
 

Rēzeknes Augstskola 

Izglītības un dizaina fakultāte 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Studiju virziena 

 “Ražošana un pārstrāde” 
 

pašnovērtējuma ziņojums 
Par 2013./2014.gadu 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne 

2014 

 

 

 

 

 

 

 



SATURA RĀDĪTĀJS  

 

I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS  lpp. 

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

darbības un attīstības stratēģiju 

5 

2.  Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no LR interešu viedokļa 

6 

3.  Studiju virziena attīstības plāns  7 

4.  Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba 

tirgus pieprasījumam:  

10 

4.1.  darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 

studiju programmu absolventiem 

10 

4.2.  darba devēju aptaujas rezultāti. 10 

5.  Studiju virziena SVID analīze 11 

6.  Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 12 

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

materiāltehniskais nodrošinājums 

14 

8.  Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros. 16 

9.  Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju 

veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai 

profesionālo kvalifikāciju.  

17 

10.  Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 17 

11.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

(uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju 

programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos.) 

18 

12.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu (studējošo iesaistīšana pētniecības 

projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes 

padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā.) 

20 

13.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā. 

21 

14.  Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot 

to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

24 

15.  Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums 

25 

16.  Informācija par ārējiem sakariem: 26 

16.1.  sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 26 

16.2.  sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

26 

16.3.  studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

norādot apmaiņas programmu un valsti; 

- 

II STUDIJU VIRZIENAM „RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE” ATBILSTOŠO STUDIJU 

PROGRAMMU RAKSTUROJUMS  

17.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 27 

18.  Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 28 

19.  Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to 

apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, 

29 



ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu 

kredītpunktos, īstenošanas plānojums). 

20.  Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti. 31 

21.  Studiju programmas organizācija. 32 

22.  Prasības, uzsākot studiju programmu. 33 

23.  Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana). 

34 

24.  Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

35 

25.  Studiju programmas izmaksas. 36 

26.  Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā. 

36 

27.  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. 

39 

28.  Informācija par studējošajiem: 41 

28.1.  studējošo skaits; 41 

28.2.  pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;  

28.3.  absolventu (ja tādi ir) skaits. - 

29.  Studējošo aptaujas un to analīze. 42 

30.  Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze. - 

31.  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 42 

III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

32.  Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot 

vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā  

42 

32.1.  Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām; 

43 

32.2.  Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par 

absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

44 

 

IV. STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI 

1.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

45 

2.  Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma 

paraugs (aizpildīts). 

 

3.  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 (finansiālais pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu 

vai koledžu). 

 

4.  Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli.  

5.  Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses 

vietas, kā arī prakses nolikumi. 

RA Senāta lēmums par studiju programmas nosaukuma maiņu. 

 

 

 



 

I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

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

attīstības stratēģiju 
 

Studiju virziens ”Ražošana un pārstrāde” Rēzeknes Augstskolas (RA) Izglītības un dizains fakultātē 

(IDF) tiek realizēts kopš 2012. gada, tai atbilstošā studiju programma ir pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmu „Apģērbu dizains un tehnoloģija” (kods 41542), kas paredz iespēju 

padziļināti apgūt tekstila nozares apģērbu projektēšanas, dizaina un tehnoloģiju jomu, iegūstot kvalifikāciju 

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

18. jūnijam. 

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas 

plānošanas dokumentiem: „ Eiropa 2020”, kas paredz novatorisma, jaunrades un uzņēmējdarbības 

sekmēšanu, „EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Latvija 2030”, „Latgales 

stratēģija 2030”, balstās Latgales attīstības koncepcijā 2010-2017.g., NAP 2020 projekta nostādnēs. 

Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015.gadam paredz akadēmiskā 

personāla, studentu iesaistīšanos Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, attīstot akadēmiskā 

personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības 

attīstībai. 

RA īsteno tautsaimniecībai nozīmīgu studiju virzienu (kā tas ir atzīmēts NAP) – inženierzinātnes. 

RA realizē arī radošo industriju izglītības programmas dizaina jomā. Latvijas nacionālajā attīstības plānā 

2007-2013 prioritāšu vidū ir radošās industrijas attīstība, tai skaitā dizains, uzņēmumos ražotājiem aktuāla 

rūpnieciskā dizaina iespēju uzlabošanās, produktu izstrādes procesa pārzināšana, ražošanā ieviešamu 

produktu izstrāde. NAP radošās industrijas tiek atzīmētas kā strauji augošs tautsaimniecības sektors, kurš 

pamatojas uz indivīda spējām un talantu, tajā skaitā spējām uzsākt uzņēmējdarbību, radīt pievilcīgu vidi. 

Abpusējā saikne ar uzņēmējdarbības sektoru izpaužas arī tehnoloģiskajā izcilībā – RA sadarbojas ar 

biedrību Latgales aparātbūves tehnoloģiju centrs (RA ir arī viens no biedrības dibinātājiem), realizē ERAF 

projektu “Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”, kas ļauj akadēmiskajam 

personālam un studentiem kopā ar uzņēmējiem izmēģināt un radīt jaunus, inovatīvus produktus.  

RA darbības un stratēģijas mērķis atbilst valsts izaugsmes mērķim – dzīves kvalitātes uzlabošana, 

kas nav iespējama bez zināšanām.  

Pamatota inženierzinātņu nozīme, kas reģionā kopumā veicinās ne tikai pētniecības un inovāciju 

attīstību, arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sekmēs zinātnes, izglītības un privātā sektora sadarbību, kā arī 

atbalstīs jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi.  

Studiju virziena prioritāte ir saglabāt un nostiprināt savas pozīcijas kvalitatīvas augstākās 

profesionālās izglītības piedāvājumā dažādu līmeņu speciālistu sagatavošanā industriālajā sektorā, ar 

mūsdienu ražotnes prasībām atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetences līmeni izmantojamo 

tehnoloģiju jomā.  

Izvērtējot esošos resursus, Latgales reģiona sociālekonomisko situāciju, studiju virziena attīstības un 

darbības vīzija: 

RA studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” ir Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā 

konkurētspējīgs integrēts studiju virziens ar starpdisciplinārām studiju programmām/moduļiem, darba tirgū 

pieprasītiem speciālistiem, atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi. 

Studiju virziena kopējie mērķi un uzdevumi: 

piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un studijas ražošanas nozarē un ar to saistītajās starpnozarēs 

kompetentu, kvalificētu, darba tirgus un tautsaimniecības prasībām atbilstošu profesionālu speciālistu 

sagatavošanai reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum.  

 Veicināt jaunu integrētu, starpdisciplināru, inovatīvu studiju programmu un/vai studiju moduļu 

izstrādi, kas paplašina studiju iespējas Latvijas un ārzemju studējošajiem un nodrošina pilnvērtīgu 

docētāju akadēmiskā potenciāla izmantošanu 

 Regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu rezultātos, 

jaunākajās atziņās nozares un tās saskarzinātņu teorijā un praksē; 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feu2020%2Fpdf%2F1_LV_ACT_part1_v1.pdf&ei=h_GlUMuMF_P64QSwh4HoAw&usg=AFQjCNGjRPji0Ace5bWoBxtWvIXuFrUdGA&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DCOM%3A2011%3A0567%3AFIN%3ALV%3APDF&ei=2PGlUOH2LYnl4QS4_YHgCw&usg=AFQjCNE-1DzUe8IgnoOAVODUDjHhIB6V1w&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.latvija2030.lv%2Fupload%2Flatvija2030_saeima.pdf&ei=a_KlUJPoEeLm4QSVyIGoCA&usg=AFQjCNHwdU1gAbWm4X7TW4cWwTsMSmfG-A&cad=rja
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1588
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1588
http://likumi.lv/doc.php?id=253919


  Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmu pilnveides 

nodrošināšanai 

 Nodrošināt darba tirgū pieprasītu studiju programmu satura izstrādi un pilnveidi sadarbībā ar prakses 

vietām, darba devējiem.  

 Attīstīt akadēmiskā personāla zinātnisko pētniecību, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi 

uzņēmējdarbības attīstībai  

 Attīstīt pētījumu saistību ar nozares attīstību, tehnoloģiju pārnesi un inovācijas,  

 Veicināt zinātnisko rezultātu patentēšanu un inovatīvo produktu ieviešanu ražošanā.  

 Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas vidi, nodrošināt mūsdienīgu aprīkojumu studiju 

procesam un pētnieciskajam darbam. 

 Pilnveidot IKT nodrošinājumu studijām un pētnieciskajam darbam. 

 Paplašināt studiju iespējas e-studiju vidē. 

 Paplašināt bibliotēkas fondu un elektronisko pieejamību informācijai. 

 

 

 

 

 

2.Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais novērtējums no 

LR interešu viedokļa 
 

 

Latvijas tautsaimniecības struktūrpolitikas galvenie mērķi un virzieni līdz 2020. gadam jau ir 

principiāli noteikti politikas dokumentos Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” un Latvijas 

nacionālajā reformu programmā „ES 2020” stratēģijas īstenošanai, veicot noteiktas strukturālas izmaiņām 

tautsaimniecības resursu izvietojumā par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību 

ražošanai; uz eksportu vērstām nozarēm; lielākiem ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās, inovācijā un IKT; 

uzlabojumiem izglītības sistēmā un zinātnes atbalstam.  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam tiek norādīts, ka inovatīvas, ekoefektīvas 

un konkurētspējīgas ekonomikas centrā jābūt uzņēmībai un uzņēmējdarbību atbalstošai videi. Atbalsts jaunu 

ideju radīšanai un komercializēšanai, zināšanu pārnese un lietotāju virzīta pētniecība, pasaules līmeņa 

zinātne, inovācijas un pāreja uz preču un pakalpojumu radīšanu ar zemu oglekļa emisijas un energoietilpības 

līmeni, atjaunojamo energoresursu izmantošana un tehnoloģiju attīstība, veselīga pārtika un ekosistēmas 

pakalpojumu komercializēšana ir tikai daži no perspektīvajiem ekonomikas attīstības virzieniem.  

Cilvēkkapitāls ir Latvijas svarīgākais resurss, savukārt jaunrade – viens no būtiskākajiem attīstības 

dzinuļiem. Jaunrade izriet no spējas radīt jaunas idejas, jēdzienus, metodes, rīcības formas vai arī sasaistīt 

esošās idejas, konceptus, metodes un rīcības jaunā veidā. Jaunrade kā stratēģisks princips ir jāsaprot pēc 

iespējas plaši, attiecinot to ne tikai uz kultūru un zinātni, bet jebkuru sabiedriskās un saimnieciskās dzīves 

sfēru. Jaunrades rezultātā radīts komerciāls produkts vai pakalpojums ir nākotnes globālās ekonomikas 

pamats. 

Latvijas nacionālās attīstības plāns 2007-2013 norāda, ka uz zināšanām balstītā ekonomikā inovācija 

kļūst par vienu no galvenajiem konkurētspējas faktoriem. Inovatīva attīstība gan uzņēmumu, gan valsts 

līmenī ir apzināti plānots un organizēts, nepārtraukts process ar mērķi palielināt darba ražīgumu un darba 

procesā izmantojamo resursu atdevi, samazināt ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Pētniecība 

kļūst par ražošanas cikla būtisku sastāvdaļu. Produkcijas vērtībā ievērojami pieaug pētījumu, eksperimentu, 

mārketinga un citu nemateriālo elementu daļa.  Šāda tehnoloģiskā izcilība prasa ne tikai augstu produktu 

inovatīvo līmeni, bet arī augstu cilvēka inovatīvās domāšanas jeb inovatīvās kultūras līmeni. 

Lai efektīvi izmantotu Latvijas radošos un kultūrvides resursus, paaugstinātu pastāvošo radošo 

nozaru darba produktivitāti, paplašinātu un dažādotu radošu cilvēku ekonomiskās darbības formas, pārvēršot 

cilvēku radošo potenciālu ekonomiskos ieguvumos, Latvijas tautsaimniecībā kā viena no perspektīvām ir 

jāintegrē radošo industriju nozare. Lai Latvijā šī nozare sasniegtu tikpat augstus izaugsmes tempus kā citās 

pasaules valstīs, jāpievērš uzmanība radošo industriju specifiskajām vajadzībām un jāattīsta to inovatīvais 

potenciāls, kā arī sistemātiski jāpaplašina pieredze radošo industriju jomā, sekmēt nākotnes tehnoloģiju 

http://baltadaba.lv/wp-content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf


savlaicīgu iekļaušanu radošo nozaru produktu izstrādē un sadarbību ar citām nozarēm, kur Latvija ir 

apliecinājusi savu konkurētspēju; 

Fakts, ka 2,1 miljoni cilvēku turpina strādāt Eiropas tekstilrūpniecībā, norāda uz tās dzīvotspēju un 

lielo potenciālu. Tekstilrūpniecība ir visvecākā rūpniecības nozare Latvijā. Arī mūsdienās 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana mūsu valstī ir tradicionāla nozare un ieņem svarīgu vietu 

ekonomiski nozīmīgu procesu virzībā. Nozarē darbojošies uzņēmumi (2010.gadā 746 uzņēmumi, 12 593 

strādājošie) ražo tekstilizstrādājumus daudzām tautsaimniecības nozarēm. 

Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozares attīstības stratēģija 2005. – 2014. gadam paredz 

uzņēmumu konkurētspējas pieaugumu, sekmējot pētniecisko darbu: pētot tirgu, vērtējot piedāvātos 

produktus, pilnveidojot tos, radot un ieviešot jaunus ar labāku kvalitāti un samazinātām izmaksām, 

pilnveidojot tehnoloģijas, pārstrādājot un atkāroti izmantojot, radot veselībai un videi draudzīgus produktus. 

Uzņēmumi ievieš jaunākās tehnoloģijas, izmantojot projektēšanas un tehnoloģiskās sagatavošanas 

procedūras modernās tehnoloģiskās vidēs.  

Tekstilrūpniecības attīstības koncepcija paredz rūpnieciskā dizaina iespēju uzlabošana, izveidojot 

dizaina inkubatoru ar mērķi likt parādīties Latvijas dizaineru veidotajiem apģērbiem lielāko starptautisko 

tekstilrūpniecības uzņēmumu kolekcijās. 

Daudzviet ārzemēs un Latvijā uzņēmēji pāriet no lielām fabrikām uz mazām darbnīcām, kur strādā 

20 – 30 cilvēki, kas šuj ekskluzīvu apģērbu, tādēļ rodas nepieciešamība pēc speciālistiem, kuri pārzina 

produktu izstrādes procesu, piedāvā izstrādājumus, kurus iespējams ieviest ražošanā, prot virzīt savus 

izstrādājumus vietējā un pasaules tirgū, kā arī spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu. 

Latgales reģionā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozarē dominē mazie un vidējie 

uzņēmumi, kuru attīstību var sekmēt jaunas tehnoloģijas, saikne starp pētnieciskām, inovatīvajām un 

uzņēmējdarbības aktivitātēm. Pastāvošajās ražošanas aktivitātēs vieglajā rūpniecībā, īpaši apģērbu ražošanā, 

tālākā attīstība koncentrējas uz produktiem ar augstāku pievienoto vērtību, to dizainu, ieviešanu tirgū. 

 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 
        1.tabula 

 

Nr. 

p.k. 

Plānotie pasākumi  Plānotais rezultāts  Izpildes 

termiņš  

Atskaites 

periodā 

paveiktais  

1.  Jaunu studiju 

programmu 

veidošana: 

profesionālās 

izglītības programmu 

piedāvājuma 

paplašināšana 

atbilstoši darba tirgus 

prasībām un nozares 

vajadzībām 

profesionālā bakalaura studiju 

programma „Dizains” ar studiju 

moduļiem (t.sk.„Modes dizains/apģērbu 

tehnoloģija”) 

2013.-2019. 

 

Profesionālā 

maģistra studiju 

programma 

„Dizains” tiek 

uzsākta realizēt 

2. Starpaugstskolu 

sadarbība valsts 

līmenī (DU,BSA, 

RTU TDTI, LMA, 

LMA LF  u.c.). 

Akadēmiskā personāla 

piesaiste un plānošana 

Pamatojoties uz noslēgtajiem 

sadarbības līgumiem notiek 

viesdocētāju iesaistīšana studiju 

procesa nodrošināšanā, kopēju lekciju, 

darbnīcu, izstāžu, konferenču, semināru 

organizēšana: 

- Utenas kolēģijas (Lietuva) Biznesa 

un Tehnoloģiju fakultātes  

- Viļņas mākslas akadēmijas Telšai 

fakultātes  

- Viļņas kolēģijas Mākslas un radošo 

industriju fakultātes  (Lietuva)  

- Viļņas dizaina kolēģija (Lietuva) 

2013.-2019. 

 

 

kopš 

2013./2014. 

 

 

 

 

 

 

2014./2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Vieslektore 

J.Baniene 

Viesprofesore 

V.Degeniene 

 

vieslektors 

Vidas Dregva  



- Rīgas Tehniskās universitātes  

Tekstilmateriālu dizaina un 

tehnoloģiju institūta (TDTI) 

- Pleskavas Valsts universitātes 

(PVU) 

-Sankt-Pēterburgas tehnoloģiju un 

dizaina universitātes (Krievija)  

 

2015./2016. 

 

 

 

3. Ārzemju studentu 

piesaiste/ ERASMUS 

studentu apmaiņas. 

- Utenas kolēģijas Biznesa un 

tehnoloģiju fakultāte (Lietuva)  

- Viļņas mākslas akadēmijas Telšai 

fakultāti  

- Viļņas dizaina kolēģijas (Lietuva)  

2013.-2019. 

 

2014./2015. 

ERASMUS 

prakse Viļņā 

2013./2014.st.g. 

(1stud.) 

  Projekts „Nuclear Pit. Energy 

(in)dependence. My stance”. Izstāde, 

studentu starptautiskā konference, apaļā 

galda diskusijas (Latvija, Lietuva, 

Bulgārija, Ukraina, Polija); 

2013./2014. Projekts 

noslēdzies ar 

studentu darbu 

izstādi 

4. Materiālā bāze Jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša, 

labiekārtota šūšana darbnīca, 

profesionālais aprīkojums: rūpnieciskās 

šujmašīnas un  overloks, gludināmais 

galds ar tvaika ģeneratoru 

Jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas, 

labiekārtotas šūšanas darbnīcas ar 

profesionālu aprīkojumu izmantošana 

studiju procesa vajadzībām 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

centra „Zeimuls” telpās,  

CAD/CAM Comtense 

CAD Grafis 

2013.-2019. 

kopš 

2013./2014. 

 

 

 

 

 

2014./2015. 

2015./2016. 

Darbnīcas 

labiekārtošana, 

papildinot 

iekārtas ar 2 

universālajām 

šujmašīnām un 

atbilstošo 

mēbeļu 

komplektu (t.sk. 

piegriešanas 

galds u tml.) 

5. Studiju kursu/moduļu 

apguves piedāvājums, 

E studijas 

 

Studiju kursu izstrāde apguvei Moodle 

vidē, mācību līdzekļu pieejamības 

nodrošināsāna e-studiju vidē un 

izmantojot citas elektroniskās 

tehnoloģijas. 

2013.-2019. 

 

Papildināti e-

studiju kursi 

6. Pētniecība un 

zinātnisko konferenču 

organizēšana, 

pētniecības un 

zinātniskā potenciāla 

attīstīšana 

 

 Ikgadējās RA zinātniski praktiskās 

konferences „Māksla un mūzika 

kultūras diskursā” org-na; studentu un 

docētāju dalība starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs, izstādēs, 

konkursos. 

Paaugstināt zinātnisko pētījumu 

kvalitāti un nodrošināt to atspoguļošanu 

starptautiski citējamos izdevumos.  

Materiālzinātnes virzienā apģērbu 

materiālu un tehnoloģiju pētījumi 

sadarbībā ar RA profesionālā bakalaura 

studiju programmām „Mehatronika”, 

„Elektroniskā komercija” u.c. 

izmantojot esošās iekārtas un   

laboratorijas aprīkojumu:  

- - pētīt un izstrādāt priekšlikumus, 

inovatīvus risinājumus, metodes 

apģērbu materiālu apdarei,(speciālu 

2013.-2019. 

 

 

 

 

2014./2015. 

Dalība 

konferencēs: 

Māksla un 

mūzika kultūras 

diskursā, 

Tautsaimniecības 

attīstības iespējas 

un problēmas ,  

Dalība studentu 

zinātniskajā 

konferencē 

Pleskavas valsts 

universitātē 



īpašību piešķiršana); 

- -  elektronisko komponenšu 

integrēšana, uzlabojot apģērbu 

lietošanas īpašības, (pētīt elektronisko 

apģērbu prototipus un izstrādāt 

inovatīvus apģērbu/aksesuāru paraugu 

risinājumus);   

-  - sadarbībā ar „SIA Baltiks  EAST” 

pētīt  Latgalē audzēto dabisko 

šķiedrmateriālu (linu u.c.) izmantošanas 

iespējas;  

- -  izstrādāt izgatavoto apģērbu modeļu 

komercpiedāvājumus e-vidē.  

Veicināt studentu motivāciju piedalīties 

zinātniski pētnieciskajā darbā.  

7. Starptautiskās 

sadarbības sekmēšana 

un mobilitātes 

veicināšana. 

Sadarbība ar citām 

Latvijas un ārzemju 

augstskolām  

Utenas kolēģija Biznesa un tehnoloģiju 

fakultāte (Lietuva)- iestrādes kopīgas 

studiju programmas izveidei, studentu 

un vieslektoru apmaiņa, radošā un 

zinātniskā sadarbība;  

2013.-2019. 

