāja uzraudzībā vadīt 

projektus, administrēt līgumus, veikt 

projekta realizācijas autoruzraudzību. 

Pārzināt projekta dokumentācijas 

noformēšanas principus,  

darba tiesiskās attiecības,  

darba un vides aizsardzību.  

Lietišķā grafika un šrifts. 

Fotogrāfija. 

Telpisko objektu projektēšana. 

Mēbeļu un gaismas dizains 

interjerā. 

LR darba aizsardzības sistēma. 

Studiju projekti. 

WEB lapu izgatavošanas 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, saskaņojot to ar uzņēmuma 

vadību. Pirms prakses sākuma students RA vārdā slēdz līgumu ar uzņēmuma vadību. 

2.8. Katra posma interjera dizainera prakses norise un rezultāti tiek atspoguļoti prakses materiālos un 

pieredzes apmaiņas semināros un noslēguma konferencē katedrā. 

2.9. Visu posmu interjera dizainera prakses var tikt veiktas valsts un privātajos uzņēmumos 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 saglabāšanas un 

profesionālās mākslas nodrošināšanas tradīcijas utt. Latgales novadā, kā arī citos Latvijas novados. Veikt 

jaunrades un pētniecības darbu, izmantojot informācijas meklēšanas, atlases un apkopošanas līdzekļus.  

3.3. Praksei beidzoties, students docētājiem - prakses vadītājiem RA iesniedz: 

- ideju mapē savāktu un apkopotu muzeju prakses materiālu; 

- prakses dienasgrāmatu; 

- kritisku prakses pašvērtējumu. 

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 dažādas apdares tehnikas uzņēmumos, kas nodarbojas ar 

apdares darbu tehnoloģijām. Komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem. Veikt darbu individuāli. Spēt 

sadarboties ar citu profesionālo nozaru speciālistiem – arhitektiem, inženieriem, tehnologiem, restauratoriem, 

dizaineriem, māksliniekiem u.c., saskaņot darba sastāvdaļas, koordinēt darbus.  

                        -   savākt informāciju par izpildes tehnoloģiju, materiāliem un ražošanas līdzekļiem; 

- apkopot izmantoto materiālu paraugus;   

- novērtēt materiālu konstruktīvās un ekspluatācijas īpašības; 

- 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 pašvērtējumu; 

- prakses vadītāja – meistara prakses novērtējumu. 

4.4. Prakses uzdevumi 7. un 8. semestrī – (7 un 3 KP) 

Iepazīties ar uzņēmuma darba specifiku un iespējamajiem tā darbību raksturojošajiem elementiem. Izpildīt 

prakses vadītāja (uzņēmumā) uzdotos uzdevumus, iesaistoties 6 astronomiskās stundas dienā. Spēt veikt 

projekta izpildes plānošanu un autoruzraudzību, kontrolēt realizācijas atbilstību projekta koncepcijai, 
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estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm, drošības prasībām. Spēt uzraudzīt interjera elementu vai detaļu 

(mēbeles, gaismas ķermeņi, dekori u.c.) izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību projekta koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un gaismas ķermeņu un iekārtu piegādes procesam un to uzstādīšanas 

darbu kvalitātei. Spēt rast optimālākos projekta realizācijas gaitā radušos problēmu risināšanas veidus. 

Komunicēt ar klientiem un sadarbības partneriem. Plānot un vadīt komandas darbu, strādāt darba grupā. 

Veikt darbu individuāli. Pārzināt projekta dokumentācijas noformēšanas principus, darba tiesiskās 

attiecības, darba un vides aizsardzību. Apgūt prasmes izstrādāt interjera projektu, prezentēt to prakses 

noslēguma pieredzes apmaiņas konferencē. Dokumentēt paveiktos ikdienas darbus prakses dienasgrāmatā, 

atzīmējot būtiskāko, kas paveikts, apgūts, izzināts strādājot uzņēmumā. Citu organizācijā uzticēto darbu 

veikšana, kas saistīti ar topošā interjera dizainera specializācijas pilnveidošanu. 