Kopš 

2013./2014. 

Vieslektore 

J.Baniene 

2013./2014. 

 

 

 

 

 

Viesprofesore 

V.Degeniene 

2014.g.pav.sem. 

Vidas Dregva  

2014.g.pav.sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viļņas kolēģija Mākslas un radošo 

industriju fakultāti  (Lietuva) - 

vieslektoru apmaiņa, radošā un 

zinātniskā sadarbība; 

- Viļņas mākslas akadēmijas Telšai 

fakultāti  

- Viļņas dizaina kolēģija 

kopš 

2013./2014. 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās 

ķīmijas fakultāte, Tekstila dizaina un 

tehnoloģiju institūts(Latvija) -  

viesprofesoru apmaiņa, zinātniski 

pētnieciskā sadarbība; Pleskavas Valsts 

universitātes (PVU), vieslektoru 

apmaiņa, meistarklases, radošā un 

zinātniskā sadarbība 

2014./2015. 

 

 

 

Sankt-Pēterburgas tehnoloģiju un 

dizaina universitāte (Krievija) studentu, 

vieslektoru apmaiņa, meistarklases, 

radošā un zinātniskā sadarbība  

2015./2016. 

 

Pamukkales universitāte (Turcija) 

vieslektoru apmaiņa, radošā un 

zinātniskā sadarbība. 

2015./2016. 

8. Sadarbības 

paplašināšana ar 

Latvijas/ Latgales un 

ārzemju uzņēmumiem 

profesionālās prakses 

nodrošināšanai 

Prakšu organizēšana, profesionālu 

konsultāciju sniegšana, augstskolas 

materiālās bāzes papildināšana 

2013.-2019. BJBR Boutique 

Viļņā 2014.g. 

pavasara sem. 
SIA „Modes nams ”Tēma”, SIA 

„EcoEmi” 

2014./2015. 

Dizaina pakalpojumu centra izveide RA 2014./2015. 



SIA „Modes formula” , Vaide” 

„Aprikot”, „Lattex D”, „Vitex M”, 

„Ljuvek production”, „Klemens 

international production”, „Gaross”, 

„Triada”,u.c. (Daugavpils), „Viola-

Stils”, „Ares”, „Gefa 

Latvija”(Jēkabpils) (Latvija), 

„Utenas trikotāža” (Lietuva) 

2015./2016. 

 

9. Akadēmiskā personāla 

kvalifikācijas 

paaugstināšana un  

profesionālās 

izaugsmes iespējas 

Docētāju svešvalodas kompetences 

paaugstināšana; profesionālās 

pilnveides kursos, semināros. 

Promocijas darbu aizstāvēšana un 

doktora grādu, maģistra grādu ieguve 

lekt. Ē.Teirumnieka -2015.g.), lekt. 

A.Zorins -2015.g.) 

Iegūt maģistra grādu dizainā D.Apele, 

2015.g., S.Mežinska – 2016.g., 

I.Dundure – 2016.g., mākslā 

L.Zarembo -2016.g.) 

2013.-2019.  

10. Akadēmiskā personāla 

mācību un mācību 

metodisko līdzekļu  

sagatavošana un 

izdošana. 

Mācību un mācību metodiskie līdzekļi 

studiju procesam studiju programmā 

Apģērbu dizains un tehnoloģija – 

Metodiskie ieteikumi studiju projektu 

un kvalifikācijas darba noformēšanai un 

aizstāvēšanai u.c. 
L.Zarembo Radošā darbība 

tekstilkompozīcijā 

A.Strode, D.Apele Metodiskie ieteikumi 

studiju darbu /projektu, diplomdarbu 

/projektu uzstrādei 

2013.-2019. 

 

2014./2015. 

 

11. Studentu 

uzņēmējdarbības 

prasmju pilnveidošana 

radošajā sektorā. 

Profesionālo zināšanu 

un prasmju pārnese 

jaunos dizaina 

produktos un 

pakalpojumos 

Dizaina pakalpojumu centra izveide 2014./2015  

 Mūžizglītības, 

interešu izglītības 

programmu izstrāde 

un īstenošana 

RA un Rēzeknes novada pašvaldības 

projekts: skolēnu interešu izglītības 

nodarbības „Vides dizains”, „Interjera 

dizains”, „Modes dizains” 

2013./2014. Studiju gada 

noslēgumā 

prezentācijas par 

paveikto, darbu 

skate 

6. Sadarbība ar Rēzeknes 

pilsētas Kultūras un 

tūrisma centru 

Mākslas dienu, Dzīvo skulptūru šova 

organizēšana, dažādu festivālu, izstāžu 

organizēšana u.tml. 

2013.-2019. Dalība mākslas 

dienās, Skulptūru 

šovā 

7. Sadarbība ar 

Austrumlatvijas 

Radošo pakalpojumu 

centru „Zeimuļs” 

Izstādes, meistarklases, radošās darbnīcas, 

u.tml. 
2013.-2019. Meistarklase 

tekstilmozaikā 

2013.g.21.sept. 

 

 

 



4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība 

darba tirgus pieprasījumam: 
 

Saskaņā ar nozares profesionālo kvalifikāciju līmeņu karti 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim 

atbilstoša ir tekstiliju un ādas izstrādājumu profesija ar specializācijām: tekstiliju, tehnisko tekstiliju, 

apģērbu, apavu projektētājs. Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā par prognozēm darbaspēka 

ieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā (aprīlis-maijs)  ”Nodarbinātības un nākotnē 

nepieciešamo darbaspēka prasmju prognozē Latvijas nozīmīgākajos tautsaimniecības sektoros 

„Labklājības ministrijas NOZARU ĪSTERMIŅA ATTĪSTĪBAS TENDENCĒS” u.c., darbaspēka ar 

augstāko izglītību piedāvājuma un pieprasījuma atbilstības informatīvajā  ziņojumā par darba tirgus 

vidēja un ilgtermiņa prognozēm izglītības tematiskajā grupā inženierzinātņu, ražošanas jomā 

piedāvājums periodā līdz 2020. gadam samazinās, bet pieprasījums pieaug. Mērķa scenārijā, 

saglabājoties pašreizējai darbaspēka sagatavošanas struktūrai piedāvājums nenosedz pieprasījumu. 

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

programmu absolventiem 

 

Latgales reģionā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozarē dominē mazie un vidējie 

uzņēmumi, kuru attīstību var sekmēt jaunas tehnoloģijas, saikne starp pētnieciskām, inovatīvajām un 

uzņēmējdarbības aktivitātēm. Pastāvošajās ražošanas aktivitātēs vieglajā rūpniecībā, īpaši apģērbu 

ražošanā, tālākā attīstība koncentrējas uz produktiem ar augstāku pievienoto vērtību, to dizainu, 

ieviešanu tirgū. 

Nozarē darbojas daudzi uzņēmumi un šūšanas darbnīcas. Lielu nozares uzņēmumu produkcija 

tiek plaši eksportēta, savukārt mazie un vidējie uzņēmumi saražoto produkciju realizē tepat Latvijā. Tiek 

attīstīts arī rūpnieciskais dizains, tomēr diemžēl lielākā  daļa  uzņēmumu galvenokārt ir spiesti pildīt 

ārvalstu pasūtījumus,  jo pašos uzņēmumos nav dizaina nodaļas un trūkst kvalificētu speciālistu.  

Lielākie uzņēmumi Latgalē ir apģērbu izgatavošanas un šūšanas uzņēmums  SIA “NEMO”, Krāslavā, 

kas nodarbina vairāk kā 400 strādājošo, kā arī citi uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē: “Dinaburga 

apģērbs”, “Modes formula” (Daugavpils), SIA “Firma JATA” un “Spectre Latvia” (Rēzekne), Preiļu 

šūšanas uzņēmums SIA “Firma JATA” un daudzi citi, kas kopumā nodarbina vairāk kā 500 strādājošo). 

Šobrīd uzņēmumos strādā pārsvarā padomju laikā izglītību ieguvušie tehnologi.  

 

4.2.Darba devēju aptaujas rezultāti. 

Tiek turpināts apzināt potenciālos darba devējus, iesaistot to pārstāvjus  aptaujā (anketu izvērtējumu 

skat.4.pielikumā) lielākos Latgales uzņēmumu (SIA “NEMO” (Krāslavā), SIA “Firma JATA” un “Spectre 

Latvia” (Rēzekne), Preiļu šūšanas uzņēmums SIA “Firma JATA”, (ir noslēgti sadarbības līgumi prakses 

nodrošināšanai) un SIA „Modes formula”(Daugavpils). 

Anketu analīze parāda, ka uzņēmumu darbība ir aktīva, uzņēmumiem ir iegādātas vai tiek plānotas 

iegādāties jaunākās tehnoloģijas, piemēram, SIA “Spectre Latvia” ir ieviesta jauna elektroniska sistēma 

darba uzskaitē, SIA „Firma Jata”plāno iegādāties datorkonstruēšanas programmu, līdz ar to, ņemot vērā 

nozares attīstības tendences, uzņēmumiem ir interese par jauniem speciālistiem ar automatizēto apģērbu 

modelēšanas un konstruēšanas zināšanām, par tehnologiem strādā vecākā gada gājuma speciālisti. 

Uzņēmums SIA „,Balteks EAST”, kas nodarbojas ar linu pārstrādi, plāno iesaistīt studentus un docētājus 

pētnieciskajā darbībā projekta ietvaros, studijās pēc darba devēju ieteikuma tiek iepazīta daudzveidīga 

tekstilizstrādājumu ražošanas nozares specifika.   

 

 

 

5. Studiju virziena “Ražošana un pārstrāde” SVID analīze 
         2.tabula 

Stiprās puses  Vājās puses  
 Reģionam un Latvijas tautsaimniecībai 

nepieciešamam studiju virzienam „Ražošana un 

pārstrāde” atbilstoša Latgales reģionā vienīgā 

profesionālā programma apģērbu dizaina un 

 Studiju virziens pagaidām pārstāvēts ar vienu 

1.līmeņa studiju programmu  

 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.em.gov.lv%2Fimages%2Fmodules%2Fitems%2FEMZino_130611_ar_pielik.pdf&ei=5_WlUM2qKquN4gS0x4GIBw&usg=AFQjCNHpGfhHXzU8k4UnoilhJ4AHeneRiQ&cad=rja
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/emplskillssectorsen.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/emplskillssectorsen.pdf
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viaa.gov.lv%2Ffiles%2Fnews%2F13610%2Flm_dd_karjeras_kons_seminars_13042012.ppt&ei=8PalUMPMBaiA4gTf0IDwBw&usg=AFQjCNH1lSaFtJOlDwd0ValufZYiELJKwg&cad=rja


tehnoloģiju jomā.  

 Labs, uz sadarbību vērsts kontakts ar darba 

devējiem, uzņēmējiem, reģiona pašvaldībām, 

nodrošināta praktisko iemaņu apguve 

profesionālajā praksē 

 Nepietiekami aktīva akadēmiskā personāla un 

studējošo iesaistīšanās dažāda līmeņa 

pētnieciskajos projektos, zinātniskajā darbā 

 Akadēmiskais personāls aktīvi pilnveido 

profesionālo kvalifikāciju, vadot un īstenojot 

vietējos un starptautiskos projektus, piedaloties 

ERASMUS + apmaiņas programmā. 

 Vienota pētniecības virziena trūkums 

 Vāja zinātniskā pētniecība nozarē  

 Programmu īsteno kvalificēts, pieredzējis 

akadēmiskais personāls (t.s. 5 zinātņu doktori), ir 

nodrošināta praktisko iemaņu apguve 

profesionālajos praktikumos profesionāļu vadībā.  

 Nepietiekams e-studiju materiālu izstrādes 

apjoms  

 Nepietiekama sadarbība ar vidējās izglītības 

iestādēm 

 Sadarbība ar Latvijas un Eiropas augstākās 

izglītības iestādēm, kas sagatavo dizainerus, 

tehnologus. Laba sadarbība ar Utenas un Viļņas, 

Kauņas kolēģijām (Lietuva) studiju programmām 

"Apģērbu dizains un tehnoloģija" 

 Studējošie var izmantot ERASMUS+  iespējas 

studijām un prakses veikšanai ārzemju 

partneraugstskolās un iestādēs. 

 Studiju virziens vēl pilnībā nenodrošina studiju 

iespējas ārvalstu studentiem svešvalodā. 

 Nepietiekama kapacitāte ārzemju studentu 

piesaistē 

 Starpdisciplināra saikne ar studiju virzienu 

„Mākslas”. Pētnieciskā ievirze Latgales reģionā 

materiālzinātnes un tehnoloģiju jomā, 

pamatojoties uz sadarbību ar SIA Balteks EAST.  

 Nepietiekamas iespējas virzienam piesaistīt 

ārvalstu docētājus pašreizējā situācijā valstī 

(atalgojums, valodas barjera u.c.)  

 

 Studiju virziena realizācijas vietas izdevīgs 

ģeogrāfiskais izvietojums reģiona centrā, tuvu 

studentu dzīves vietām 

 Studentu maksātspējas samazināšanās, studiju 

kreditēšanas ierobežošana, turpinoties taupības 

režīmam un bezdarba līmenim valstī. 

 Zinātniskā darba rezultātu publicitāti nodrošina 

vairāki augstskolas regulārie zinātniskie 

izdevumi, kas iekļauti starptautiskajās datu bāzēs, 

kā arī zinātniskās monogrāfijas un studentu 

zinātnisko rakstu krājumi. 

 Nostiprināta materiāli tehniskā bāze, renovētas 

telpas, iekārtota šūšanas darbnīca, kā arī noslēgts 

līgums ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

centru par jaunāko tehnoloģiju darbnīcu 

izmantošanu virziena studiju procesa 

nodrošināšanai. 

 Programmas saturs atbilst izstrādājumu 

projektētāja profesiju standartam, kā arī ir 

saskaņots ar profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartiem. 

 Virzienam trūkst vēlētā akadēmiskā personāla 

ar doktora grādu apģērbu tehnoloģiju, mākslas  

jomās   

 Nepietiekami aktīvi virziena docētāji izstrādā 

mācību līdzekļus. 

 Daļai virzienā strādājošu docētāju nav 

pietiekami augstas svešvalodu prasmes. 

Iespējas  Draudi  

 Sadarbība ar RTU profesionālā 

bakalaura/maģistra studiju programmām 

Apģērbu un tekstila tehnoloģijā un Materiālu 

tehnoloģijā un dizainā bakalaura, maģistra 

studiju līmeņu nodrošināšanā 

 IZM neskaidrā politika profesionālo studiju 

plānošanā reģionos Augstākās izglītības 

centralizācija. 

 

 Attīstīt tālāko sadarbību ar Latvijas un 

ārzemju augstskolām (kopīgs darbs 

konferencēs, semināros, projektos, izstādēs 

u.c.), profesionālajām organizācijām, darba 

devējiem un sadarbības partneriem: sadarbība 

ar Lietuvas augstskolām profesionālā 

bakalaura studiju programmām dizaina un 

tehnoloģiju jomā, ārzemju studentu interese 

par RA (Erasmus), kas sekmē ārzemju 

studentu skaita palielināšanu 

 Konkurences saasināšanās studiju virzienos 

augstskolās sakarā ar negatīvajiem 

demogrāfiskajiem rādītājiem valstī. 

 Demogrāfijas un sociālo procesu ietekmētā 

studējošo skaita samazināšanās  

 Nepārtraukti papildināt studentu un 

mācībspēku kompetenci izstādēs, konkursos, 

 Atalgojuma sistēma augstākajā izglītībā 

nemotivē augstskolu akadēmiskā personāla 



skatēs, radošajās darbnīcās, plenēros, 

konferencēs, semināros, projektu darbā u.c.  

 akadēmiskā personāla un studējošo 

svešvalodu kompetences paaugstināšana 

(kursi, mobilitāte) 

(īpaši zinātniskā personāla) attīstību 

Akadēmiskā personāla, jauno speciālistu 

nepietiekamā interese par akadēmisko karjeru  

 E-studiju nodrošināšana,  pilnveidojot 

docētāju un studentu kompetenci MOODLE 

vides izmantošanai studiju virziena apguvei;  

 Izstrādāt e-kursu piedāvājumu Moodle 

sistēmā un mācību materiālu izstrādes angļu 

vai vācu valodā ārvalstu studējošajiem. 

 Studentu maksātspējas samazināšanās, studiju 

kreditēšanas ierobežošana, pieaugot inflācijas 

un bezdarba līmenim valstī. Studentu zema 

maksātspēja studijām maksas grupās. 

 

 Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, 

nodrošinot teorijas un prakses vienotību, 

ārzemju pieredzes efektīvu izmantošanu 

studiju procesā. 

 Paaugstināt docētāju un studentu radošo 

sasniegumu un zinātnisko līmeni, piedaloties 

starptautiskajās izstādēs un konferencēs. 

 Turpināt sadarbību ar citām Latvijas un 

ārzemju augstskolām, apmainoties ar 

docētāju un studentu sasniegumiem. 

 Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko 

literatūru, t.s., ar RA docētāju mācību 

līdzekļiem. 

 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. 

 

 

 

6.Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 
 

Studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” iekšējās kvalitātes nodrošināšana sistēma 

balstās uz RA „Studiju kvalitātes vadības sistēmu” 

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

iekšējās kvalitātes aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānošanas dokumentiem un RA darbības un attīstības 

stratēģiju (izvērtējumu sk. Pašnovērtējuma ziņojuma 5.lpp.) 

2. Koleģiāla, saskaņota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība  

3. Sadarbība ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena 

darbības un attīstības izvērtējumā  

4. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitāte  

5. Studiju virziena atpazīstamības veicināšana Latvijā un ārzemēs 

Studiju virziena pārvaldību nodrošina Ražošana un pārstrāde studiju virzienu padome, 

kurā ietilpst: studiju programmu direktore (S.Mežinska), darba devēju pārstāvji (I.Lontone, 

V.Šindlers), inženierzinātņu jomas speciālisti (Ē.Teirumnieka, A.Martinovs) Studiju virziena 

„Ražošana un pārstrāde” padomes īpatnība ir tā, ka tā apvieno dažādus nozaru 

(inženierzinātņu) speciālistus. Studiju virziena stratēģiskā attīstība paredz starpdisciplināro 

sadarbību, uz dažādu tehnoloģiju apguvi, izstrādi un pārnesi vērstu darbību.  

Galvenās Studiju virziena padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, 

izvērtēt studiju virziena atbilstību RA darbības un attīstības stratēģijai, saskaņotību ar 

vadošajiem Latvijas un Latgales reģiona plānošanas dokumentiem, izskatīt studiju virziena un 

tam atbilstošo studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumus, ierosināt būtiskas izmaiņas 

virzienam atbilstošajās studiju programmās.  

http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/


Studiju virziena īstenošanas atgriezeniskā saikne tiek nodrošināta, aptaujājot virzienam 

atbilstošajās studiju programmās studējošos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem 

studiju virziena īstenošanas jautājumiem. Studējošo un darba devēju anketas reglamentētas ar 

RA Studiju padomes lēmumu par studiju programmu pašnovērtējuma sagatavošanas kārtību. 

Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to rezultāti tiek izskatīti 

struktūrvienībās un ņemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 

tālāko pilnveidošanu. Par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitātes principiem 

un starptautiskās atpazīstamības nodrošināšanu sk. turpmāk.  

 

Studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi ir skatīti un 

analizēti Dizaina un amatniecības katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas procesā svarīga 

loma ierādīta studējošo aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas 

jautājumiem. RA reglamentēti noteiktas regulāras studējošo aptaujas par studiju programmas 

realizācijas gaitu, lai studenti varētu paust savu viedokli par studiju procesu un iespējām tā 

uzlabošanai. Studentu izteiktie aizrādījumi un ieteikumi paredzēti ņemti vērā, pilnveidojot un 

uzlabojot docētāju darbu. 

 

 

7.Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums 
 

Studiju programmas realizēšanas iespējas  RA nodrošina sekojoši resursi: 

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 RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE pieejamie finanšu resursi:  

 

Ieņēmumu veids 

2013./2014. 

gads, EUR 

% 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 958 94 

ERASMUS LLP projekts 1 620 6 

KOPĀ 26 578 100 



 

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

21000040905001, ir valsts nozīmes vēsturiskā ēka.  

Kopš 2007. gada aprīļa līdz 2013. gada novembrim ēkā noritēja rekonstrukcijas darbi. 

Rekonstrukcijas izmaksas sastādīja 6 350 966.97 EUR 

Ēkas kopējā platība 4475.10 kv.m. 

Ēka ir mūsdienīga un aprīkota ar droši 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 

 

 

Programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota 

un pilnveidota. RA ir moderni aprīkotas telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar 

speciālajām vajadzībām. IDF auditorijas ir nodrošinātas ar atbilstošām mēbelēm un tehnisko 

aprīkojumu, t.s. multimediju aparatūru, izveidota datorauditorija ar 15 datoriem, projekcijas 

aparātu un interaktīvo tāfeli. Fakultātes telpās un studentu dienesta viesnīcā ir pieejams 

bezmaksas bezvadu internets. Studiju process tiek organizēts arī Informācijas tehnoloģiju 

centrā, datorzāles. Studiju procesam ir pieejama datortehnika: datori, multimediju projektori, 

interaktīvās tāfeles, ploteris, skeneri programmatūra: SolidWorks, MatLab, SPSS, Femlab, 

Corel Draw, AutoCad, ArchiCad, Photoshop, Adobe Ilustrator, 3DMax, Derive, studenti 

izmanto specializātās datorprogrammas GRAFIS  bezmaksas versiju 

(http://grafis.com/downl.html)  u.c., audio, video, biroja tehnika un laboratoriju aprīkojums. 