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 sekojošu 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 aizstāvēšana: 

     - 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 esošu objektu atainošanu dažādās tehnikās, attīstīt krāsu 

izjūtu, padziļināt krāsu teorijas, plaknes un telpiskas kompozīcijas zināšanas, uzkrāt vizuālo materiālu 

turpmākajai radošajai darbībai:  

- lineārās perspektīvas likumi pilsētas un lauku ainavas attēlojumā; 

- gaismas un krāsas izpēte plenērā; 

- dažādu grafikas un glezniecības tehniku un materiālu pielietošana un apguve; 

- vizuālo materiālu vākšana turpmākajai radošai darbībai. 

5.3. Praksei beidzoties students augstskolā sarīko izstādi- skati. 

Students kritiski izvērtē prakses rezultātus. 

Prakses vadītājs – docētājs studenta sasniegumus. 
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6. Pirmsdiploma prakse (5KP) 
6.1. Pirmsdiploma praksi students veic 8. semestrī. 

6.2. Pirmsdiploma prakses uzdevumi. 

Spēt sagatavot projekta saskaņošanai un realizācijai nepieciešamos interjera un tā sastāvdaļu un detaļu 

projektu rasējumus, maketus, specifikācijas, tāmes un dokumentus. 

Spēt veikt projekta izpildes plānošanu un autoruzraudzību, kontrolēt realizācijas atbilstību projekta 

koncepcijai, estētiskajām un tehniskajām kvalitātēm,  drošības prasībām. Spēt uzraudzīt interjera elementu 

vai detaļu (mēbeles, gaismas ķermeņi, dekori u.c.) izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību projekta 

koncepcijai. 

Spēt sekot materiālu, mēbeļu un gaismas ķermeņu un iekārtu piegādes procesam un to uzstādīšanas darbu 

kvalitātei. Spēt rast optimālākos projekta realizācijas gaitā radušos problēmu risināšanas veidus. Prakses 

vadītāja uzraudzībā vadīt projektus, administrēt līgumus, veikt projekta realizācijas autoruzraudzību. Pārzināt 

projekta dokumentācijas noformēšanas principus, darba tiesiskās attiecības, darba un vides aizsardzību. 

Realizēt interjera projektu, veicot izpildes organizēšanu un asistēšanu autoruzraudzībā: 

- plānot interjera projekta realizāciju; 

- sastādīt projekta realizācijas tāmi; 

- vākt un izpētīt diplomprojektam nepieciešamos materiālus; 

- izvērtēt projekta kvalitāti; 

6.3. Praksei beidzoties students docētājiem – prakses vadītājiem RA iesniedz: 

- prakses dienasgrāmatu ar ikdienas darba aprakstiem; 

- kritisku prakses pašnovērtējumu; 

- prakses vadītāja – uzņēmuma vadītāja prakses vērtējumu; 

- sagatavo un organizē izpildītā interjera projekta prezentāciju atbilstoši izvēlētajam 

prezentācijas veidam; 

- atskaitās par diplomprojektam savāktajiem un sagatavotajiem materiāliem. 

 

 

P.S. Pilno versiju Metodiskie ieteikumi prakses organizācijai  skatīt Dizaina un amatniecības 

katedrā 

 

 

 

Prakses nolikums profesionālā maģistra studiju programmai „Dizains” 

 

Vispārējs apraksts 

 
Pamatojoties uz Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un Valsts otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartu, praksei  paredzēti ir 6 kredītpunkti no studiju apjoma. 

Prakse ir sadalīta divās daļās: 

 Profesionālā prakse I – 2KP,  

 Profesionālā prakse II – 4KP,  

 

Prakses mērķis 

Veicināt studentos dizainera pētnieciskās un profesionālās kompetences pilnveidi, kuru 

raksturotu prasme analizēt dizaina nozares procesus, profesionāli un radoši strādāt 

izvēlētajā dizaina apakšnozarē (interjera dizains, modes dizains, grafiskais dizains, vides 

(ainavu) dizains). 

 
Profesionālās prakses I (2KP) uzdevumi: 
 Iepazīties ar prakses uzņēmuma pārvaldes struktūru un darbības principiem. 