Ir pieejama mūsdienīga šūšanas darbnīca ar rūpnieciskajām šujmašīnām, overloku, tvaika 

ģeneratoru, kā arī 2012.g.noslēgts sadarbības līgums ar Austrumlatgales radošo pakalpojumu 

centru par šūšanas darbnīcu izmantošanu. 

 RA administrācijas pārstāvji piedalās studiju programmas izvērtēšanas procesā un sniedz 

atbalstu materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā un uzlabošanā, bibliotēkas informatīvo 

krājumu apjoma palielināšanā. Administrācijas darba rezultātā ir nodrošināta fakultātes 

pamattelpu renovācija. Rezultātā fakultāte ieguvusi moderni aprīkotas 18 auditorijas, zāli un 

personāla darba telpas. 

Praktisko prasmju apguve dizaina un tehnoloģiju studiju kursos studentiem notiek Dizaina 

un amatniecības katedras darbnīcās: tekstilmākslas, vizuālās mākslas un kompozīcijas, 

apģērbu projektēšanas, šūšanas, kokapstrādes, metālapstrādes, u.c. darbnīcās. Šūšanas 

darbnīcas-studijas aprīkojums: 

- Rūpnieciskā šujmašīna SIRUBA L818D-M1 – 3gab. 

- Rūpnieciskais overloks SIRUBA 737K-504M1-15  

- Šūšanas/izšūšanas mašina Husquarna VIKING Dsigner Ruby 

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

- Gludināmais galds ar tvaika ģeneratoru BATTISTELLAVULCANO 
 

     Studentiem RA telpās ir iespēja izmantot datorklašu datorus ITC, kopēšanas iekārtas, 

printerus, ploteri, skenerus un attiecīgo datorprogrammu nodrošinājumu. Akadēmiskajam 

personālam ir nodrošinātas darba telpas ar atbilstošu datoraprīkojumu. 

     Studējošo pašpārvaldei ir izdalīts LR Augstskolu likumā noteiktais finansējums un darba 

telpas, kas aprīkotas ar datortehniku. 

     RA bibliotēka atvērta 1993. gadā un 1995. gadā tai pievienota Rēzeknes Skolotāju 

institūta bibliotēka, no 1994. gada tā ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 

(LATABA) locekle, no 2002. gada sākts darbs integrētajā informācijas sistēmā „Alise” (IIS 

http://grafis.com/downl.html


„Alise”).  

RA bibliotēka atrodas Atbrīvošanas alejā 115, k-4., kur lietotājiem ir iespēja izmantot 

lasītavu un mājas abonementu. RA bibliotēka ir akreditēta 2006. un 2011.gadā. 

Bibliotēkas kopējais krājums ir 62 tūkstoši informācijas vienību. Gada laikā 

bibliotēkas fonds papildinās vidēji ar 1000 jaunu dokumentu. Informāciju par katra mēneša 

jaunieguvumiem var atrast Rēzeknes Augstskolas mājas lapā Internetā vai aplūkojot jauno 

grāmatu un periodisko izdevumu stendus bibliotēkā. 

Lasītavās lietotājiem tiešsaistē ir pieejami laikraksti “Dienas bizness”, “Latvijas 

Vēstnesis” (arī arhīva materiāli), „Jurista Vārds” un žurnāli „Kapitāls” un iFinanses, 

Letonikas datu bāze, kā arī LR normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāze NAIS. Bibliotēka abonē 

EBSCO, ScienceDirect un Scopus datu bāzes, kuras ir pieejamas no visiem augstskolas 

datoriem. 

2013./2014. studiju gadā bibliotēkā  bija iespēja izmantot šādas izmēģinājuma datu 

bāzes: 

• ENCYCLOPÆDIA Britannica datu bāzes bezmaksas izmēģinājumu no 18.09.2013. 

līdz 31.12.2013. 

• MYBRARY (www.mybrary.ru) tiešsaistes biznesa e-grāmatu datubāze krievu valodā 

pieejama no 14.10.2013. - 13.11.2013. 

• Taylor&Francis Group e-grāmatu www.tandfebooks.com datu bāzes izmēģinājums 

no 21.10.2013. līdz 18.12.2013. 

• World Scientific datu bāzes izmēģinājums no 03.02.2014. līdz 02.03.2014.  

• Cambridge University Press e-grāmatu datu bāzes izmēģinājums 01.02.2014. līdz 

30.03.2014. 

• Sage Knowledge e-grāmatu un uzziņu izdevumu datubāzes izmēģinājums 

13.05.2014. līdz 12.06.2014. 

 

Nodrošinājums ar literatūru: 

Šūšanas rūpniecība. Apģērbs - 109 

Zīmēšana, rasēšana. Dekoratīvi lietišķā māksla. Daiļamatniecība. Dizains - 473 

 

 

8.Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

 
Studiju virziena attīstības plānā ir iekļauta sadarbības paplašināšana ar citām Latvijas un ārzemju 

augstskolām, kā arī akadēmiskā personāla profesionālā stažēšanās Latvijas augstskolās vai ārzemēs, ārzemju 

viesdocētāju piesaiste, kas sekmē akadēmiskā personāla svešvalodu prasmju pilnveidi.  

Studiju virzienam sadarbība tiek plānota divos virzienos:  

1. sadarbība ar studiju un pētniecības iestādēm 

2. sadarbība ar profesionālajām biedrībām un darba devējiem. (skat.16.1.punktu) 

 

Ar RTU (Latvija) ir noslēgts sadarbības līgums, kas paredz attīstīt un veicināt divpusējo sadarbību 

izglītībā, studijās, zinātniskajā darbā un inovāciju jomā, veicināt starptautiskās sadarbības attīstību, ar RTU 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Tekstila dizaina un tehnoloģiju institūta profesionālā 

bakalaura studiju programmu „Materiālu tehnoloģija un dizains” specializācija Apģērbu dizains un 

tehnoloģija ir noslēgts sadarbības līgums par iespējām turpināt izglītību studiju pēctecības nodrošināšanā, 

kā arī vieslektoru piesaistei; 

RA studiju virziena īstenošanā tiek veidota zinātniski pētnieciskā sadarbība, regulāri tiek iekļauti 

ārzemju viesdocētāji akadēmiskā personāla apmaiņas programmas ietvaros, t.sk. ERASMUS mobilitātes 

ietvaros vieslekcijās tiek plānoti atsevišķi konkrētās profesijas studiju kursu docētāji:  

Ilggadēja un veiksmīga sadarbība, pamatojoties uz starptautiskās sadarbības līgumiem, ir 

izveidojusies: 

 ar Utenas kolēģiju (Lietuva) tiek organizēta studentu un vieslektoru apmaiņa, radošā un zinātniskā 

sadarbība, Biznesa un tehnoloģiju fakultātes Apģērbu dizaina un tehnoloģiju programmas 

http://www.mybrary.ru/
http://www.tandfebooks.com/


lektores J.Baniene, A.Maračinskiene ir piedalījušās RA organizētajās starptautiskajās zinātniski 

praktiskajās konferencēs, vadījušas meistarklases, apmeklē RA kā vieslektores; 

  ar Viļņas mākslas akadēmiju (Lietuva) tiek organizēta studentu un vieslektoru apmaiņa, radošā un 

zinātniskā sadarbība, Telšai fakultātes prof. V.Degeniene piedalās RA konferencēs, 

(2013./2014./,2014./2015. gadā),  ierodas RA vieslektores statusā; 

  ar Viļņas kolēģiju (Lietuva) tiek organizēta studentu un vieslektoru apmaiņa, radošā un zinātniskā 

sadarbība, lektores L.Gerulaitiene, L.Malinauskiene apmeklēs RA kā vieslektores. 

Sadarbības līguma ietvaros ar Pleskavas Valsts universitāti (Krievija) tiek organizēta lektoru 

apmaiņa(vieslekt. N.Elisejeva), zinātniskā un radošā sadarbība studijās (dalība starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs un Dizaina festivālā), ar Sankt-Pēterburgas tehnoloģiju un dizaina universitāti (Krievija) 

plānota studentu, vieslektoru apmaiņa, meistarklases, radošā un zinātniskā sadarbība. (Prof. N.Melikova) 

Ar Utenas kolēģijas (Lietuva) Biznesa un tehnoloģiju fakultāti tiek izvērtētas kopīgas studiju 

programmas izveides iespējas.  

 

 

 

 

 

 

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

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. 
4.tabula 

SP nos. KP St.veids Iegūstamais 

grāds Kvalifikācija 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programma „Apģērbu 

dizains un tehnoloģija” 

100 KP p.l.-2,5 

gadi, 

n.l.3 gadi 

- Apģērbu 

projektētājs 

Saskaņā ar nozares profesionālo kvalifikāciju līmeņu karti 4. Profesionālās kvalifikācijas 

līmenim atbilstoša ir tekstiliju un ādas izstrādājumu profesija ar specializācijām: tekstiliju, tehnisko 

tekstiliju, apģērbu, apavu projektētājs. Studiju programma izstrādāta atbilstoši profesijas standartam 

„Izstrādājumu projektētājs”, reģistrācijas Nr. PS 0359. Studējošie iegūst kvalifikāciju „Apģērbu 

projektētājs”.  

 

 

10.Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 
 

Latvijas nacionālajā attīstības plānā 2007-2013 prioritāšu vidū ir radošās industrijas attīstība, tai 

skaitā dizains, tekstilrūpniecības uzņēmumos apģērbu ražotājiem aktuāla rūpnieciskā dizaina iespēju 

uzlabošanās, produktu izstrādes procesa pārzināšana, ražošanā ieviešamu produktu izstrāde. Rēzeknes 

Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015.gadam paredz akadēmiskā personāla, studentu 

iesaistīšanos Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, attīstot akadēmiskā personāla zinātniski 

pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai. 

Studiju programma, kas pārstāv ražošanas un pārstrādes studiju virzienu, kas reģionā kopumā dos 

ieguldījumu ne tikai zināšanu un tehnoloģiju pilnveidē apģērbu ražošanas uzņēmumos, bet pētniecības 

attīstībā, sekmēs izglītības un uzņēmējdarbības sektora sadarbību, kā arī sekmēs jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrādi un pilnveidi.  

Studiju programmai jāsaglabā un jānostiprina savas pozīcijas kvalitatīvas profesionālās izglītības 

piedāvājumā speciālistu sagatavošanā ražošanas sektorā, ar mūsdienu ražotnes prasībām atbilstošām 

zināšanām, prasmēm un kompetences līmeni izmantojamo tehnoloģiju jomā.  

 

 

 



11.Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls (uzskaitījums, 

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

kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos.) 
 

 

Studiju programmu realizē RA Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un amatniecības katedra. 

Programmas realizācijā iesaistīts kvalificēts docētāju sastāvs,  mācībspēki ar atbilstošu izglītību un 

kvalifikāciju, kuri turpina izglītoties. Profesionālajās studiju programmās uz docenta, lektora un asistenta 

amatiem var pretendēt persona ar maģistra un doktora zinātnisko grādu, ja tai ir pietiekoša praktiskā darba 

pieredze konkrētajā priekšmetā. Lai ieņemtu docenta amatu, ir jābūt praktiskā darba stāžam(vismaz 10 

gadu). Lektoriem bez zinātniskā grāda un maģistra izglītības nepieciešams 5 gadu praktiskā darba stāžs 

atbilstoši priekšmetam. 

 Studiju programmas realizācijā tiks iesaistīti arī citu RA katedru docētāji: 12 docētāji: 2 asoc. 

profesori, 3 docents, 8 lektori, tai skaitā 5 zinātņu doktori, 4 doktoranti. Atsevišķu konkrētās profesijas un 

nozares studiju kursu nolasīšanai ir pieaicināti speciālisti ar praktiskā darba pieredzi (N. Kivkucāne, 

I.Dundure, L.Apeināne, M.Justs). Saskaņā ar noslēgtiem sadarbības līgumiem ir plānots ERASMUS 

mobilitātes ietvaros ar vieslekcijām ierasties atsevišķu konkrētās profesijas kursu docētājiem, dizaineriem. 

Programmu īsteno 22 docētāji, no kuriem 15 docētāji (75 %) ir vēlēti Rēzeknes Augstskolā.  

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu  

„Apģērbu dizains un tehnoloģija”  iesaistītais akadēmiskais personāls 

5.tabula 

N.p. 

k. 

Vārds, 

uzvārds 

Grāds Amats Studiju kurss 

Nos. Daļa KP 

1.   Velta Ļubkina Dr.paed. Prof. Profesionālā kompetence, 

darba tirgus un pētniecība 

A 2 

2.   Andris 

Martinovs 

Dr.phys. Asoc.prof. Materiālfizika 

Apģērbu tehnoloģija un  

iekārtas 

A 4 

 

5 

3.   Gunārs Strods  Dr. paed. Docents Vides un cilvēka personības 

mijsakarības 

A 2 

4.   Aivars 

Kaupužs 

Dr. paed. 

 

Docents Sports A 0 

5.   Aina Strode Dr.paed. 

Mg.art. 

Docente Grafiskās programmas IT 

(Corel Draw, AutoCad, Adobe 

Ilustrator) 

B 6 

6.   Vladislavs 

Paurs 

Mg.art. Asoc.prof. Zīmēšana B 2 

7.   Ērika 

Teirumnieka 

 

Mg.chem. 

RTU 

doktorante 

Lekt. Materiālu ķīmija A 2 

8.   Silvija 

Mežinska 

Mg.sc.ing. 

Mg.paed. 

DU 

doktorante 

Lekt. Modes zinības un stilistika 

Apģērbu,  kolekciju un modes 

darbnīcu projektēšanas pamati 

Apģērbu konstruēšana un  

modelēšana 

Apģērbu projektēšana 

Kolekciju projektēšana 

Profesionālais praktikums 

B 4 

 

2 

 

3 

4 

2 

2 

9.   Diāna Apele Mg.art 

Mg.paed. 

 

Lekt. Mākslas valoda un 

kompozīcija 

Koloristika 

Ievads dizaina teorijā   

B 2 

10.  Liene Zarembo Mg.paed. Lekt. Modes  zīmējums, Apģērbu B 2 



DU 

doktorante 

kompozīcija 

Auduma apgleznošana  

Rokdarbu tehnoloģijas 

Mākslas vēsture 

1 

2 

2 

11.  Līga 

Danilāne 

Dr. 

paed.,Mg.

oec. 

 

Lekt. Praktiskā uzņēmējdarbība  un 

mākslas menedžments 

Ekonomikas teorijas izglītībā 

un praksē 

A 2 

 

2 

12.  Viktorija 

Pokule 

Mg.philol. 

LU 

doktorante 

Lekt. Praktiskā svešvaloda (angļu 

val.) 

A 3 

13.  Aleksejs 

Zorins 

Mg.sc. 

ing. 

LU 

doktorants 

Lekt. Grafiskās programmas IT  

 

B 6 

14.  Jurijs 

Musatovs 

Mg.sc. Lekt. Informācijas tehnoloģijas 

 

B 2 

15.  Kristīne 

Karpoviča 

Mg.oec., 

Mg.iur. 

Lekt. Autortiesības A 1 

16.  Ivars Jurčs Mg. 

sc.env. 

vieslekt. LR darba aizsardzības sistēma A 1 

17.  Aivars 

Vilkaste 

Mag.ed. vieslekt. Matemātika A 2 

18.  Nellija 

Kivkucāne 

Mg.sc.ing vieslekt. Materiālmācība 

  

B 2 

19.  Lidija 

Apeināne 

Mg.sc.ing. vieslekt Apģērbu tehnoloģija un  

iekārtas 

B 5 

20.  Inese Dundure Bac.art. vieslekt. Ekodizaina pamati B 1 

21.  Andris Ušpelis Mg.paed. vieslekt. Darba tiesības A 1 

22.  Māris Justs Bac.edu. vieslekt. Photoshop B 1 

23.  Ēriks Kalvāns Dr. psych. docents Saskarsme un profesionālā 

ētika 

A 2 

 

Akadēmiskajam personālam ir paredzētas iknedēļas konsultācijas studējošajiem, atbilstoši izveidotajam 

grafikam, nodrošinātas saziņas iespējas ar e-pasta un Moodle sistēmas starpniecību. 

  

 

12.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un 

tā ietekme uz studiju darbu (studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība 

starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos 

projektos pārskata periodā.) 
 

 

Docētāju dalība starptautiskajos projektos 

6.tabula 

- Lektore Ē. Teirumnieka 

Kopš 2014. gada ERAF projekts Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un 

iekārtu iegāde, Nr.010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028). Veikti projekta koordinatora pienākumi. 

Kopš  2008.gada  ERAF projects Vides tehnoloģiju pārnese Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrības: No. 

TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Pildīti vides monitoring eksperta pienākumi 

2010  -2013 ERAF projekts Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīstīšanas un klimata 

izmaiņu samazināšanas,. No.2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/169. Pildīti projketa vadītāja pienākumi. 

2009-2013. ES prjekts No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi, uzlabojot Baltijas jūras 

stāvokli – WATERPRAXIS  (Nr. #010) . Pildīti projekta partnera (RA) koordinatora pienākumi.  

- Asoc.prof.A.Martinovs 



-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. 

-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.- 2013.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. 

- Doc. A.Strode 

2014.jūl.-2015.jūn. LLP Grundtvig multilaterālais projekts „Evaluation fot the Professional Development of 

Adult Education Staff – EDUEVAL”  

- 2013.janv.-2017.dec. Zinātniskais recenzents mācību literatūras atbilstības pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības valsts standartam izvērtēšanai”  

- (identifikācijas Nr. VISC 2012/85) 

- 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 

- Lekt. D.Apele 

- No 2013.g. līdz 2014.g. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts „Virtuālā pagātne – 

muzeju nākotne” LLB-2-269. Projekta māksliniece. 

- Doc. 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 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 

- Prof. V.Ļubkina 
-      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; 
Zinātniski pētnieciskie projekti: 

- BELILA- Strengthening Latvian, Lithuanian, Belorussian collaboration between higher education institutions and social services 
for the implementation new competences- Baltic Sea Region  roject; 

EDU-BUS – Development of the interregional „knowledge triangle” by strenghtening links between education, 

science and business in Lithuania, Latvia and Belarus Baltic Sea Region Project 
- Doc. A.Kaupužs 

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. 

- Lekt. L.Danilāne 

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 

http://www.hihm.no-/


Labour Market” Nr. LLIV – 223, administratore. Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma 2007-

2013. 

- vieslekt. 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, 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 

- vieslekt. M.Justs 

12.2012. – 12.2014 „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums, LLB-2-269”; foto, video, 

bukletu un reklāmmateriālu izstrāde 

 

  

13.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 

7.tabula 
Lekt. Ē.Teirumnieka 

1. Kangro I., Kalis H., Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Gedroics A. Onmathematical Modelling of Peats 

in Multi-layer Environment. // 9th Latvian Mathematical Conference. Proceedings of the 9
th

 Latvian 

Mathematical Conference. – Jelgava, 2012. – pp. 39. 

2. Teirumnieka, Ē., Kangro I., Teirumnieks, E., Kalis, H. (2013) The mathematical modeling of metals 

mass transfer in three layer peat blocks.// Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th 

International Scientific and Practical Conference. Volume I. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 87 – 94. 

ISSN 1691–5402. (SCOPUS) 

3. Kangro, I., Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., Teirumnieks, E.On mathematical modelling of 

metals distribution in peat. 18
th

 Int. conf.: MATHEMATICAL MODELLING and ANALYSIS, 4
th

 Int. 

conf.: APPROXIMATION METHODS and ORTHOGONAL EXPANSIONS, May 27 – 30, 2013 Tartu, 

Estonia, Raksts konferences  abstraktu krājumā,  1 lpp. 

Dr.sc.ing. A.Martinovs 

1. 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 

2. Natalia Sinicina, Andris Skromulis, Andris Martinovs (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 

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

1. Strode, A., Laškova, J. (2014). Career competence of job seekers in the view of educators.  Proceedings of the 

Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields (6 pages), Slovakia. ISBN and ISSN 

1338-9831. (Conference proceeding will be sent for evaluation into SCOPUS and THOMSON Conference 

Proceedings Citation Index) 

2. Strode, A. (2014). Participatory Action Research for Development of Prospective Teachers’ Professionality 

during Their Pedagogical Practice. In A.Skrinda (Ed.), Discourse and Communication for Sustainable Education. 

(p-ISSN 
1691-6301; e-ISSN 2255-7547) indeksēts 19 starptautiskās 

izplatītājplatformās un datu bāzēs skat. www.degruyter.com/view/j/dcse 

EBSCO - TOC Premier, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central 

(ExLibris), ProQuest u.t.t. 

 

3. 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)  

4. Laškova, J., Strode A. (2013). Darba meklētāju pamatprasmes mūžizglītības kontekstā. ”Sabiedrība, 

integrācija, izglītība” Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2013.gada 24.-25maijs. Rēzekne, RA 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/18034/fulltext.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdf
http://www.degruyter.com/view/j/dcse


izdevniecība. Iesniegts publicēšanai.  

5. 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. 

6.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) 

Dr.paed. G.Strods 

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 

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

1.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. 

2.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. 

3.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. 

4.Apele D. 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 

5.Apele D. 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. 