 Nostiprinot zināšanas, kas iegūtas nozares teorētiskajos un profesionālās specializācijas 

kursos, pielietot tās praksē, iepazīstot dažāda veida tehnoloģijas dizaina īstenošanai; 
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 Apgūt prasmes izstrādāt dizaina projektu (saistītu ar izvēlēto dizaina nozari), prezentēt to 

prakses noslēguma pieredzes apmaiņas konferencē-skatē. 

 
Profesionālās prakses II (4KP) uzdevumi: 
 Iepazīties ar prakses uzņēmuma pārvaldes struktūru un darbības principiem. 

 Realizēt dizaina izstrādes projektu (saistītu ar izvēlēto dizaina nozari), veicot izpildes 

organizēšanu un asistēšanu autoruzraudzībā  

 

Praksi koordinē studiju programmas direktors, docētājs-prakses vadītājs un prakses vadītājs 

uzņēmumā.   

Prakses vērtē docētājs-prakses vadītājs, ņemot vērā visu prakses uzdevumu izpildi, prakses 

materiālu vērtējumu, studenta pašnovērtējumu, ziņojumu prakses konferencē, un prakses vadītāja 

vērtējumu. 

 
Prakses laikā students sagatavo un iesniedz Dizaina un amatniecības katedrā šādus 

dokumentus: 

 prakses dienasgrāmatu; 

 atbilstoši prakses uzdevumiem iegūtos vai izstrādātos normatīvos, informatīvos un 

metodiskos materiālus, dizaina projekta izstrādes materiālus. 

 

Prakses organizācija 

1.1.  Prakses ilgums un sadalījums pa semestriem 

Profesionālā prakse I – 2KP  - 1.studiju gads 1..semestris 

Profesionālā prakse II – 4KP  - 1.studiju gads 2.semestris 

1.2. Prakses vietas 

Prakses vietu students izvēlas no piedāvātajām iestādēm, ar kurām augstskolai 
ir noslēgts sadarbības līgums par prakšu organizēšanu un norisi. Students ir tiesīgs 
praksi veikt patstāvīgi izvēlētā uzņēmumā, saskaņojot ar programmas direktoru šī 
uzņēmuma atbilstību. Katrā prakses posmā tiek slēgts augstskolas un uzņēmuma 
līgums par studenta prakses organizēšanu.  

 

1.3. Prakses vadība 

Praksi vada studiju programmas direktors, docētājs-prakses vadītājs un prakses vadītājs 

uzņēmumā. 

3.3.1. Studiju programmas direktors: 

 apstiprina prakses programmu; 

 norīko docētājus-prakses vadītājus; 

 plāno un apstiprina prakses laika plānojumu; 

 akceptē prakses vietu izvēli un to atbilstību prakses mērķiem. 

 kontrolē prakses norisi; 

 kontrolē prakses vietu izvēli un to atbilstību prakses mērķiem; 

 organizē docētāju-prakses vadītāju un prakses vadītāju uzņēmumā izglītojošus 

seminārus. 

3.3.2. Docētājs-prakses vadītājs (augstskolas mācībspēks/mācībspēki, kas vada prakses, docē 

studiju kursus): 

 izstrādā prakses programmu; 

 saskaņo prakses vietas un prakses vadītājus uzņēmumā; 

 sagatavo prakses materiālus; 

 iepazīstina studentus ar prakses uzdevumiem, programmu un prasībām prakses 

pārskatam; 

 apkopo, sagatavo un pārbauda prakses dokumentāciju; 
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 organizē prakses konferences; 

 vērtē prakses laikā paveikto; 

 veic prakses rezultātu analīzi, un, ja tas ir nepieciešams, veic korekcijas prakses 

organizācijā un prasībās atbilstoši programmai un sadarbības iespējām ar uzņēmumiem, 

organizācijām; 

 sadarbībā ar programmas direktoru organizē prakses vadītāju izglītojošus seminārus; 

 nodrošina prakses programmas un individuālo uzdevumu izpildi; 

 konsultē studentus; 

 apstiprina prakses plānus, piedalās pasākumos; 

 veic prakses analīzi un novērtē studenta darba kvalitāti.  

3.3.3. Prakses vadītājs (uzņēmuma/organizācijas pārstāvis): 

 konsultē studentus; 

 kopīgi ar studentu veic pasūtījumu izpildi un/vai studenta darba autoruzraudzību, analizē 

studenta patstāvīgo darbību, veic nepieciešamās korekcijas; 

 vērtē studenta prakses kvalitāti. 
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Studenta – praktikanta tiesības un pienākumi 

1.4. Tiesības 

 izvēlēties prakses vietu, kas atbilst prakses mērķiem; 

 nepieciešamības gadījumā savlaicīgi ierosināt prakses vietas maiņu, prakses pagarinājumu, 

iesniedzot prakses vadītājam dokumentus, kas pamato šādu nepieciešamību; 

 saņemt no docētājiem konsultācijas un palīdzību prakses jautājumos; 

 prakses nesekmīgu rezultātu gadījumā veikt to atkārtoti, atbilstoši augstskolas 

reglamentējošiem dokumentiem; 

 izteikt priekšlikumus prakses programmas pilnveidei; 

 lūgt mainīt prakses vadītāju uzņēmumā, pamatojot savu lūgumu. 

1.5. Pienākumi: 

 piedalīties prakses ievada un noslēguma konferencē; 

 izpildīt prakses uzdevumus pilnā apjomā; 

 iesniegt prakses atskaiti norādītajā termiņā; 

 ievērot prakses vietu un laiku, un attiecīgās institūcijas iekšējās kārtības noteikumus. 

 

Prakses vērtēšana 

1.6.  Prakses galīgais vērtējums 

Prakses galīgo vērtējumu sniedz docētājs-prakses vadītājs, ņemot vērā visu prakses uzdevumu 

izpildi, prakses materiālu vērtējumu, ziņojumu prakses konferencē, studenta pašnovērtējumu.  

1.7.  Gala vērtējums  

Gala vērtējumu students iegūst prakses konferencē, kur prakses vadītājs, ņemot vērā prakses 

vadītāja uzņēmumā vērtējumu, vērtējot prakses materiālus un to aizstāvēšanu ieraksta gala vērtējumu 

protokolā. 

1.8. Prakses novērtējuma kritēriji 

 Prasme plānot, pašorganizēt un izvērtēt savu darbību prakses laikā; 

 Prasme izvēlēties, apkopot, analizēt un izvērtēt praksē iegūto informāciju; 

 Prasme plānot un organizēt darbu ar pasūtītāju, atbilstoši uzņēmuma specializācijas 

specifikai; 

 Prasmes pārzināt un izvēlēties materiālus un tehnoloģisko procesu dizaina ieceru īstenošanai; 

 Dizaina projekta izstrādes kvalitāte (koncepcijas pamatojums, apjoms, materiāli, funkcionālā 

un mākslinieciskā vērtība) 

 Prasme pielietot pētniecības metodes zinātniskajā pētniecībā un dizaina nozares aktualitāšu 

analīzē; 

 Prasme analizēt un izvērtēt savu personisko, sociālo un profesionālo kompetenci atbilstoši 

prakses mērķiem, uzdevumiem un izvirzītajām prasībām un dizaina nozares speciālista 

darbībai; 

 Prasme izstrādāt pašpilnveides plānu un/vai ieteikumus savai pašattīstībai, t.sk., 

profesionālajai pašpilnveidei, balstoties uz savu pētniecības un profesionālās prakses 

refleksiju (pašnovērtējumu); 

 Prasme noformēt un prezentēt prakses materiālus. 

 

Prakses dokumentācija 

 Prakses laikā students sagatavo un iesniedz prakses vadītājam šādus dokumentus: 

 Līgums par praksi. 

 Prakses atskaite. 

 Atbilstoši prakses uzdevumiem iegūtie vai izstrādātie normatīvie, informatīvie un metodiskie 
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materiāli. 

 

Prakses apmaksa 

Docētāja-prakses vadītāja darba apmaksa tiek veikta atbilstoši augstskolas apstiprinātajiem 

normatīviem par docētāju darba apmaksu, iekļaujot stundas par prakses vadīšanu kopējā docētāja 

slodzē. Citi prakses apmaksas veidi nav paredzēti. 
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6.pielikums 

Sadarbības līgumi ar augstākās izglītības un pašvaldības iestādēm 
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