Dr.paed., Doc. A.Kaupužs 

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. 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 

4.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 

        Dr.paed.,lekt. L.Danilāne 

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. Skolēnu mācību sasniegumi patērētājizglītībā pamatskolā. Proceedings of the International Conference 

Society, Integration. Education. 2014, Rēzekne, Latvija. Thomson Reuters ISI Web of Knowledge. 

3.Consumer Education in Primary School in the Context of Sustainable Development. 5th World Conference of 

Educational Sciences 2013, Rome, Italy, Sciencedirect, Marzano.G. 

- Prof.V.Ļubkina 
Starptautiska konference projekta ietvaros „PI-PWP Thereats of Cyberspace – new qualifications of a social worker”  

Wisha Szkola Pedagogiczna TWP in Warsaw, Poland, September, 9.-11., 2014, Electronic treats/addictions in Latvia 

http://www.isiwebofknowledge.com/


 

Fifth International conference „Education, Research& Development” Burgas, Elenite, Bulgaria, 4.-8.09.2014. 

Opinions, Attitudes and Experiences among Evaluators of Adult Educators, Marzano, Lubkina, Usca 

 

USCA S., LUBKINA V.., MARZANO G. A Socio-ecological Based Feasibility Assessment for Developing Sustainable 

Elderly Education Programs in the Latgale Region (Latvia). Proceeding of the International Scientifical Conference. 

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

     MARZANO G., LUBKINA V., Cyberbulling and Real Reality// Proceedings of the International Conference Society, 

Integration. Education. Volume II, Rezekne, RHEI, 2013.,  412.-422.pp. 2013.  

     PILAR ESCUDER-MOLLON, ROGER ESTELLER-CURTO, CECIL ISSAKAINEN, VELTA LUBKINA, SLAVINA 

LOZANOVA Pedagogical Proposal to Increase Senior Citizens’Quality of Life//// Elsevier Ltd for publishing WCES-

2013 Proceedings.  , Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) indexed on the ScienceDirect, Scopus and 

Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Rome, Italy 5th World Conference on 

Educational Sciences Sapienza University of Rome, Italy, 

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

      KOLENDOVICA I., LUBKINA V., Formation of Self- Dependence in an Educative Process at Elementary 

Boarding School in Latvia// Journal of Teacing and Education, ISSN 2165-6266: 2(1): 177-187 (2013) Copyright 2013 by 

UniversityPublications.net- USA    
- Lekt. Ē.Teirumnieka 

Teirumnieka, Ē., Kangro, I., Teirumnieks, E., Kalis, H. The mathematical modeling of metals mass transfer in three layer 
peat blocks. Raksts RA konferences 9th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. 
Resources”, Rēzekne, June 20-22, 2013,rakstu krājumā, 9 lpp. 
 Kangro, I., Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., Teirumnieks, E.On mathematical modelling of metals 

distribution in peat. 18
th

 Int. conf.: MATHEMATICAL MODELLING and ANALYSIS, 4
th

 Int. conf.: 

APPROXIMATION METHODS and ORTHOGONAL EXPANSIONS, May 27 – 30, 2013 Tartu, Estonia, Raksts 

konferences  abstraktu krājumā,  1 lpp. 

- Lekt. 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 – Rezekne, 205 -214 p. 

Dr.psych. Ē.Kalvāns 

The structure of Latgale inhabitants’feeling of happiness and its socio – demographic determinates. Pieņemts 

recenzēšanai ASV profesionālajā žurnālā „Sociology Study”, ISSN 2159-5526 

„Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība”. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās 

zinātniskās konferences krājums, ISBN 978-9984-14-612-6 

„Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs” publicēta starptautiskās zinātniskās konferences 

„Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiālos (2013. gada 24. – 25. maijs), ISSN 1691-5887 

 

 

 

14.Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

 
 RA Dizaina un amatniecības katedra ir atbildīga par „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studiju 

programmas realizāciju atbilstoši Augstskolu likumam, RA Satversmei un attiecīgiem RA Senāta 

nolikumiem. Katedras metodiskā darba mērķis ir studiju procesa efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot 

lekciju konspektu, mācību līdzekļu, izdales un uzskates materiālu, metodisko norādījumu, praktisko un 

laboratorijas darbu, semināru materiālu izstrādi un to izmantošanu studiju procesā. 

 Programmas īstenošanā iesaistītas šādas RA struktūrvienības: 

Izglītības un dizaina fakultāte: 

Dizaina un amatniecības katedra nodrošina šādus studiju kursus: Profesionālā kompetence, darba 

tirgus un pētniecība (prof.V.Ļubkina), Zīmēšana (asoc.prof.V.Paurs), Grafiskās programmas IT (Corel 

Draw, AutoCad, Adobe Ilustrator u.c.) (lekt.A.Strode), Modes zinības un stilistika, Apģērbu, kolekciju un 

modes darbnīcu projektēšanas pamati, Apģērbu konstruēšana un  modelēšana, Apģērbu projektēšana, 

Grafiskās programmas IT, Profesionālais praktikums, Tēla veidošana: teorija un dizains, (lekt. S.Mežinska), 

Mākslas valoda un kompozīcija, Koloristika, Ievads dizaina teorijā, (lekt.D.Apele), Auduma apdruka un 

apgleznošana, Modes zīmējums un apģērba kompozīcija, Rokdarbu tehnoloģijas, Mākslas vēsture 

(lekt.L.Zarembo), Praktiskā uzņēmējdarbība  un mākslas menedžments, Ekonomikas teorijas izglītībā un 

praksē (lekt.L.Danilāne), Materiālmācība (lekt.N.Kivkucāne), Photoshop (M.Justs). 

 Izglītības un metodiku katedra nodrošina šādus studiju kursus: Svešvaloda,  

(lekt.JV.Pokule)Sports(lekt.A.Kaupužs) Vides un cilvēka personības mijsakarības (doc. G.Strods); 

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte: 

http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wces/wces2013/index


 Juridisko zinātņu katedra nodrošina šādus studiju kursus: Darba un autortiesības (lekt.K.Karpoviča, 

lekt. A.Ušpelis) 

Inženieru fakultāte: 

 Dabaszinātņu un matemātikas katedra nodrošina šādus studiju kursus: Matemātika(lekt.A.Vilkaste), 

Materiālfizika, Apģērbu tehnoloģija un iekārtas (asoc.prof.A.Martinovs), 

Materiālķīmija(lekt.Ē.Teirumnieka); 

 Datorzinātņu katedra nodrošina šādus studiju kursus: Informācijas tehnoloģijas(asoc.prof.P.Grabusts, 

lekt. J.Musatovs), Grafiskās programmas IT(lekt.A.Zorins). 

 Studiju programmas realizācijā piedalās arī RA viesdocētājas dizainere I.Dundure, šūto izstrādājumu 

inženiere tehnoloģe L.Apeināne u.c.  

 Studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” realizācijā, pamatojoties uz noslēgtiem 

sadarbības līgumiem, ir paredzētas Viļņas kolēģijas vieslektoru, profesionālu tehnologu (V. Šulskiene,  

Viļņas dizaina kolēģijas apģērbu dizainere Rūta Jurkūnaite-Bruožiene), Utenas kolēģijas vieslektores 

(J.Baniene,) Viļņas Mākslas akadēmijas Telšu fakultātes profesores V.Degenienes lekcijas ERASMUS 

programmas ietvaros, kā arī studentu apmaiņas studijas Utenas, Viļņas un Kauņas kolēģijās u.c.  

   

 

 

15.Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 
 

Fakultātes metodiķi un katedru lietveži nodrošina nozīmīgu atbalstu studējošajiem, sniedz 

informāciju par studiju procesu, palīdz problēmjautājumu risināšanā. Studiju programmas realizācijā tiks 

iesaistīti Ķīmijas laboratorijas vadītājs, Fizikas un elektrotehnikas laboratorijas laborants, datorzāles 

apkalpojošais laborants, kā arī metodiķis, kurš veic tehnisko darbu. 

 

16.Informācija par ārējiem sakariem: 

16.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

RA studiju virziena īstenošanā tiek veidota un paplašināta sadarbības ar Latgales, Latvijas un 

ārzemju uzņēmumiem. Profesionālās prakses nodrošināšanai ir noslēgti sadarbības līgumi ar SIA „Inetas 

radošā darbnīca”(Rēzekne), SIA „Firma Jata”(Rēzekne, Preiļi), šūšanas uzņēmumiem „NEMO”(Krāslava) 

un „Spectre Latvia”(Rēzekne; Kalnciems, Jelgavas novads), kā arī paredzēts noslēgt līgumus ar SIA „Modes 

nams „Tēma”(Jelgava), SIA „ECOEMI”(Rēzekne). 

Radoša sadarbība ir izveidojusies ar Rēzeknes Kultūras un tūrisma aģentūru. 

Ar vairākiem apģērbu ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas Latgalē,  (SIA „Viola-Stils”, „Ares”, 

„Gefa Latvija”(Jēkabpils), SIA „Aprikot”, „Lattex D”, „Vitex M”, „Ljuvek production”, „Klemens 

international production”, „Gaross”, „Triada”, „Modes formula” u.c.(Daugavpils)), ir plānots izveidot 

sadarbību, paplašinot iespējamo prakses vietu skaitu. Linu pārstrādes uzņēmums SIA „Balteks EAST” ir 

sadarbības partneris materiālu pētījumiem. Lietuvas uzņēmums „Utenas trikotāža”(Lietuva) un apģērbu 

ražošanas uzņēmums „Vaide”(Latvija) ir atsaucīgs mācību ekskursijām, sadarbībai, pētnieciskajam darbam. 

 

 

16.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 
 

Zinātniski pētnieciskā sadarbība tiek veidota regulāri iekļaujot ārzemju viesdocētājus akadēmiskā 

personāla apmaiņas programmas ietvaros, t.sk. ERASMUS mobilitātes ietvaros vieslekcijās tiek plānoti 

atsevišķi konkrētās profesijas studiju kursu docētāji:  

- ar RTU (Latvija) ir noslēgts sadarbības līgums, kas paredz attīstīt un veicināt divpusējo sadarbību 

izglītībā, studijās, zinātniskajā darbā un inovāciju jomā, veicināt starptautiskās sadarbības attīstību, 

ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Tekstila dizaina un tehnoloģiju institūta 

profesionālā bakalaura studiju programmu „Materiālu tehnoloģija un dizains” specializācija 

Apģērbu dizains un tehnoloģija ir noslēgts sadarbības līgums par iespējām turpināt izglītību studiju 

pēctecības nodrošināšanā, kā arī viesprofesoru piesaistē; 



- ilggadēja un veiksmīga sadarbība, pamatojoties uz starptautiskās sadarbības līgumu, ir izveidojusies: 

 ar Utenas kolēģiju (Lietuva) tiek organizēta studentu un vieslektoru apmaiņa, radošā un zinātniskā 

sadarbība, Biznesa un tehnoloģiju fakultātes Apģērbu dizaina un tehnoloģiju programmas 

lektores J.Baniene, A.Maračinskiene ir piedalījušās RA organizētajās starptautiskajās zinātniski 

praktiskajās konferencēs, vadījušas meistarklases, apmeklējušas RA kā vieslektores, savukārt RA 

lektore S.Mežinska stāžējās UK 2014.g.); 

 ar Viļņas mākslas akadēmiju (Lietuva) tiek organizēta studentu un vieslektoru apmaiņa, radošā un 

zinātniskā sadarbība, Telšai fakultātes prof. V.Degeniene piedalījusies konferencēs RA, 2014. gada 

februārī ieradās RA vieslektores statusā, plāno vieslekcijas arī turpmāk. Tiek organizētas 

ERASMUS+ apmaiņas studijas RA studentiem un docētājiem; 

 ar Viļņas kolēģiju (Lietuva) tiek organizēta radošā un zinātniskā sadarbība, studentu un vieslektoru 

apmaiņa, Mākslas un radošo tehnoloģiju fakultātes lektores L.Gerulaitiene, L.Malinauskiene 

apmeklē RA kā vieslektores, savukārt RA lektores L.Zarembo, S.Mežinska stažējās VK 2014.g.)  

u.c. 

 ar Viļņas dizaina kolēģiju (Lietuva) tiek organizēta sadarbība, docētāju apmaiņa (V. Dregva 

vieslektora statusā viesojās RA 2014.g.) un studentu apmaiņa prakses nodrošināšanā, dizaineres 

Rūta Jurkūnaite-Bruožiene  vadībā (BJBR Boutique) Lietuvā u.c. 

Sadarbības līguma ietvaros ar Pleskavas Valsts universitāti (Krievija) plānota studentu, vieslektoru 

apmaiņa, meistarklases, radošā un zinātniskā sadarbība. (N.Elisejeva) 

Sadarbības līguma ietvaros ar Sankt-Pēterburgas tehnoloģiju un dizaina universitāti (Krievija) plānota 

vieslektoru apmaiņa, meistarklases, radošā un zinātniskā sadarbība. (Prof. N.Melikova) 

Ar Utenas kolēģijas (Lietuva)Biznesa un tehnoloģiju fakultāti tiek izvērtētas kopīgas studiju programmas 

izveides iespējas.  

Studiju programmā aktīvi tiek veikta radošā mākslinieciskā darbība,  dalība jauno modes dizaineru 

konkursos, kur studējošie pārbauda arī savas spējas, kā arī sekmē savu atpazīstamību un atrod atbalstu ideju 

realizācijai. Programmas studenti, turpinot esošās tradīcijas, ar saviem radošajiem darbiem aktīvi piedalās 

jauno dizaineru tērpu kolekciju skatēs ”Apkalbos” Kauņā 2011,2013.,2014.g., „Virus Moda” Utenā 

2011.,2012.,2014. (Lietuva).  

2013./2014.st g. rudens semestrī studiju programmas studentiem vieslekcijas vadīja ārzemju docētāji: 

 Vidas Dregva (Lietuva). 

 Jolanta Baniene - Utenas kolēģija (Lietuva) 

2013./2014.g.pavasara semestrī –  

 Jolanta Baniene - Utenas kolēģija (Lietuva) 

 Virginija Degeniene – Viļņas mākslas akadēmijas Telšai fakultāte (Lietuva) 

Noslēgti sadarbības līgumi izglītības, studiju, zinātniskās darbības, inovāciju jomā ar: 

 Pleskavas Valsts universitāti (18.09.2012.) 

  Rīgas Tehnisko universitāti (24.01.2013.) 

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem notiek viesdocētāju iesaistīšana studiju procesa 

nodrošināšanai 2013./2014. studiju gadā ar: 

 Utenas kolēģijas (Lietuva) Biznesa un Tehnoloģiju fakultāti 

 Viļņas mākslas akadēmijas Telšai fakultāti (Lietuva)  

Noslēgts sadarbības līgums par šūšanas mācību darbnīcas izmantošanu studiju procesa vajadzībām ar: 

 SIA „Inetas radošā darbnīca” (17.04.2012. Nr.3-6/7) 

 Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” (27.11.2012. Nr.3-7/7), docētāji un 

studenti darbnīcas izmanto studiju kursos: Materiālmācība, Apģērbu  tehnoloģija un iekārtas 

u.c., kā arī studenti ir tiesīgi centrā patstāvīgi darboties studiju projektu un kvalifikācijas 

darbu izstrādes procesā. 

 

 

 

 

 

 



II STUDIJU VIRZIENAM „RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE” ATBILSTOŠO STUDIJU 

PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 
 

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi. 

 

Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti formulēti saskaņā ar  

RA darbības un attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/pamatdokumenti), kas, cita starpā, 

akcentē starpdisciplināru un transdisciplināru studiju nodrošināšanu, sagatavojot speciālistus, kuri 

veicinātu reģiona attīstību.  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Apģērbu dizains un tehnoloģija” mērķis un uzdevumi:  

 Nodrošināt valsts tautsaimniecības tekstila un apģērbu ražošanas nozarei nepieciešamu,  darba 

tirgus prasībām (nosaka profesijas „Izstrādājumu projektētājs” standarts)  atbilstošu un sadarbībā 

ar darba devējiem profesionālas pamatiemaņas apguvušu apģērbu projektētāju sagatavošanu, 

zināšanu, pētniecības iemaņu un prasmju pilnveidei tekstila un apģērbu ražošanas nozarē un ar to 

saistītās starpnozarēs, sekmējot spēju plānot, īstenot un izvērtēt savu profesionālo darbību, 

orientējot uz profesionālo pilnveidi un mūžizglītību. 

 Sekmēt aktīvu, profesionālu un radošu darbību, spēju darbu veikt patstāvīgi, individuāli vai darba 

grupas sastāvā projektēšanas un ražošanas uzņēmumos, vadot zemākas profesionālās kvalifikācijas 

izpildītājus, veidojot un vadot savu darbnīcu, studiju, uzņēmumu, veicot individuālo 

uzņēmējdarbību: spēju konkurēt darba tirgū; 

 Pilnveidot studējošo teorētiskās zināšanas, veicināt izziņas un pētniecisko prasmju apguvi un 

lietošanu profesionālajā darbībā nozarē, risinot ar izstrādājumu projektēšanu, ražošanu un 

realizāciju saistītos problēmjautājumus darbā ar pasūtītāju savas  kompetences līmenī. 

 Motivēt studējošos turpmākām studijām bakalaura studiju programmā Latvijā vai ārzemēs. 

Stratēģiskie mērķi un darbības virzieni: 

 virzība uz katra studiju kursa mērķa un studiju rezultātu sasniegšanu, sekmējot studējošo 

profesionālu darbību profesijā, studējošo līdzatbildība savas izglītības kvalitātes nodrošināšanā; 

 starpkursu integrācija nozares teorijā un ražošanas jomas profesionālo prasmju  

 veidošanā, materiālzinātnes, izstrādājumu ražošanas nozares teorētiskajās atziņās 

  balstītas, profesionālajā praksē pielietojamas zināšanas un prasmes (arī patstāvīgās 

  mācīšanās prasmes), kas atbilst ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei;  

 motivācija tālākai izglītībai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piekto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, sekmējot konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos 

  apstākļos un mūžizglītības veicināšana.  

 

18.Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti. 

 

 
Plānotie 1. līmeņa profesionālās studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studiju 

rezultāti atbilst Eiropas Augstākas izglītības telpas (Boloņas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai un 

Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. līmenim. Pānotie 

studiju rezultāti attēloti tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

8.tabula 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/pamatdokumenti
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parāda zināšanas un izpratni tekstilizstrādājumu ražošanas 

nozarē, vispusīgas apģērbu projektētāja profesijai nozīmīgas 

jaunākās atziņas, teoriju un tehnoloģiju specializētas zināšanas 

(materiālzinātnē un tekstiltehnoloģijās), šo zināšanu kritisku 

izpratni; 

  parāda profesionālās jomas svarīgāko nozares jēdzienu un 

likumsakarību, projektēšanas un ražošanas procesa izpratni 

ņemot vērā tehnoloģiju, materiālu un modes tendenču attīstību;  

P
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sm
es
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patstāvīgi pielietot mākslas un dizaina teoriju, metodes un 

problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai 

māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas 

funkcijas  

Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes apģērba 

kompozīcijā, projektēšanā, tehnoloģijā, saskarzinātnēs, īsteno 

radošu, inovatīvu projektēšanas  procesa plānošanu, 

sagatavošanu,  izpildi; pielieto radošās un praktiskās pieejas 

apģērbu kolekcijas veidošanā, izstrādājot jaunu izstrādājumu 

konceptuālos modeļus; 

Pilnvērtīgi sadarbojoties ar nozares speciālistiem, prot analizēt 

izstrādājumu sortimentu, piemērotu materiālu izvēli un 

izlietojumu, nodrošinot projektējamā izstrādājumu atbilstību 

funkcijām un ergonomikas prasībām, analizēt tehnoloģiju 

izvēli; plānot un organizēt darbus, noteikt to prioritātes, 

ievērojot termiņus; 

K
o
m

u
n

ik
ā
ci

ja
 

Spēj argumentēti izskaidrot nozares praktiskos jautājumus, 

pētījumu rezultātus un savus uzskatus, sagatavot un vadīt 

prezentācijas; 

Spēj parādīt profesionālu pieeju nozares aktuālo jautājumu 

risināšanā, izmantojot mūsdienu saziņas līdzekļus, izskaidrot un 

argumentēti diskutēt par aktuāliem jautājumiem ar nozares 

darbiniekiem, vadību, klientiem, citiem speciālistiem,  risināt 

darba gaitā radušās konfliktsituācijas; 
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Spēj kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni un 

nepieciešamību to pilnveidot, patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu  tālāko izglītību un profesionālo 

pilnveidi; Ir motivēts turpināt izglītību 5.līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai. 

Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālu 

profesionālo darbību, strādājot uzņēmuma profesionāļu 

komandā, vadot  citu profesionāļu darbu;  

  Spēj pieņemt lēmumus projektētāja profesionālās kompetences 

ietvaros un rast risinājumus praktiskajā profesionālajā darbībā. 

Demonstrē izpratni par profesionālo ētiku, ievērot tās principus; 
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Prot izmantot patstāvīgi iegūtās, atlasītās, analizētās nozares 

jaunākās atziņas, datus, informāciju  projektēšanas procesā; 

Prot patstāvīgi saskatīt, formulēt un kritiski analizēt 

profesionālas problēmas projektēšanas darbībā, izvēlēties  un  

piedāvāt ceļus to risinājumam;  

Demonstrē prasmi patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu 

pētniecību nozares darbības jomā; 

Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz uzņēmuma 



darbību, iesaistoties aktuālo jautājumu risināšanā, tos 

argumentēti pamatot, aizstāvēt savu viedokli, uzņemties 

atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem. 
 

 

 

19. 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). 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Apģērbu dizains un tehnoloģija” ( programmas kods 41542) 

 

9.tabula 

  Docētāji KP Pārbaud. 

 Vispārizglītojošie mācību kursi 23 KP  

Humanitārās zinātnes 

  Praktiskā svešvaloda Asoc prof. 

K.Laganovska 

Lekt.V.Pokule 

3 E 

  Vides un cilvēka personības 

mijsakarības 

Doc.Strods 1 DI 

   Mākslas  vēsture Asoc.prof.V.Malahovs

kis 

Lekt. L.Zarembo 

2 E 

  Darba un autortiesības   Lekt.A.Ušpelis 

Lekt. K.Karpoviča 

2 DI 

  Saskarsme un profesionālā ētika Doc. Ē.Kalvāns 2 E 

Sociālās zinātnes 

Uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču modulis 

  Profesionālā kompetence, darba 

tirgus un pētniecība  

Prof. V.Ļubkina 

 

2 DI 

  Praktiskā uzņēmējdarbība  un 

mākslas menedžments  

Lekt. L.Danilāne 2 E 

  Ekonomikas teorijas izglītībā un 

praksē  

Lekt. L.Danilāne 2 E 

Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas 

  Matemātika Lekt. A.Vilkaste 2 DI 

  Materiālu ķīmija un fizika Asoc.prof.A.Martinovs 

Lekt.E.Teirumnieka 

2 DI 

  Informācijas tehnoloģijas Prof. P.Grabusts 

Lekt. J.Musatovs 

2 DI 

 Sports Doc. A.Kaupužs 0 I 

 LR darba aizsardzības sistēma  Lekt.J. Jurčs  1 I 

 Nozares mācību kursi    

Obligātie mācību kursi 18KP  

  Mākslas valoda un kompozīcija  Lekt.D.Apele 2 E 

  Modes zinības un stilistika Lekt. S.Mežinska 4 E 

  Materiālmācība Lekt. N.Kivkucāne 2 E 

  Grafiskās programmas IT  

 

Doc.A.Strode 

Lekt. A.Zorins 

Vieslekt.M.Justs 

4 E 

  Apģērbu,  kolekciju un modes 

darbnīcu projektēšanas pamati 

Lekt.S.Mežinska 

 

2 E 



  Ievads dizaina teorijā  un 

ekodizaina pamati 

Lekt. D.Apele 

Lekt. I.Dundure 

2 DI 

  Zīmēšana  Asoc.prof.V.Paurs 2 DI 

Konkrētās profesijas  mācību kursi 31 KP  

  Modes  zīmējums  Lekt.L.Zarembo 2  E 

  Apģērbu konstruēšana un  

modelēšana 

Lekt. S.Mežinska 4 E 

  Apģērbu tehnoloģija un  iekārtas 

(AVS pamati) 

Lekt. L.Apeināne 

Asoc.prof. A.Martinovs 

5 E 

  Apģērbu projektēšana  Lekt. S.Mežinska 

vieslekt. J.Baniene 

6 E 

  Apģērbu  projektēšana 

(Datorkonstruēšana) 

Lekt. S.Mežinska 

vieslekt. J.Baniene  

2 E 

  Studiju projekts  (Apģērbu dizains) Lekt. S.Mežinska 

Lekt.L.Zarembo 

2 DI 

  Tērpu kolekciju un tehnoloģisko 

procesu projektēšana 

Lekt.S.Mežinska 

vieslekt.L.Apeināne 

4 DI 

  Profesionālais praktikums  Lekt.S.Mežinska 4 DI 

  Rokdarbu tehnoloģijas  Lekt.L.Zarembo 2 DI 

  Brīvās izvēles mācību kursi   4  

  Prakse: 

Profesionālā prakse 

Kvalifikācijas prakse 

 

Lekt.S.Mežinska 
16  

12 

4 

 

DI 

DI 

  Kvalifikācijas darbs  8  

   Kopā 100KP  

 

Studiju programmas studiju kursu sadalījums: 

Vispārizglītojošais bloks – humanitārās, sociālās zinātnes (uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču 

modulis) dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas. 

Nozares mācību kursu bloks - inženierzinātņu (materiālzinātnes, IT) un fundamentālo  

mākslas/dizaina zinātņu pamatzināšanas - materiāla īpašību, to pētījumu un tehnoloģiju 

 pamatzināšanas; izstrādājumu (apģērbu), rūpniecisko kolekciju projektēšanas procesa  

koncentrēta apguve. 

Konkrētās profesijas mācību kursu bloks - kursi, kas vērsti uz estētiski augstvērtīgu 

 apģērbu un kolekciju projektēšanu, ar specializētām datorprogrammām tehnoloģiskās vidēs, 

darbošanās grupās, situāciju modelēšana, optimālu risinājumu meklējumi un kritisks izvērtējums.  

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  

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/  →studentu vērtēšana),   

 un Dizaina un amatniecības katedras metodiskajiem ieteikumiem par praksi. 

Studiju programmā nav veidots studiju moduļu sadalījums. Studiju programmas studiju kursu 

apraksti ir apskatāmi https://luis.lu.lv/pls/ra/kursi.startup?l=1 

 

 

21. Studiju programmas organizācija 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 

 paredz iespēju padziļināti apgūt tekstila nozares apģērbu projektēšanas, dizaina un tehnoloģiju jomu,  

iegūstot kvalifikāciju „Apģērbu projektētājs”. 

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 (http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/  →studentu vērtēšana),   

un Dizaina un amatniecības katedras metodiskajiem ieteikumiem par praksi. Docētājs-prakses vadītājs 



sadarbībā ar programmas direktoru izstrādā uzdevumus prakses programmas mērķu realizācijai, sniedz 

konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli, organizē prakses ievadkonferenci un noslēguma (vērtēšanas) 

konferenci. Prakses apjoms ir 16 KP (27 ECTS). Prakse sadalās vairākās secīgās daļās: profesionālā prakse 

12KP(18 ECTS), kvalifikācijas prakse 4KP(6 ECTS). Šajā programmā īpaši nozīmīga loma ir profesionālo 

iemaņu apgūšanai. Atbilstoši RA nolikumam par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju 

programmām (http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/ →studiju procesa organizācija, 

programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un regulāra kontrole) , studiju procesā vismaz 

50 % no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski. 

Pirms katra prakses posma sākuma tiek izskaidrota prakses norise, raksturoti prakses uzdevumi, 

izsniegti materiāli. Kā prakšu vietas studentiem ir SIA „Firma Jata”, SIA „Nemo”, SIA „Inetas radošā 

darbnīca”, SIA „Spectre Latvia”, kā arī citi Latgales reģiona ar dizainu un šūto izstrādājumu izgatavošanu 

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

ārzemēs BJBR Boutuque(Lietuva).  

Profesionālas iemaņas nodrošina starpdisciplinaritāte studiju procesā, apgūstot studiju kursus 

mākslas, dizaina, uzņēmējdarbības, inženierzinātņu u.c. jomās, kā arī organizējot kopīgas radošās darbnīcas 

un praktiskās nodarbības ar dizaina, izglītības un inženieru virziena programmu studentiem. Patstāvīgo 

studiju laikā students studiju saturu apgūst patstāvīgi (projektu, referātu izstrāde, datortehnoloģiju apguve, 

praktisko darbu izstrāde, sagatavošana starpskatēm un skatēm u.tml.). To apjoms vidēji ir 50% no teorētisko 

mācību apjoma. 

Studiju procesā studentiem tiek organizētas mācību ekskursijas, kuru mērķis ir iepazīt, 

kultūrvēsturiskos un tekstilmateriālu un apģērbu ražošanas objektus, apmeklējot muzejus, mākslas un 

dizaina un tehnoloģiju izstādes u.tml. Radošais un pētnieciskais darbs ietverts gan atsevišķu studiju kursu 

saturā, gan prakses uzdevumos, studiju projektā, prezentāciju un izstāžu sagatavošanā un kvalifikācijas 

darba izstrādē. Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas informāciju tehnoloģijas, ko 

izmanto savstarpējā saziņā, projektu izstrādē, prezentēšanā, pētījuma datu apstrādē u.tml. 

Studējošo ārpusstudiju patstāvīgo  radošo un pētniecisko darbu apliecina: 

- dalība konferencēs, semināros; 

- dalība mākslinieciskās jaunrades projektos,  

- dalība izstādēs, konkursos (ar žūrijas vērtējumu); 

- līdzdalība pētniecisko vai pasūtījuma līgumdarbu īstenošanā. 

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. 

 Akadēmiskajam personālam ir paredzētas iknedēļas konsultācijas studējošajiem, atbilstoši 

izveidotajam grafikam. 

 Studijas ārzemēs RA studentiem nodrošina starpaugstskolu sadarbības līgumi, piem., programmas 

ERASMUS ietvaros. Līgumu skaits tiek paplašināts atbilstoši darbībā esošo 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.  

 

 

22. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 

 

Lai uzsāktu studijas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Apģērbu dizains un 

tehnoloģija”, ir nepieciešama vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, kas iegūta, apgūstot 4-gadīgo 

programmu (trešais kvalifikācijas līmenis). Uzņemšanas kārtību reglamentē Rēzeknes Augstskolas (RA) 

uzņemšanas noteikumi. Uzņemšanas prasības programmā pilna un nepilna laika studijām – uzņem, 

pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem: divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc 

reflektanta izvēles): 



- matemātika; 

- svešvalodas***; 

latviešu valoda un literatūra 

Papildus punkti: 

- vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā vai tekstilizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijā– 

1punkts 

  

 

 

23. 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 

uzņēmumus, Dizaina un Mākslas dienas, dažādas mākslas, tehnoloģiju 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. 

10.tabula 
Teorētiskās studijas Praktiskās nodarbības Konsultācijas 

Kontaktstundas Klātienes konsultācijas; 

Interneta online konsultācijas; 

epasta konsultācijas; 

MOODLE konsultācijas 

Lekcijas; 

Semināri; 

Diskusiju gupas; 

Testi; 

Ekskursijas 

Praktikumi; 

Meistarklases; 

Laboratorijas darbi; 

Starpskates; 

Studiju darbu skates; 

Plenēri  

Studējošā  pastāvīgais darbs 

Studiju referāti, 

Esejas, 

Tēzes,  

MOODLE materiālu 

studēšana 

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 daļasinformācija). Kontaktstundu norise paredzēta nedēļas 

nogalēs (vidēji 16 kontaktstundas nedēļā).  

 

 

 

 

 

24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

 
Studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 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. 

Lai novērstu subjektīvu viedokli, apmēram 35% no visiem studiju kursiem vērtē vismaz divi 

docētāji (studiju projekti, prakses, valsts pārbaudījumi), vērtēšanas kritēriji ir skaidri 

formulēti, iekļauti kalendārajos plānos un ievietoti Moodle vidē un RAIS sistēmā. 

Diplomu par  pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturtās 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem un  apģērbu projektētāja kvalifikāciju iegūst 

izglītojamais, kurš: 

• apguvis studiju programmu, sekmīgi nokārtojis vispārizglītojošos, nozares obligātajos un 

profesionālās specializācijas teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos paredzētos 

pārbaudījumus; 

 studiju laikā parādījis profesionālās spējas projektēšanas un dizaindarbībā, iegūstot 

pozitīvus prakses vērtējumus (informācijas analīzes/muzeju, profesionālā, kvalifikācijas 

prakse(16 KP)); 

 attīstījis pētnieciskā darba prasmes materiālzinātnē tekstila nozarē, veicot un sekmīgi 

aizstāvot patstāvīgus pētījumus studiju projektā – tehnoloģijās un dizainā; 

 izstrādājis un sekmīgi (iegūstot vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”) 

aizstāvējis kvalifikācijas darbu. 

Vērtēšanas kritēriju izstrādē docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem 

metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA” 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/ →studentu vērtēšana).  

 

Novērtēšanas kritēriji tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi un 

studentam pieejami (kalendārais plāns ar vērtēšanas prasībām ievietots Moodle sistēmā) jau uzsākot studiju 

programmas/ studiju kursa/ studiju moduļa apguvi. 

     Studiju rezultātus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Apģērbu dizains 

un tehnoloģija” 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 daļās ietvertā 

satura apguvi; 

 prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstoši izvirzītajiem studiju programmas mērķiem, 

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

kalendārajos plānos ir noteikts pamatprasību kopums sasniegumu vērtēšanai; 

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips- programmas apguves vērtēšanā izmanto 

dažādus vērtēšanas veidus; 

 vērtējuma atbilstības princips- pārbaudes laikā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un radošās spējas, 

zināšanas, prasmes un attieksmes visiem kursiem, atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs 

iekļaujamais satura apjoms atbilst kursa programmās noteiktajam saturam un profesiju standartā 

noteiktajām prasmju, zināšanu un kompetenču prasībām. 



Studiju programmas apguves noslēgumā ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana.  Kvalifikācijas darba 

aizstāvēšanas komisijas sastāvs IDF tiek veidots atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standarta prasībām, pieaicinot augsti kvalificētus speciālistus no Latvijas augstskolām, nozares 

profesionālajām organizācijām un darba devējus. 

 

25. Studiju programmas izmaksas 

 
Studiju programmas izmaksas izstrādātas saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.42 „Kārtība , kādā 

valsts sedz mācību maksu augstskolā studējošajiem” 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 

2013./2014. studiju gadam uz 1 studējošo ir paredzētas šādas izmaksas:  

- 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 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 izskata fakultātes dome un apstiprina RA Senāts. Studiju 

maksa 2013./ 2014. st. g. –pilna laika studijām- Ls 870 gadā; nepilna laika studijām –Ls 700 gadā. 

 

 

 

26. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā. 

 
Studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” satura atbilstība pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības standartam 

11.tabula 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības standarta prasības 

Studiju programmas „Apģērbu 

projektēšana un dizains” saturs KP 

7. Programmas apjomam jābūt no 80-120KP Programmas apjoms ir 100 KP 

7.Programmas pamatdaļu un mācību kursu 

apjomam jābūt šādam: 

7.1. mācību kursi – kopējais apjoms – ne 

mazāk kā  56 KP, bet nepārsniedzot  75 % no 

programmas kopējā apjoma: 

7.1.1.vispārizglītojošie mācību kursi – ne 

mazāk kā 20 KP 

7.1.2.  nozares mācību kursi – ne mazāk kā    

36 KP 

7.2. prakse – ne mazāk kā 16 KP 

7.3. kvalifikācijas darbs –  ne mazāk kā 8 KP 

 

 

- 76KP 

 

 

 

- 23KP 

 

- 53 KP 

- 16 KP 

- 8 KP 

7.4. Studiju procesā ne mazāk kā 30 % no 

studiju kursu apjoma īsteno praktiski 

      ~     50% 



8. Studiju programma jāizstrādā atbilstoši 

profesijas standartam 

Studiju programma izstrādāta 

atbilstoši profesijas standartam 

„Izstrādājuma projektētājs”, 

reģistrācijas Nr. PS 0359 

 

Programmā „Apģērbu dizains un tehnoloģija” atbilstību profesijas standartam „Izstrādājumu 

projektētājs”, reģistrācijas Nr. PS 0359, profesionālo pienākumu un uzdevumu apguvi nodrošina atbilstoši 

studiju kursi. (skat. 5.tabulu) 

 

12.tabula 

Izstrādājumu projektētāja pienākumi un uzdevumi : 
Pienākumi Uzdevumi Studiju programmas kursi, kuros iegūtās 

zināšanas un prasmes dos iespēju veikt 

darba pienākumus un uzdevumus 

1. Iegūt un 

izanalizēt 

izstrādājumu 

projektēšanai 

nepieciešamo 

informāciju 

1.1. Izvērtēt klienta vajadzības, atbilstoši 

izanalizēt izstrādājumu tehnoloģiju, materiālu 

un modes tendenču aktualitātes. 

1.2. Veikt izpēti izstrādājuma ideju 

attīstīšanai.  

1.3. Materiālu novērtēšana, to estētisko, 

ķīmisko, fizikālo, mehānisko īpašību izvēle 

atbilstoši iecerei un lietojumam. 

1.4. Grafiski sakopot informāciju un 

noformēt pasūtījumu. 

Modes zinības un stilistika 

Modes zīmējums un  

apģērba kompozīcija 

Materiālmācība, materiālu ķīmika, 

materiālu fizika 

Apģērbu projektēšana 

 

2. Izstrādājumu 

plānošana 

2.1. Formulēt izstrādājumu koncepciju un 

plānot mākslinieciskās projektēšanas un 

konstruēšanas darbus. 

2.2. Plānot izstrādājumu konstrukciju, 

konstruktīvo mezglu, dekoratīvo detaļu 

izstrādi. 

2.3. Vizualizēt savas vai klienta idejas skicēs 

un datorgrafikas vidē. 

2.4. Izvēlēties un saskaņot materiālus ar 

pasūtītāju un plānot ekonomisku materiāla 

patēriņu. 

2.5. Izgatavot izstrādājumu tehniskos 

zīmējumus.  

2.6. Plānot un noteikt izstrādājumu tiešās un 

pilnās izmaksas. 

Modes zinības un stilistika 

Modes zīmējums un  

apģērba kompozīcija 

Materiālmācība, materiālu ķīmika, 

materiālu fizika 

Apģērbu konstruēšana un  

modelēšana  

Ekonomikas teorijas izglītībā un 

praksē 

Apģērbu projektēšana 

3. Izstrādājumu 

projektēšana 

3.1. Izvēlēties mērīšanas metodikas, 

instrumentus. 

3.2. Veikt izstrādājumu vai to atsevišķu 

mezglu mērīšanu. 

3.3. Izgatavot izstrādājumu rasējumus un to 

specifikācijas, veikt fotofiksācijas. 

3.4. Pārzināt projektēšanas un izgatavošanas 

tehnoloģijas, to ierobežojumus un informēt 

pasūtītāju par ierobežojumiem. 

3.5. Izvēlēties un saskaņot ar pasūtītāju 

materiālus. 

3.6. Projektēt izstrādājumu konstrukcijas, 

izstrādāt konstruktīvos mezglus, dekoratīvās 

detaļas un sagatavot montāžai nepieciešamās 

norādes. 

Apģērbu konstruēšana un  

modelēšana  

Apģērbu tehnoloģija un  iekārtas 

 Apģērbu projektēšana 

Grafiskās programmas IT  

Ievads dizaina teorijā un  ekodizaina 

pamati 

Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas 

menedžments 

Materiālmācība, materiālu ķīmika, 

materiālu fizika 

Kolekciju projektēšana 

Apģērbu,  kolekciju un modes 

darbnīcu projektēšanas pamati 

Ekonomikas teorijas izglītībā un 



praksē 

4. Pirmā parauga/ 

izstrādājuma 

izgatavošana 

4.1. Izgatavot pirmo paraugu/ izstrādājumu, 

maketu vai uzrauga tā izgatavošanu. 

4.2. Novērtēt pirmā parauga estētiskās, 

funkcionālās, ergonomiskās un tehnoloģiskās 

īpašības. 

4.3. Novērtēt darba un ugunsdrošības 

speciālas prasības izgatavošanas procesā. 

4.4. Uzklausīt pasūtītāja vērtējumu, saskaņot 

labojumus ar pasūtītāju un veikt 

nepieciešamos labojumus dokumentācijā. 

4.5. Parādīt projektējamos izstrādājumus 

dažādās projektēšanas stadijās. 

4.6. Sagatavot tehnoloģiskās dokumentācijas 

paketi izstrādājumu vienreizējam 

pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei.   

4.7. Izveidot marķējumu, montāžas aprakstus 

un izdarīt atbilstošu kopšanas simbolu izvēli.  

4.8. Noteikt izstrādājuma/ pasūtījuma/ 

pakalpojuma gala izcenojumu. 

4.9. Informēt pasūtītāju par izmaksām. 

Apģērbu projektēšana 

Apģērbu konstruēšana un  

modelēšana  

Mākslas valoda un kompozīcija  

Apģērbu kompozīcija 

Materiālmācība, materiālu ķīmika, 

materiālu fizika 

Grafiskās programmas IT  

Apģērbu tehnoloģija un  iekārtas 

LR Darba aizsardzības sistēma 

Apģērbu,  kolekciju un modes 

darbnīcu projektēšanas pamati  

Ievads dizaina teorijā 

Ekodizaina pamati 

Kolekciju projektēšana 

Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas 

menedžments Ekonomikas teorijas 

izglītībā un praksē 

5. Ražošanas/ 

izgatavošanas 

pārraudzība 

5.1. Sagatavot montāžai nepieciešamās 

norādes. 

5.2. Pārzināt izstrādājuma, tā konstruktīvo 

mezglu, detaļu un dekoratīvo detaļu 

rasējumus un to specifikācijas. 

5.3. Izvēlēties savienojumu veidu un mezglu 

apstrādes tehnoloģijas, iekārtas un apstrādes 

režīmus. 

5.4. Parādīt izstrādājumus dažādās ražošanas/ 

izgatavošanas stadijās atbilstošās 

tehnoloģiskās vidēs. 

5.5. Veikt darbu patstāvīgi vai grupā. 

5.6. Plānot darbu sadalījumu un kontrolēt 

pareizu darba paņēmienu izpildi.  

5.7. Kontrolēt pareizu materiālu lietojumu. 

5.8. Sekot pasūtījumu izgatavošanas termiņu 

ievērošanai. 

Darba un autortiesības 

 Apģērbu,  kolekciju un modes 

darbnīcu projektēšanas pamati  

 Apģērbu tehnoloģija un  iekārtas 

Ekonomikas teorijas izglītībā un 

praksē 

Profesionālā kompetence un darba 

tirgus un pētniecība 

6. Vieglās 

rūpniecības nozares 

darbību 

reglamentējošo 

normatīvo aktu 

pārzināšana un 

ievērošana 

6.1. Kontrolēt darba kvalitāti visos 

izstrādājuma tapšanas etapos, uzlikt iezīmes 

un marķējumus. 

6.2. Novērtēt izstrādājumu kvalitāti un 

atbilstību valsts standartu, pasūtījumu u.c. 

prasībām. 

6.3. Formulēt viedokli precīzi, prast to 

pamatot un risināt darba gaitā radušās 

konfliktsituācijas. 

6.4. Ievērot profesionālās ētikas principus un 

saskarsmes kultūru. 

6.5. Ievērot darba aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas 

prasības. 

6.6. Ievērot ekoloģijas un vides aizsardzības 

prasības, veidot videi draudzīgus 

izstrādājumus un pakalpojumus 

Apģērbu,  kolekciju un modes 

darbnīcu projektēšanas pamati  

Apģērbu tehnoloģija un  iekārtas 

Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas 

menedžments 



6.7. Ievērot darba tiesisko attiecību 

noteikumus. 

– izstrādājumu projektētājs ir speciālists, kurš apguvis izstrādājumu projektēšanas pamatprincipus, 

specializējoties vieglās rūpniecības vai kokapstrādes nozarē (apģērbs, mājas tekstils, koka un ādas 

izstrādājumi, mēbeles) (turpmāk – izstrādājums); pēc savām vai klienta iecerēm veido skices, modelē, 

izvēlas materiālus atbilstoši izstrādājuma pielietojumam; aprēķina materiālu un darba patēriņu; veic objektu 

mērīšanu; izstrādā konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavo rasējumus; projektē 

tehnoloģiju; veic nepieciešamos aprēķinus; nosaka izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski sakopo 

informāciju; noformē vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko 

dokumentāciju. 

Izstrādājumu projektētājs strādā projektēšanas vai ražošanas uzņēmumā par dizainera palīgu, 

izstrādājumu projektētāju; var pildīt meistara pienākumus vidējās profesionālās izglītības iestādēs vai strādā 

kā pašnodarbinātā persona, vai individuāls komersants 

 

 

27. 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. 

 
Salīdzinājums  tiek veikts ar RTU iepriekšējā akreditācijas periodā (līdz 2012. gadam) realizēto studiju 

programmu: 

         13. tabula 

Salīdzinājums ar RTU realizēto studiju programmu 

N.

p.k

. 

Salīdzinā

mie 

rādītāji 

Rēzeknes Augstskola (RA) 

Izglītības un dizaina fakultāte 

 Dizaina un amatniecības katedra 

RTU  

Materiālzinātnes un lietišķās 

ķīmijas fakultāte  

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un 

dizaina institūts 

1. Iegūstamā 

kvalifikāci

ja 

Apģērbu projektētājs 

 

Profesionālais bakalaurs materiālu 

dizainā un tehnoloģijā  

Produkta dizainers  

2. Studiju 

ilgums 

2,5 gadi 100 KP 4 gadi 161 KP 

3. Studiju 

saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares studiju 

kursi 

- 74 KP 

Vispārizglītojošie un nozares 

profesionālās specializācijas kursi  

117 KP 

  t.sk. Profesionālās specializācijas kursi 

Apģērbu dizains, Šūto izstrādājumu 

projektēšana  10 KP 

t.sk. Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

Tekstīliju  dizains un tehnoloģija, 

Ādlietu dizains un tehnoloģija, 

Apģērbu dizains un tehnoloģija, 

Kokdarbu dizains un tehnoloģija,  

 50 KP 

  Izvēles kursi  4 KP Izvēles kursi 6 KP 

  Prakse 16 KP Prakse    26 KP 

  Kvalifikācijas darbs   8 KP Kvalifikācijas darbs   12 KP 

  

 Būtiskākais studiju procesa organizācijā RTU: lielāks kredītpunktu skaits ir  inženiertehnoloģiju 

studiju kursiem. RA studiju programmā iekļauti gan humanitāro zinātņu, gan uzņēmējdarbības studiju kursi, 

jo Izglītības un dizaina fakultātē jau tiek realizētas pirmā un otrā līmeņa studiju programmas vides un 

interjera dizainā, profesionālā maģistra studiju programma „Dizains” ar specializācijas studiju moduli 

„Modes dizains” tādējādi dizaina studiju virziens ir katedras un fakultātes prioritāte. 

Šobrīd tikai RA realizē šāda līmeņa un specializācijas programmu Latvijā. 



 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un 

tehnoloģija” tiek salīdzināta ar līdzīgām studiju programmām Utenas kolēģijas (Lietuva) (skat. 1. tabulu) un 

Kauņas tehnoloģiju universitātē (Lietuva) (skat. 2. tabulu). Programmas tiek salīdzinātas pēc šādiem 

kritērijiem:  

- iegūstamais grāds/ kvalifikācija; 

- studiju ilgums (gadi); 

- apjoms(kredītpunkti, stundas) 

- studiju saturs, struktūra (obligātie un izvēles kursi, prakse, bakalaura darba aizstāvēšana) 

14. tabula.  

Salīdzinājums ar  Utenas kolēģijas (Lietuva) realizēto studiju programmu  

N.

p. 

k. 

Salīdzi- 

nāmie 

rādītāji 

RA Izglītības un dizaina fakultāte 

 Dizaina un amatniecības katedra 

Utenas kolēģija (Lietuva) 

1. Iegūstamais 

grāds  
- Profesionālais bakalaura grāds 

apģērbu ražošanā 

2 Iegūstamā 

kvalifikācija 

Apģērbu projektētājs Apģērbu tehnologs 

3. Studiju 

ilgums 

2,5 gadi 100 KP 3 gadi 120 KP 

4. Studiju 

saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares studiju 

kursi 

- 76 KP 

Vispārizglītojošie un 

profesionālās kvalifikācijas 

kursi 85 KP 

 Izvēles kursi  4 KP Izvēles kursi 6 KP 

 Prakse 

16 KP 

Prakse  

18 KP 

 Kvalifikācijas   darbs 

8 KP 

Bakalaura  darbs 

11 KP 

  

 Būtiskākais studiju organizācijā Utenas kolēģijā: izglītības saturs paredz  orientāciju uz apģērbu 

tehnoloģisko procesu apguvi ar iespēju specializēties kādā no piedāvātajiem virzieniem: apģērbu dizains, 

apģērbu tehnoloģija, trikotāžas izstrādājumu ražošana,  kā arī  vispārīgo inženierzinātņu jomas satura 

apguvi. Prakse tiek organizēta sadarbībā ar uzņēmumu „Utenas trikotāža”.  

 
15. tabula.  

Salīdzinājums ar Kauņas tehnoloģiju universitātes (Lietuva) realizēto studiju programmu 

N.

p. 

k. 

Salīdzi- 

nāmie 

rādītāji 

RA Izglītības un dizaina fakultāte 

 Dizaina un amatniecības katedra 

Apģērbu dizains un tehnoloģija 

Kauņas tehnoloģiju 

universitāte (Lietuva) 

Apģērbu modes inženierija  

1. Iegūstamais 

grāds  
- Profesionālais bakalaura grāds 

industriālajā inženierijā 

2 Iegūstamā 

kvalifikācija 

Apģērbu projektētājs Apģērbu tehnologs 

3. Studiju 

ilgums 

2,5 gadi 100 KP 4 gadi 160 KP 

4. Studiju 

saturs, 

struktūra 

Vispārizglītojošie un nozares studiju 

kursi 

- 76 KP 

Vispārizglītojošie un 

profesionālās kvalifikācijas 

kursi  122 KP (30 KP 

specializācija) 

 Izvēles kursi  4 KP Izvēles kursi 6 KP 

 Prakse 

16 KP 

Prakse  

15 KP 

 Kvalifikācijas   darbs Bakalaura  darbs 



8 KP 15 KP 

  

 Būtiskākais studiju organizācijā Kauņas tehnoloģiju universitāte: izglītības saturs paredz  

orientāciju uz apģērbu modes ražošanas procesu apguvi ar iespēju specializēties kādā no piedāvātajiem 

virzieniem: apģērbu konstruēšana, apģērbu ražošanas tehnoloģija,  kā arī  vispārīgo inženierzinātņu jomas 

satura apguvi.  

 

 

28. Informācija par studējošajiem: 

28.1.Studējošo skaits; 

28.2.Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits; 

16.tabula 

N.p. 

k. 

Studējošo 

skaits 

2013./2014. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits; 

Absolventu (ja tādi ir) skaits 

1. 16 9 -  

 

 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze. 

 
Reizi semestrī paredzēta studējošo anketēšana, kas notiek saskaņā ar RA normatīvajiem 

dokumentiem. Anketēšanas rezultāti tiek atspoguļoti ikgadējā studiju programmas pašnovērtējumā. (skat. 

4.pielikumu)Aktuālo studiju procesa jautājumu apspriešana plānota regulārās programmas direktora un 

studentu apspriedēs un tikšanās reizēs. 

 

 

30. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze. 

 

Studiju programmā „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 2013./2014.g. absolventu vēl nav. 

 

 

 

31. 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. 

     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. 

Augstskolā regulāri norit iekšējā studiju virzienu programmu izvērtēšana, kur piedalās akadēmiskais 

personāls, administrācijas pārstāvji un sadarbības partneri – nozares uzņēmumu pārstāvji. Darba grupā 

strādā programmas direktors, docētāju un studentu pārstāvji. 
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. 

Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un 

risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru, katedras vadītāju vai dekānu. 

 

 



 

III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 
 

32. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, 

ņemot vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

 

Studiju programmas kopīgie mērķi un uzdevumi pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas 

plānošanas dokumentiem: „ Europa2020”, kas paredz novatorisma, jaunrades un uzņēmējdarbības 

sekmēšanu, „EIROPAS  Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”,  iestrādes, „Latvija 2030” ,  

„Latgales stratēģija 2030”, balstās Latgales attīstības koncepcijā 2010-2017.g., NAP 2020 projekta 

nostādnēs. 

Studiju programmas mērķi saskan ar AII misiju un ir orientēti uz speciālistu sagatavošanu un 

attīstību. Studiju programma tiek īstenota, ņemot vērā studējošo, darba devēju, profesionālo organizāciju 

viedokli un reģionālās intereses. 

 

 

32.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām; 

 
Studiju programma veidota saskaņā ar: 

-  Izglītības likuma (11.05.2000.) 14.panta 19.punktu; 

-  Profesionālās izglītības likuma (14.07.1999.) 23.pantu; 

-  LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu; 

- Izstrādājumu projektētāja profesijas standartu. Programmā ir ņemtas vērā profesijas standartā 

noteiktās kopīgās prasmes profesijā, specifiskās un vispārējās prasmes, kā arī iegūstamās zināšanas. 

Saskaņā ar EKI sistēmu studiju programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija” atbilst EKI  5.līmenim ar 

atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetenču saturu. Saskaņā ar Latvijas kvalifikāciju ietvartsruktūras 

prasībām tā ir augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturto profesionālās 

kvalifikācijas līmeni. Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves var turpināt studijas 

augstākās izglītības studiju programmā bakalaura grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

iegūšanai. 

  

 

32.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par 

absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

 
Augstskolā regulāri norit iekšējā studiju virzienu programmu izvērtēšana, kur piedalās akadēmiskais 

personāls, administrācijas pārstāvji un sadarbības partneri – nozares uzņēmumu pārstāvji. Darba grupā 

strādā programmas direktors, docētāju, darba devēju un studentu pārstāvji. Potenciālie darba devēji SIA 

Firma „Jata”, SIA „inetas radošā darbnīca”,„SIA Balteks EAST” uzskata, ka absolventiem ir iespējas 

(nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, darba 

devēji studējošo profesionālo prasmju pilnveidei piedalās programmas mērķu sasniegšanā, studējošo  

izglītošanā, piemēram, seminārā par apģērbu ražošanas procesa specifiku piedalījās SIA „VAIDE” 

komercdirektors V.Šidlovskis, SIA „Modes formula” galvenā tehnoloģe V.Muravska, SIA Firma „Jata” 

valdes loceklis V.Veļeckis, SIA „Spectre Latvia” Rēzeknes filiāles vadītāja G.Mihailova. Šie uzņēmumi 

darbojas Preiļos, Rēzeknē, Daugavpilī un Maltā, plāno ražošanas procesa uzlabošanu, ieviešot modernās 

tehnoloģijas, datorprojektēšanu, tāpēc uzņēmumiem nepieciešami speciālisti, kas var strādāt jaunās 

tehnoloģiskās vidēs.  

 

 

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


IV STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI 

 
 

1.pielikums 

1.Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

 

 
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 

 

 

 

1. D.Apele 

2. L.Apeināne 

3. L.Danilāne 

4. I.Dundure 

5. I.Jurčs 

6. M.Justs 

7. Ē.Kalvāns 

8. K.Karpoviča 

9. A.Kaupužs 

10. N.Kivkucāne 

11. V.Ļubkina 

12. A.Martinovs 

13. S.Mežinska 

14. J.Musatovs 

15. V.Paurs 

16. V.Pokule 

17. A.Strode 

18. G.Strods 

19. Ē.Teirumnieka 

20. A.Ušpelis 

21. A.Vilkaste 

22. L.Zarembo 

23. A.Zorins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 

 
 

 

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. 

 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. 

   

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 

 

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. 

 

 

   

 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  

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/


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. 

 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. 

 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. 



 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. 

 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  

http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba
http://www.dic.lv/lang-lv/2008/programma/27-izglitiba


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. 

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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 Rakstīšana 

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 darbinieka  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Lidija Apeināne 

Adrese Rēznas 37-18, Rēzeknē 

Tālrunis, mob.tālrunis  26173881  

E-pasts leda66@inbox.lv 

Dzimšanas datums 16.01.1966. 
  

Vēlamā nodarbošanās / 

profesionālā joma 

vieslektors 

  

Darba pieredze  

Laika periods 01.09.2009. –un pašlaik                         

Profesija vai ieņemamais amats vadītāja 

Galvenie pienākumi Sistemātiski vadīt pensionāru sociālo pakalpojumu centra darba procesu: 

projektēt, analizēt, plānot, koordinēt un organizēt darbu, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu, Analizēt centra klientu 

sociālās vajadzības tālāk prognozējot centra darba procesu veidošanos un 

attīstību.  

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs, 

Rēznas 41, Rēzeknē 

Laika periods 24.07.2000.- 01.08.2009 

Profesija vai ieņemamais amats vadītāja 

Galvenie pienākumi Sistemātiski vadīt pensionāru dienas centra darba procesu: projektēt, analizēt, plānot, 

koordinēt un organizēt darbu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu sociālo pakalpojumu 

sniegšanu, Analizēt centra apmeklētāju sociālās vajadzības tālāk prognozējot centra darba 

procesu veidošanos un attīstību. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Rēzeknes pensionāru dienas centrs, 

Rēznas 41, Rēzeknē 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Laika periods 11.05.1998.-24.07.2000 

Profesija vai ieņemamais amats sociālais darbinieks 

Galvenie pienākumi Veikt sociālo gadījumu vadīšanu. Plānot sociālo pakalpojumu attīstību 

atbilstoši klientu pieprasījumam un vajadzībām. Izstrādāt un realizēt dažāda 

līmeņa sociālās programmas un projektus kas ceļ pensionāru dienas centra 

prestižu; 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Rēzeknes pensionāru dienas centrā, 

Rēznas 41, Rēzeknē 

Laika periods 20.01.1992.- 27.10.1997.            

Profesija vai ieņemamais amats audzinātāja-brigadieris 

Galvenie pienākumi Izstrādāt un realizēt dažāda līmeņa šūšanas mācību programmas. Lasīt stundas-

lekcijas. Sagatavot audzēkņus eksāmenam. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes arodskolā-uzņēmums, Latgales 82, Rēzekne 

Laika periods 02.01.1992.- 17.01.1992. 

Profesija vai ieņemamais amats vadītāja 

Galvenie pienākumi Šūšanas ateljē Nr.2, darbinieku vadīšana un šūšanas procesa organizācija 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes šūšanas ateljē Nr.2, Atbrīvošanas aleja 104, Rēzeknē 

Laika periods 10.12.1987.- 02.01.1992. 

Profesija vai ieņemamais amats inženieris-tehnologs 

Galvenie pienākumi Izstrādāt tehnoloģiskās kartes. Sekot tehnoloģijas noteikumu ievērošanai. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes šūšanas ateljē Nr.2, Atbrīvošanas aleja 104, Rēzeknē 

Laika periods 01.09.1983.- 10.12.1987 

Profesija vai ieņemamais amats sieviešu virsdrēbes šuvēja 

Galvenie pienākumi Šūt sieviešu virsdrēbes.  
 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes šūšanas ateljē Nr.2, Atbrīvošanas aleja 104, Rēzeknē 
 

 
 

Izglītība  

Laika periods 2001.-2003. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 000727,sociālā darbinieka kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums  Rīgas Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “ATTĪSTĪBA”, 

Laika periods 1985.-1991 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 
Diploms PB. Nr. 162830,inženiera-tehnologa kvalifikācija, (ar  AIC lēmumu 

Nr.142/2104 piešķirta kvalifikācija pielīdzināta profesionālajam  maģistra 

grādam un piektā līmeņa profesionālai kvalifikācijai). 

Izglītības iestādes nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte  
  

Valodas prasmes  
  

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citas valodas Latviešu valoda, angļu valoda 

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   C2  C2  C2  C2  C2 

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu   B1  B1  A1  A1  A1 

 
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā, labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi, kas iegūtas, 

strādājot ar brīvprātīgiem no ārzemēm, labas saskarsmes prasmes, kas iegūtas, 

strādājot ar jauniešiem, ar veciem cilvēkiem un invalīdiem, spējās sastrādāties 

ar citiem, spējā klausīties, precīzi uztvert sarunbiedru paustās idejas, attieksmi, 

gan spēja pārliecinoši, situācijai atbilstoši izteikties pašai 

,  
  

Organizatoriskas prasmes Vadītāja iemaņas (pašlaik vadu 78 darbiniekus), spēja organizēt, plānot 

(pieredze sastādīt budžetu), pieredze projektu vai darba grupu vadīšanā. 

 
  

Tehniskas prasmes Zināšanas par kvalitātes kontroles procesu, ir iemaņas tehniskā atbalsta 

nodrošināšanā konferencēs (aparatūru uzstādīšana, saslēgšana, tehniskās 

darbības kontrole), ir prasmes lietot dažāda veida šūšanas iekārtas, 

mehānismus). 

  

Datora lietošanas prasmes Windows XP 2010, Windows Explorer, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 

2010, Internet Explorer, Microsoft PowerPoint. 

 
  

Citas prasmes Zināšanas un prasmes šūt (8gadu praktiska pieredze šūšanā ateljē), zināšanas par adīšanu 

dažādos stilos, zināšanas dārzkopībā (puķu audzēšana), zināšanas par izšūšanu dažādos stilos.  
  

Vadītāja apliecība B autovadītāja kategorija 
  

   

 

 

 

  

  

  

   

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Līga Danilāne 

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. 

 

1999.-2001. Rēzeknes Augstskola, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Mg.soc.sc. 

 

1996.-0999. Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas bakalaura grāds, Bac.oec. 
  

mailto:Liga.danilane@ru.lv


Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

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  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

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 

 

  

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma „Interjera 

dizains”  

Uzņēmējdarbības pamati un mākslas menedžments 2KP  

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais 

pedagogs”  

Ekonomikas pamati 2KP  

 

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  

 

Pirmā līmeņa studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Apģērbu projektēšana 

un dizains”  

Ekonomikas teorijas izglītībā un praksē 2 KP; Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas 

menedžments 2KP 

 

Pirmā līmeņa studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Sociālais 

rehabilitētājs”  

Praktiskā uzņēmējdarbība 2 KP  

 

 

Vieslekcijas 

 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2011.g. Ondokuz Mayis University, Turkey, 8 stundas, Erasmus 

 

2007.g. Madrid Universidad Complutense, Spain, 8 stundas, Erasmus  
  

  

  

Cita darba pieredze  



Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 
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) 

 

Virziena nosaukums 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 

 
 

  

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. Skolēnu mācību sasniegumi patērētājizglītībā pamatskolā. Proceedings of the 

International Conference Society, Integration. Education. 2014, Rēzekne, Latvija. 

Thomson Reuters ISI Web of Knowledge. 

2. Consumer Education in Primary School in the Context of Sustainable Development. 

5th World Conference of Educational Sciences 2013, Rome, Italy, Sciencedirect, 

Marzano.G. 

3. Development of consumer’s responsibility during study process: Latvian experience. 

PERL conference. Responsible Living. Berlin, 2012. atrodams datu bāzē:    

http://www.hihm.no/concit 

4. 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 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

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 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Skaties. Domā. Dari.: Metodiskais līdzeklis. Rēzekne: RA, 2008., 160 lpp.( autoru 

kolektīvā) (ISBN 978-9984-779-93-5) 

  

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

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


Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1. Skolēnu mācību sasniegumi patērētājizglītībā pamatskolā. Proceedings of the 

International Conference Society, Integration. Education. 2014, Rēzekne, Latvija. 

Thomson Reuters ISI Web of Knowledge. 

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. 

Proceedings of the International Conference Society, Integration. Education, 2011. 

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.  

 
  

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) 2014. g. 

 

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  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

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. 

 

2009.g.-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”- 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.g.-2015.g. 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.g.-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.g.-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 

 
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

Satversmes sapulce, locekle kopš 2012.gada 

  

  

http://www.hihm.no-/


Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

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 
 

Valodu prasmes  

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 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

04.11.2014.g.          L.Danilāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 
 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Inese Dundure 

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  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

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 

 
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

1992.g., bakalaurs, māksla, interjera dizains, Latvijas Mākslas akadēmija 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

No 2007.g. sept. vieslektore, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un Dizaina fakultāte, Dizaina 

un amatniecības katedra 

 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 



Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

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”; 

 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un 

tehnoloģija”, kurss: „Ekodizains” 
  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)   

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 1997.g. līdz šodienai  

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) 

 

Virziena nosaukums Māksla, Dizains  



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 

 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

„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. 
  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 



Konferences   

Kopējais konferenču skaits 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 
  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

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, 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 

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. 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

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 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 



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) 

GRUNDTVIG programmas mūžizglītības radošā darbnīca „Viaggio in Europa 

- Cultural literacy through art and philosophy”, 2014.g. 14.- 18 aprīlis, 

Perypezye Urbane, Milāna, Itālija 
 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Tallina, Igaunija, Baltijas muzeoloģijas skola,” Ekspozīciju dizains”10.07.-17.07.2011. 

Rēzekne, Latvija, Baltijas muzeoloģijas skola „Nemateriālais mantojumsmuzejos”14.06.-

21.06.2010. 
  

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 Rakstīšana 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jurčs Ivars  

Dzīvesvietas adrese Blaumaņa iela 3 - 46, Rēzekne, LV-4604 

Tālrunis, mobilais tālrunis 22038024   

e-pasts ivars.jurcs@ru.lv 

Dzimšanas datums 26.06.1962. 
  

Izglītība   

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2010.g.septembris - 2012.jūnijs, Daugavpils Universitāte, profesionālais maģistra grāds darba 

aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija 

2004.g. septembris – 2006. janvāris Rēzeknes Augstskola, profesionālais maģistra grāds vides 

aizsardzībā, diploms PD C Nr.0083 

1999.g.septembris -2004.g. jūnijs, Rēzeknes Augstskola, profesionālais bakalaura grāds vides 

aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija, Diploma Nr. PDA 0075 
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2012, profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, Mg.oec., Daugavpils Universitāte 

2006, profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā, Mg.sc.env., Vides zinātne, Rēzeknes 

Augstskola 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

01.09.2006. - pašlaik, lektors, Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, Dabas un 

inženierzinātņu katedra 

01.09.2011- 30.06.2012. pasniedzējs, Malnavas koledža 

  

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, 

studiju kurss „Darba aizsardzība”, 1KP 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”, 

studiju kurss „Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Vides inženieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Vides inženieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inženieris”, studiju kurss ”Darba aizsardzība un 

ergonomika”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

“Programmēšanas  inženieris”, studiju kurss ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Elektroniskā 

komercija", studiju kurss ”Darba aizsardzība un ergonomika”, 2KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

"Elektroniskā komercija", studiju kurss ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika", ”Darba aizsardzība”, 1KP 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20301&p4=2030103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20302&p4=2030203#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20302&p4=2030203#sp01


2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika", ”Civilā aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”LR 

darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, studiju modulis “Mājturības/mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājs, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”,  studiju modulis “Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, ”LR 

darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”LR 

darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

”Interjera dizains” , ”LR darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Sociālais pedagogs", ”LR darba aizsardzība”, 1KP  

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, studiju modulis “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, ”Civilā 

aizsardzība”,1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, studiju modulis “Mājturības/mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājs, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”,  studiju modulis “Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, ”Civilā 

aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, studiju modulis “Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, ”Civilā 

aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs”, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

”Interjera dizains” , ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Sociālais pedagogs", ”Civilā aizsardzība”, 1KP  

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Civilā 

aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Komercpakalpojumu vadībā, ”Darba 

aizsardzība”, 1KP 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=203&p3=20302&p4=2030203#sp01
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2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības 

vadībā, ”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības 

vadībā, ”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, 

”Civilā aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Uzņēmējdarbība", specializācija Mārketinga sektora vadītāja specialitāte, 

”Darba aizsardzība”, 1KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Ekonomika", specializācija Finanšu un grāmatvedības vadībā ”Darba un civilā 

aizsardzība”, 2KP 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Ekonomika", specializācija Uzņēmējdarbības tiesībās ”Darba un civilā 

aizsardzība”, 2KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture", ”Civilā aizsardzība”, 

1KP 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Tiesību zinātne", ”Civilā aizsardzība”, 1KP 
  

  

  

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 
Kurss „Civilās aizsardzības pamati”, biedrība “Lācīša Skola”, 162 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA „BUTS MC”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA „BUTS MC”, 40 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, Latgales pieaugušo mācību centrs, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība un aizsardzība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 160 stundas 

Kurss „Ugunsdrošība”, SIA ”Austrumvidzeme”, 20 stundas 
  

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 
Angļu valoda bez priekšzināšanām, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”, 80 stundas, 

Apliecības Nr.2011/2705-832, izdota 27.05.2011. 

Darba vides bioloģiskie riska faktori, RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības 

institūts, 4 stundas, 16.06.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, 

Reģistrācijas Nr. 27590, izdota 14.04.2011. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, 

Reģistrācijas Nr. 21096, izdota 21.10.2010. 

Darba devēju apmācība darba aizsardzības jautājumos, mācību centrs „Buts”, 8 stundas, 

Reģistrācijas Nr. 12965, izdota 06.10.2009. 

Ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana, 

Ugunsdrošības, dienesta un civilās aizsardzības joma, Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža, 26 stundas, Apliecības Nr. 706, izdota 28.03.2008. 

Civilā aizsardzība Latvijas republikā, Civilās aizsardzības plāns, SIA 

Komunikācijas un konsultācijas, 7 stundas, 28.02.2006. 

Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 
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 evaluation, under the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection 

Department Lithuania, 28.-29.04.2004 

Higher Level Training Course for Instructors in the Field of Radiological 

Accidents, Swedish Radiation Protection Authority, 15-17.06.2004. 

Workshop on Establishing Policies on Establishing Policies on Safe 

Communities Programmes, Funded by the European union (European Regional 

Development fund) within the BSR INTERREG 111 B programme, Karolinska 

Institute, 02.-04.11.2003. 

Higher level Regional course on exercise preparation, conducting and 

evaluation, under the Swedish – Lithuanian project GE 207 A, Civil Protection 

Department Lithuania, 18.-19.11.2003 

Dosimetric Control and Decontamination Tactic and Methods off Emergency 

Workers and General Public, Swedish Radiation Protection Authority, 17-

18.06.2003.  

Civilās aizsardzības plānošana pašvaldībām un paaugstināta riska 

uzņēmumiem, Latvijas Universitāte, pašvaldību un projektu vadības valsts 

mācību centrs, 10 stundas, Apliecības Nr. 7356, izdota 06.02.2002. 

 

 

 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Goda raksts, LR Iekšlietu ministrija, Nr. 783, 12.11.2001 

Goda raksts, VUGD, Nr. 1341, 23.12.2010 
  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda  B1 vidējais A1 pamata B1 vidējais A2 pamata A1 pamata 

Krievu valoda  C2 augstākais C2 augstākais C2 augstākais C2 augstākais C2 augstākais 

Angļu valoda  A1 pamata A1 pamata A1 pamata A1 pamata A1 pamata 

 
 (*) 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  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


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, montāža, dizains; 

Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”, Rēzeknes Augstskola Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

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

video, bukletu un reklāmmateriālu izstrāde 

16.11.2012., „Atjaunojamo energoresursu 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 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Fotografēšanas pamati 114 stundas, Fotogrāfiju digitālā apstrāde 40 stundas 

Mācību centrs „Buts” 

2012.g. jūnijs-augusts 

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 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ēriks Kalvāns 

Dzīvesvietas adrese Rēzekne, Kosmonautu 12/1 - 55 

Tālrunis, mobilais tālrunis 28720293   

e-pasts yello@inbox.lv 

Dzimšanas datums 07.11.71. 

  
 

25.10.2013. iegūts Dr. psych. sociālās psiholoģijas apakšnozarē 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

06.2005. absolvēta Daugavpils Universitāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds 

psiholoģijā.  

06.2001. absolvēta Rēzeknes Augstskolas maģistrantūra, iegūts pedagoģijas maģistra 

grāds (diploms Nr. 000118).  

02.1999. absolvēta Latvijas Universitāte, iegūta ekonomista  kvalifikācija 

grāmatvedībā (diploms Nr. 000272) 

06.1997.  absolvēta Rēzeknes Augstskola, iegūts psiholoģijas  bakalaura grāds skolu 

psiholoģijā(diploms Nr. 000206); skolu  psihologa kvalifikācija (diploms Nr. 000181); 

veselības mācības skolotāja kvalifikācija (diploms Nr. 000182). 

 

 

   

 
strs  

Zinātniskie grādi  

2013. Sociālo zinātņu doktora grāds sociālajā psiholoģijā, Dr.psych., Daugavpils 

Universitāte 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2005. Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā, Mg.psych., Daugavpils Universitāte 

2001. Pedagoģijas maģistrs, Mg.paed., skolu pedagoģijā, Rēzeknes Augstskola 

1997. Psiholoģijas bakalaurs,bac.psych., skolu psiholoģijā, Rēzeknes Augstskola 

 

 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

09.2010 – līdz šim laikam. Lektors, Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina 

fakultāte 

09. 2001. – 09.2010. lektors, Rēzeknes Augstskola, Pedagoģijas fakultāte 

09.2001. – 06.2002. lektors, RPIVA (Rēzeknes filiāle), Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte 

09.1998. – 06.2010. asistents, Rēzeknes augstskola, Pedagoģijas fakultāte 
  

Studiju kursu vadība  

  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija", „Pedagoģiskā saskarsme”, 

2 KP. 

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas", „Profesionālā un 

organizāciju psiholoģija”, 2 KP. 

 



Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Sociālais 

rehabilitētājs", „Sociālā ētika”, 2 KP „Vispārīgā un attīstības psiholoģija”, 2 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Speciālās izglītības skolotājs", „Fizkultūras un sporta mācīšanas metodika”, 2 KP, 

Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Elektroniskā komercija" „Saskarsme un profesionālā ētika”. 2 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Programmēšanas inženieris" „Saskarsme un profesionālā ētika”, 2 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Mehatronika", „Saskarsmes psiholoģija”, 2 KP. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība”, 

„Saskarsmes psiholoģija”, 2 KP., „Organizāciju psiholoģija”, 1 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs” (studiju modulis ”Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”), „Vispārīgā, 

attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3KP., „Veselības izglītība un pirmā 

palīdzība”, 4 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs” (studiju modulis ”Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”), „Vispārīgā, 

attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs \” (studiju modulis ”Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”), „Vispārīgā, 

attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs” (studiju modulis ”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 

pamatu skolotājs”), Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija”, 3 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Sociālais pedagogs", „Attīstības psiholoģija”, 2 KP., „Veselības kultūra”, 2 KP., 

„Personības psiholoģija”, 2 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vēstures un 

kulturoloģijas skolotājs", „Vispārīgā psiholoģija”, 2 KP. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Latviešu valodas 

un literatūras skolotājs", „Attīstības psiholoģija”, 1 KP. 

 

 

 
ja  

  

  
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2007.g. komisijas loceklis. Maģistra studiju programma „Pedagoģija”, RA 

2005. – 2006.g. uzņemšanas komisijas loceklis. Maģistra studiju programma 

„Pedagoģija”, RA 

2001. – 2003. komisijas loceklis. Bakalaura studiju programma „Sociālā 

pedagoģija”. 

1999. g. komisijas loceklis. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, RA. 
 

 

 
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

   

    

Maģistri (kopējais skaits)  4 



Bakalauri (kopējais skaits)  23 
  

Cita darba pieredze 2003. – līdz šim laikam. Trenažieru zāles vadītājs, Rēzeknes Augstskola. 

09.2002. – 06. 2003. Psihologs – konsultants, Rēzeknes Ģimnāzija. 

2001. gads. Psihologs – konsultants, IU “Ailin”. 

1994. – 1995. gads. Korespondents, laikraksts “ Latgales sports”.                         

1991. – 1994. gads. Elektromontieris, Rēzeknes Slaukšanas iekārtu rūpnīca  

 
 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

„Studentu stress augstskolas studiju procesā un tā optimizācija”,  „Laime un 

psiholoģiskā labklājība”. 

Virziena nosaukums  

Latgale inhabitants’ satisfaction with the quality of social environment micro – and 

macro – factor “Family”, “Job” and “State” and its impact on their feeling of 

happiness. Publicēts Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo 

pētījumu institūta zinātniskajā žurnālā „Reģionālais ziņojums”, ISSN 1691-6115 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

The structure of Latgale inhabitants’feeling of happiness and its socio – 

demographic determinates. Pieņemts recenzēšanai ASV profesionālajā žurnālā 

„Sociology Study”, ISSN 2159-5526 

„Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība”. Daugavpils 

Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences krājums, ISBN 978-

9984-14-612-6 
„Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs” publicēta starptautiskās 

zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiālos (2013. gada 

24. – 25. maijs), ISSN 1691-5887 

 “Problem of phenomenon of happiness in perspective of today’s positive 

psychology”  publicēta starptautiskās zinātniskās conferences  “The 1
st
 Virtual 

International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) 

Slovakia, December 3 - 7, 2012” materiālos 

„Psiholoģiskās labklājības saturs mūsdienu psiholoģiskajās teorijās” publicēta 

Rēzeknes Augstskolas starptautiski recenzējamā  zinātnisko rakstu krājumā 

„Education reform in comprehensive school: education content research and 

impementation problems” (ISSN 1691-5895)  

„Psiholoģisko labklājību noteicošie faktori un ideālās un reālās psiholoģiskās 

labklājības modeļi”; publicēta starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, 

integrācija, izglītība” materiālos (2012. gada 25. – 26. maijs), ISSN 1691-5887 

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 

“Studentu personības faktoru izpētes rezultāti Rēzeknes Augstskolā”; publicēta 

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas institūta 2009. gada zinātnisko rakstu 

krājumā (ISSN 1691-5895) 

 

  

  

Kopējais publikāciju skaits  11 

  

 

 

 

 

 
  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  



Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

“Jauniešu sociālās kompetences pilnveidošana kā jauniešu sociālās trauksmes 

pilnveidošanas iespēja”; publicēta starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība, 

integrācija, izglītība” materiālos (2008.gada 22.  – 23. februāris), ISBN 978- 

9984-779-77-5 

“Sociālās trauksmes traktējums personības teorijās”; publicēta Starptautiskās 

zinātniskās konferences “Sabiedrība, integrācija, izglītība” materiālos (2007. gada 23. 

– 24. februāris, Rēzeknē), ISBN 978-9984-779-41-6 

 
  

Monogrāfijas „Studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās”, Rēzekne, RA Izdevniecība, 

2006, 85 lpp., ISBN 9984-779-33-5 

„Laimes un psiholoģiskās labklājības sociāli psiholoģiskā analīze”, Rēzekne, RA 

Izdevniecība, 2013, 166 lpp., ISBN 978-9984-44-116-0 

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

  

  

  

  

  

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  Otrie Latvijas starpaugstskolu pedagoģijas, izglītības zinātnes maģistrantu lasījumi 

„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Ziņojums: „Latgales iedzīvotāju laimes izjūta”. 

Rēzekne. 12.02 – 13.02.2014. 

Kopējais konferenču skaits The 13th European Congress of Psychology. Poster session: The structure of Latgale 

inhabitants’feeling of happiness and its    socio – demographic determinates. 

Stockholm. 09.07.2013. – 12.07.2013. 

Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Ziņojums: Latgales 

iedzīvotāju laimes izjūta un psiholoģiskā labklājība. Daugavpils. 10.04.2013. – 

12.04.2013. 

Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, 

izglītība”. Ziņojums: Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs.  Rēzekne. 

24.05. 2013.  -  25. 05. 2013. 

The 1
st
 Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas 

(ARSA-2012). Ziņojums: Problem of phenomenon of happiness in perspective of 

today’s positive psychology. Slovakia. 03.12.2012. – 07.12. 2012. 

Rēzeknes Augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, 

izglītība”. Ziņojums: Psiholoģisko labklājību noteicošie faktori un ideālās un reālās 

psiholoģiskās labklājības modeļi. Rēzekne.  25.05.2012. – 26.05. 2012.  
 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

“Sociālās trauksmes traktējums personības teorijās” Starptautiskā zinātniskā 

konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”, RA, Rēzekne, Latvija, (2007. gada 23. 

– 24. februāris).      

“Jauniešu sociālās kompetences pilnveidošana kā jauniešu sociālās trauksmes 

pilnveidošanas iespēja” Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība, integrācija, 

izglītība”, RA, Rēzekne, Latvija, (2008.gada 22.  – 23. februāris).  

 
 

  

  

  

  



  

  

   
  

Dalība projektos 01. 2010. – 12.2011. ESF projekts „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes 

jauniešiem ar  mācīšanās grūtībām un zemām pamat prasmēm nākotnes karjeras 

attīstīšanai”, lektors. 

2009. – 2012. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, eksperts, lektors. 

09.1998. – 06.1999. „Delate 2” Dānijas-Latvijas projekts  „Arodpedagoģiskās 

pamatizglītības programmas ieviešana Latvijas augstskolās”. 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

 

  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

Ikgadējā RA Sporta dienas organizācija, RA, 2004. – 2009. gads. 

Latvijas starpaugstskolu pedagoģijas, izglītības zinātnes maģistrantu lasījumu 

„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” organizēšana, zinātniskās sekcijas darba vadīšana. 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

RA Senāts, senators, 09.2011. – līdz šim laikam 

RA Satversme, satversmes loceklis, 09.2011. – līdz šim laikam 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

 

,   

  

  

  

  

   
  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

12.2009. – kursi „Atlētiskajā vingrošanā” Veļikijeluki Valsts fiziskās kultūras institītā, 

iegūts sertifikāts Nr. 0267. 

03.2002. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta speciālistu - treneru un sporta 

skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (apliecība Nr. 308 – T ) 

12.2002. atlētiskās vingrošanas kursi Krievijas Valsts fiziskās kultūras institūtā 

(Veļikijeluki filiālē) (apliecība Nr. 146 – S).       

06.1999.  iegūta Latvijas Pedagogu izglītības atbalsta centra apliecība par Dānijas-

Latvijas projekta par Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešanu 

Latvijas augstskolās apguvi. 

02.1998. iegūta lietveža kvalifikācija ( Mācību centrs “Personāls”;  sertifikāts Nr. 

2048) 

                                                                                                  
 

 
 

 

  

  

  

  



Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  10 krievu 10 krievu 10 krievu 10 krievu 9 krievu 

Valoda  6 angļu 6 angļu 6 angļu 6 angļu 4 angļu 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Kalvāns __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


   

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  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

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 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

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 un juridisko 
zinātņu fakultātes Tiesību zinātņu katedra                  

 
  

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

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) 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

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.                                                                                              
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Tiesiskās apziņas izpētes jautājumi 
  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 



Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”-Latvijas loma un 

neizmantotās iespējas Eiropas Savienībā- 14.04.2014. 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”- Boloņas procesa īstenošana 

augstskolu darbībā- 10 stundas- 31.03.2014.  

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. 

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 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

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  

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. 

 

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. 

 
 

  



 

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 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

1. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsās telefonaptaujas versijas 

pilotpētījums. Liepājas Universitātes 2.zinātniski metodiskās conferences “Sporta 

izglītības aktualitātes” zinātniski metodisko rakstu krājums. Liepāja, 2011. 

2. Daily physical activity level for children and adults. Abstract for 4º Congreso 

Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores. Malaga, Spain, 2011. P. 780. 

I.Smuka, D. Krauksta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

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.  

 
 



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”. 12th 

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 „Humanitārās un sociālās zinātnes”. Rīga, RTU, 

2009. 

27. „Bioloģiskā vecuma noteikšanas iespējas gados veciem cilvēkiem”. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne. 2009. 

28. „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) pilotpētījums kultūrvides adaptācijai 

Latvijā”. LSPA Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2009. 

29. “Fiziskās aktivitātes novērtējums gados veciem cilvēkiem”. LSPA doktorantu un maģistrantu 

zinātniskā konference ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē” Rīga 2009. 

30. „Fiziskās aktivitātes vecākā gada gājuma cilvēkiem”. Starptautiskā zinātniskā konference 

„Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzekne, 2008. 

31. „Self-perceived physical and health condition of older persons (aged 65-75)”. First Baltic 

Conference on Exercise andSport Sciences. Tartu, Igaunija. 2008. 

32. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.)”. LSPA Starptautiskā 

zinātniskā konference. Rīga, LSPA, 2008. 



  

 

 

                  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. 

 

 

 

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. 



Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

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. 
 

 
 
 
 
 

 

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 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

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 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

 

 

A.Kaupužs 

 

2014. gada 01.decembris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Nellija Kivkucāne 

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku 9-101, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 2 9157227   

e-pasts nellija.k@ru.lv 

Dzimšanas datums 03.09.1955. 

Izglītība 1994.g. Rīgas Tehniskā Universitāte Inženiera tehnologa kvalifikāciju trikotāžas   

ražošanas specializācijā, diploms Nr. 001841, izdots 09.06.1994. 

 
  

Zinātniskie grādi 2013.g. Akadēmiskais informācijas centrs, profesionālais maģistra grāds un piektā 

līmeņa profesionālā kvalifikācija, lēm. Nr. 142/15494, 12.06.2013. 

1993.g. Rīgas Tehniskā Universitāte.bakalaura grāds mehānikā,  

diploms Nr. 002929, izdots 01.07.1993. 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

No 1996.g. lektore RA, Pedagoģijas fakultātē, Darbmācības katedras lektore 

No 2009.g. lektore RA, Pedagoģijas fakultātē, Mājas kultūras un izglītības katedras 

lektore 

No 2011.g. lektore RA, Izglītības un dizaina  fakultātē, Dizaina un amatniecības  

katedras vieslektore 

Studiju kursu vadība  



Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Darbmācības un ekonomikas 

pamatu skolotāja ( pamatskolā un vidusskolā) ar vienu papildspecialitāti darbam 

arodskolā 

Papildspecialitēte: „Mašīnadīšana”-28 KP, „Šūto izstrādājumu tehnoloģija”- 2KP, 

„Tekstilmateriālmācība”- 2KP,” Mājsaimniecības tehnika”- 2KP, „Darba 

aizsardzība”- 1KP, „ Darba vide un tās drošība”-1KP, „Mājas priekšmetu kopšana”-

1KP , 

2. līmeņa    profesionālās augstākās izglītības bakalaura  studiju programma 

“Skolotājs” Studiju modulis – Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 

pamatu skolotājs 

„Šūto izstrādājumu tehnoloģija”-2 KP, „Tekstilmateriālmācība”- 2KP,” 

„Uzturs un uzturzinību mācīšanas metodika”-4 KP „Uztura mācība”-2KP, „Galda 

kultūra”- 2KP, „ Mājsaimniecības vadīšana un uzturēšana”- 3KP, „Tradīcijas 

ģimenē”- 2KP, „ Veselīgs uzturs un ēšanas paradumi”- 2KP. 

1. līmeņa  profesionālās augstākās  izglītības    studiju programmas                                 

” Apģērba projektēšana un dizains ” 

„Tekstilmateriālmācība”- 2KP,” 

Vieslekcijas 2009.g. Turcija, Ondokuzas Universitāte   – nolasītas 8 st. ERASMUS mācībspēku 

mobilitāšu projekta ietvaros (sertifikāts)  

2009.g.  Somija, Laurea Universitāte   – 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) 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

no 1996 g. sekretāre visām studiju programmām, kuras nodrošina Dizaina un 

amatniecības katedra, RA 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits)  40 

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 
No 2012.g. RA Dizaina un amatniecības katedras izglītības darba speciālists - 

lietvedis 

No 2010.g. RA Dizaina un amatniecības katedras speciālists studiju procesa 

nodrošināšanā 

No 2009.g.RA Dizaina un amatniecības katedras lietvede 

No 1998.g.RA Darbmācības katedras metodiķe 

 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Pašrealizācijas nozīme topošo mājturības skolotāju izglītībā. 

Rēzeknes Augstskolas topošo mājturības skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide 

pētnieciskajā darbībā 
 

  

Citas publikācijas  



Kopējais publikāciju skaits 11. Rēzeknes Augstskolas kursa „ Māšīnadīšana” programma darbmācības specialitātes 

studentiem Konferences tēzes.- Rēzekne, 1997. 

2. Mājsaimniecības kursa „ Mašīnadīšana” programmas ieviešanas koncepcija RA 

Darbmācības katedrā. Starptautiskā konference Jelgava, 1998. 

3. Training Arts and Crafts techer’s  at Rezekne Hight Education Institution. 

International Scientific Conference „ Teacher Education in XXI Century: changing 

and perspectives” Siauliai University, Lithuania, 2003. 
 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs – Jelgava, Šauļi, Vitebska, Madride 
  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

Zinātniski pētnieciskās – praktiskās darbības organizācija studentiem „Zinātnieku 

nakts 2008/2009/2010/2011” 
  

Dalība projektos 2010.g. mācību darbnīcu „Mācos filcēšanu” vadītāja- Projekts “Kompetenču 

paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta 

realizēšanai vispārizglītojošā skolā” Līguma Nr. 

2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 

2008.g. projekta vadītāja asistents- Projekts “Kompetenču paaugstināšana Latgales 

reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā 

skolā” Līguma Nr. 2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 

2006.g. projekta vadītāja asistente- Projekts “Kompetenču paaugstināšana Latgales 

reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā 

skolā”  Līguma Nr. 2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0097/0160 

2005.g.IV PSBH projekts “Problem Solving for Better Healt” RA sertifikāts; 

 
  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

No 2001 g. – 2006.g. koordinatora darbība reģionālajā projektā sadarbībā ar Ziemeļu 

Ministru padomes Informācijas centru. Ikgadējs Ziemassvētku pasākumu cikls 

Rēzeknes Augstskolā un  Rēzeknes pilsētā. 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

No 2005.-2007.g.RA revīzijas komisijas locekle  

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Tālākizglītības programmas mājturības/ mājsaimniecības skolotājiem izstrāde: 

Skolēnu izziņas aktivitāti un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana 

mājturībā un mājsaimniecībā ( A ) -24 st. 
  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 



Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

No 2003- 2006.g.Mājturības pedagogu asociācijas biedrs 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

2008. g. Augstskolu izglītības pakāpē strādājošo pedagogu profesionālā pilnveides 

kursu programma        ” Augstskolu didaktika „ 160.st.( sertifikāts Nr. 2008/09-112) 

2003. g. Augstskolu izglītības pakāpē strādājošo pedagogu profesionālā pilnveides 

kursu programma        ” Inovācijas augstākās izglītības sistēmā „  

2003.g. Seminārs „ Home Economics in the New Millennium a Challenge and 

Opportunity” , 

2003.g.Tālākizglītības programma „ Uzturmācība pamatskolas mājturības kursā” , 

2001.g.  Lietvedības kursi, 

2000.g. kursi: Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”, apliecība 

izdota 28.12.2000. 

2000.g. Prezentācijas programmas Power Point un darbs ar LCD paneli, 

1999.g.  Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas seminārs „ Skolu un 

augstskolu sadarbības modeļa izveide”, apliecība izdota 20.08.99. 

1997.g. LLU sertifikāts didaktikā, Nr. 221, izdots 19.06.97. 

1996.g. Starptautiskie kursi „ Mājturības mācīšanas attīstība Latvijā” PIAC apliecība 

Nr. 1421, izdota 17.05.96. 

1994.g. Direktoru vietnieku ārpusstundu darba kursi, apliecība Nr. 218, izdota 

14.10.94. 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

Rēzeknes Augstskolas Atzinības raksti 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu valoda 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 
 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 Personas dati  

 Uzvārds / Vārds VELTA ĻUBKINA 

Dzīvesvietas adrese Jupatovkas iela26, Rēzekne, LV4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26141063   

e-pasts velta@ru.lv 

Dzimšanas datums 01.06.1956 

Faksa numurs  

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un gadu), 

izglītības iestādes nosaukums, iegūtā 

kvalifikācija, grāds 

 

 

 

 

 

 

 

2013.- RTU diplomā PB Nr.162831 piešķirtā kvalifikācija pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam 

Mg.sc.ing./ AIC lēmums Nr. 142/18486 no 22.08.2013. 

 

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 

 

Zinātniskie grādi 

 

 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

Pedagoģijas zinātņu doktora grāds – 1994.g. 

Pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds – 1994.g. 

No 2013- Prof. Honoris Causa 
no 2002 -  profesore pedagoģijā 

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 



Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un gadu), 

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

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 pedagoģijā. 

 

No 2002. gada Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības Mājturības / mājsaimniecības skolotājs 

programmas vadīšana. 

 

No 1998.- 2002.g. asoc. profesore 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. 

 

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  



Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

 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 

 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās  



Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), programmas 

līmenis (bakalaura, maģistra progr.), 

studiju programmas nosaukums, iestāde 

 

26.06.2014. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte (L.Babajeva) – 

locekle/recenzente 

 

19.12.2013. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ Rēzeknes 

Augstskola (J.Poplavskis) – locekle/recenzente 

 

27.06. 2013 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

(I.Bērtaitis) – locekle/recenzente 

 

27.06.2013 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ Rēzeknes 

Augstskola (I. Zaiceva) – locekle/recenzente 

 

18.03.2013 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Liepājas  Universitāte (D. Deimante- 

Hartmane) – locekle/recenzente 

 

18.12.2012. 

Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Daugavpils Universitāte/ (V.Guseva) – 

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 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

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)  

Indra Kolendoviča – zin. grāda pretendente  Sociālpedagoģiskā  palīdzība sociālā riska ģimeņu bērnu 

patstāvības veidošanai pusaudžu vecumā, 2011. 

 

Olga Urtāne ( 3.kurss) Pusaudžu ar garīgās veselības un mācīšanās traucējumiem gatavības veidošanās 

karjeras izvēlei internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā, 2011.g. 

 

Alens Indriksons (3.kurss) Lietišķās komunikācijas prasmes robežsargu profesionālajā sagatavošanā- 

2012.g 

 

Iveta Purne-(2.kurss.) Sociālā darbinieks profesionālo kompetenču veidošanās, 2013.g. 

 

Inese Silicka (1.kurss)profesionālās kompetences veidošanās teorijas un prakses kopsakarībā viesmīlības 

profesijā, 2014. 

 

Inese Patapova (3.kurss- akad.atvaļinājumā) Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu 

socializēšanās procesā, 2008. 

   

Maģistri (kopējais skaits)  53 

Bakalauri (kopējais skaits)  42 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2014.-2017.- Valsts pētījumu programmas vadītāja INOSOCTEREHI- RA, LU, LiepU, RTU 

2013.-2014.st.gads- viesprofesore Čenstohovas universitātē, Polijā    

 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)  

Virziena nosaukums - Personības socializācijas un resocializācijas procesu pētījumi 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

Publikāciju saraksts pievienots atsevišķi 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Baranauskienė, I., Gerulaitis, D., Lubkina,V., Radzevičienė, L.,  Usca, 

S.(2013)  Health Promotion and Professional rehabilitation Technologies 

for Participation in Labor Market. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, ISBN 

978-9984-44-133-7 
 

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 2009.–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) 
 

  

Mācību un metodiskā literatūra  



Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Zagroženia cyberprzestrzeni/kompleksowy program dla pracownikow služb spolecznych (V.Ļubkina 

autoru kolektīvā) Warshawa, 2014; ISBN 978-83-61121-80-0 

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.  

Latv.val. ISBN 978-9984-44-123-8 

Angļu val. ISBN 978-9984-44-125-2 

Lietuviešu val. ISBN 978-9984-44-124-5 

 

Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču moduļa programmas un metodiskā 

līdzekļa 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.) 

 

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) 

 

  

Citu mācību metodiskie materiāli 

(t.sk. audio, video, MOODLE 

materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, izdevējs Doktora studiju programmas „Pedagoģija” studiju programmas, kalendārie plāni un studiju 

materiāli, 2014.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.) 

 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība  



Konferences 

Informācija par konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā (referāta nosaukums, 

konferences nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Starptautiska konference projekta ietvaros „PI-PWP Thereats of Cyberspace – new qualifications of 

a social worker”  Wisha Szkola Pedagogiczna TWP in Warsaw, Poland, September, 9.-11., 2014, 

Electronic treats/addictions in Latvia 

 

Fifth International conference „Education, Research& Development” Burgas, Elenite, Bulgaria, 

4.-8.09.2014. Opinions, Attitudes and Experiences among Evaluators of Adult Educators, Marzano, 

Lubkina, Usca 

 

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   

 

 

Eksperta darbība  



Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

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 

  

        

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

http://projectos.ese.ips.pt/


Nosaukums (konferences orgkomiteja, 

tml.), tituls (priekšsēdētājs, loceklis, 

u.c.), gads  

  - 2014.-2017. Valsts pētījumu programmas vadītāja INOSOCTEREHI (RA,LU,LiepU,RTU)    

 - 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” 

        - 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: 

- 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    

- Ikgadējam starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” 

materiālu krājumam- Rēzekne, no 2006.gada. ( ISBN 978-9984-44-018-7) (ISSN1691-5887) 

Thomson Reuters Web of Science Conference Proceedings Citation Index 

 

   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. 

- Prace Naukove akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie: Edukacja techniczna i 

Informatyczna (ISSN 1897-4058), www.adj.czest.pl 
 

 

http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.adj.czest.pl/


 

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; 

- 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 

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  

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

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 

 

Kursa nosaukums, iestādes nosaukums, 

stundas 

2012./2013.st.g. profesionālās pilnveides kursi profesionālo iestāžu pedagogiem Latvijas visos 

reģionos „pedagoģijas, psiholoģijas un lietišķās komunikācijas modulis” ESF projekta ietvaros 

 

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.  

 

  

http://www.hihm.no-/
http://www.hinm.no.concit/
http://www.dhfglobal.org/
http://projectos.ese.ips.pt/moodle/course


Dalība profesionālās, sabiedriskās 

organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, statuss 

(priekšsēdētājs, loceklis, biedrs, u.t.t.)  

- 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 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) 

        2014.g. 13.-20.07. dalība projekta EDuEval darba grupas seminārā Krētā, Heraklionā, Grieķija 

       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; 

                  

Saņemtie apbalvojumi  



Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

2013. g. 29.10. lēmums Nr. 1 par RA Goda profesora nosaukuma piešķiršanu 

2013.g. Latvijas Universitātes Pedagoģijas , psiholoģijas un mākslas fakultātes Pateicība Par 

nozīmīgu ieguldījumu profesionālo iestāžu pedagogu kompetences pilnveides pasākumu 

nodrošināšanā. 

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 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu   C1  C1  C1  C1  C1 

Vācu   A1  A2  A1  A2  A2 

Lietuviešu   A1  A1  A1  A1  A1 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

15.09.2014. 

V.Ļubkina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

Curriculum  Vitae 

Andris MARTINOVS 

 Date of birth 

 

May 19,  1964 

Place of birth 

 

Malta, Rezekne region, Latvia 

Education 

 

Latvian University, Department of Physics and Mathematics, 
Specialty “Physicist, Teacher of Physics”, diploma PB No. 158306, 
15.06.89. 

 

Academic titles and 
scientific degrees 

 

Dr.sc.ing. – Doctor of Engineering in Mechanics, subsector – 
Mechanics of materials and resistance, diploma No. 0061, issued 
06.06.2006., Riga 

Latvian University, Department of Physics and Mathematics, 
master degree in physics, diploma No. 001093, 20.06.1995. 

 

Occupation 

 

Since 2008 – Rezekne Higher Education Institution (RHEI) 
associate professor, scientific sector – Mechanics, subsector - 
Mechanics of materials and resistance; 

Since 2008 – head of Mechatronics laboratory, RHEI Faculty of 
Engineering; 

Since 2007 – director of the 2nd level professional higher 
education Bachelor study program “Mechatronics”, RHEI; 

2003 – 2008 – assistant professor, the department of Nature and 
Engineering Sciences, RHEI; 

2006 – 2007 – head of RHEI Scientific division 

1996 – 2004 – acting dean of the Faculty of Engineering 

1993 – 2003 – lecturer, the department of Nature Sciences, RHEI 

1995 – 1998 – head of methodological association of Rezekne 
region Physics teacher  

1989 – 1998 – deputy director in Informatics, Malta Secondary 
school No. 1  

1989 – 1999 -  Teacher of Physics and Informatics, Malta 
Secondary school No. 1 

Scientific 
publications 

 

3. 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 

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, 

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


June 20-22, 2013, Volume 1, p. 66- 72, ISSN 1691-5402. 

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

5. Martinovs 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” Rezekne, 

June 20-22, 2011, Volume 2, p. 118- 124, ISSN 1691-5402. 

http://zdb.ru.lv/conferences/3/VTR8_II_118.pdf 

6. Martinovs 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, p. 61- 65, ISSN 1407-8015. 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/8335/fulltext.pdf 

7. Martinovs A., Gonca V. (2009) Descriptive model of sliding 

friction processes// Proceedings of the 7th International 

Scientific and Practical Conference „Environment. Technology. 

Resources”, Rezekne, June 25-27, 2009, Volume 2, p. 227- 233, 

ISSN 1691-5402. 

http://zdb.ru.lv/conferences/2/II_227-233_Martinovs.pdf 

8. 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, p. 171- 

178, ISSN 1407-8015. 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/4864/fulltext.pdf 

9. 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, p. 154-158.  

10. Martinovs A. (2007) Mechanical and Electrical Identification of 

Rubber Parameters. Scientific proceedings of Riga Technical 

University. 6. Series. Transport and engineering. Mechanics. 

Volume 24, p. 159-166. 

11. 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. 

12. Martinovs A. (2005) Forecasting of Mechanical Properties of 

http://zdb.ru.lv/conferences/5/VTR9_I_66.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/3/VTR8_II_118.pdf
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/8335/fulltext.pdf
http://zdb.ru.lv/conferences/2/II_227-233_Martinovs.pdf
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/4864/fulltext.pdf


Elastomers on the Basis of Accelerated Tests: Summary of 

Doctoral Thesis. RTU. Faculty of Transport and Mechanical 

Engineering. Institute of Mechanics; scientific supervisors 

E.Lavendelis, V.Gonca. 

Total 16 scientific publications 

Direction of 
scientific research 

 

Research and forecasting of mechanical and electrical properties 
of materials (elastomers, plastics, nanostructured coatings, 
sapropel); physics of aeroions. 

Other scientific 
activities 

 

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. 

3. 2008- 2012 project „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”. 

4. 2009 – Riga TU project „ Research of motion of robot-fish” 

(Robotizētas zivs kustības pētījumi); No. FLPP-2009/46”; head 

of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība. 

5. 2008 – Ministry of Education and Science- Riga TU project 

„Identification of complex mechanical properties of reinforced 

elastomers (rubber) products and synthesis of the new 

structure” (Armētu elastomeru (gumijas) izstrādājumu 

komplekso mehānisko īpašību identifikācija un jaunu 

struktūru sintēze); head of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis 

Vība. 

6. 2006 – Riga TU project “Analysis and synthesis of handling 

equipment for people with reduced mobility” (Cilvēku ar 

kustības traucējumiem pārvietošanas ierīču analīze un 

sintēze); head of project - prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība  

7. 01.05.2005- 03.06.2005– development of experimental part 

for doctoral thesis in Fachhochschule Oldenburg/ 



Ostfriesland/ Wilhelmshaven, Germany 

8. 21.03.2007- 23.03.2007 – training on universal testing 

machine Zwick-150 at Zwick/Roell, Ulm, Germany 

9. 2007 – 2008 – participation in RHEI Assesment commission 

for results of tender of scientific projects, the Ministry of 

Education 

10. 2007 – 2008 – participation in RHEI commission for 

assessment of Scientific research projects submitted for 

grants. 

Pedagogic and 
instructional 
publications 

 

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 

Teaching, 
methodological and 
pedagogical 
activities 

 

Study programs: 

The 2nd level professional higher education Bachelor study 
program “Mechatronics” 

The 2nd level professional higher education Bachelor study 
program “Environmental Engineer” 

The 2nd level professional higher education Bachelor study 
program “Engineer - Programmer” 

The 1st level professional higher education study program 
“Building” 

Professional higher education Master study program 
“Environmental Protection” 

Doctoral study program “Environmental Engineering” 

 

Study courses: 

Materials Sciences, Mechanics, Flow Mechanics and Hydraulics, 
Hydraulic Drive, Electrical Engineering, Electrical machinery and 
Electrical Drive, Systems for Automatic Control of Electrical Drive, 
Software in Mechanical Engineering (Comsol), Physics, Technical 
Thermodynamics and Thermal techniques, Building Physics, 
Programming of CNC metalworking machine tool bench, 
Programming of automatic systems of manufacturing processes.  

 

Training of 
academic staff and 
professionals 

 

Trained 20 qualified engineers (supervision of Engineering 
projects and Bachelor thesis); 12 masters (supervision of Master’s 
thesis). 

Supervision of 2 promotion thesis (dissertation). 

Other activities of 
study process 

1. 17.11.2014 -20.11.2014 ERASMUS visit Jade Hochschule, 

Germany; theme - „Calculations of temperature and 



 mechanical tension  fields with multiphysical process software 

COMSOL”. 

2. 25.11.2013 - 29.11.2013 participation in juror of international 

robotic game „Design Challenge 2013” and conducting classes 

as staff ERASMUS LLPI, Jade Hochschule, Germany. 

3. 14.10.2013 - 18.10.2013 ERASMUS visit in Laser institute of 

Hochschule Mittweida, Germany. 

4. 28.01.2013 - 01.02.2013 training course “Mastercam X6”; SIA 

Colla, Riga. 

5. 14.01.2013 - 18.01.2013 training course “PC Schematic”; SIA 

Colla, Riga. 

6. 14.05.2012- 18.05.2012 training course “Electrical machinery 

and Electrical Drive”, Pskov State University, Russia. 

7. 06.02.2012 -10.02.2012 training course “Festo mechatronica” 

(MPS, mikro FMS, ProLog Factory, Robotics, CNC training, 

Vision), Festo sertificate No. 053 325 102230. 

8. 23.09.2011 - 29.09.2011 ERASMUS visit Gabrova Technical 

University, Bulgaria. 

9. 09.05.2011- 13.05.2011 participation in juror of international 

robotic game „Design Challenge 2011” and conducting classes 

as staff ERASMUS LLPI, Jade Hochschule Germany. 

10. 14.03.2011 - 01.04.2011 training course (CNC Programming 

Turning, Milling: Sinumerik 840D, Heidenhein TNC430) in 

EMCO MAIER Ges.m.b.H. Austria. 

11. 02.05.2010 -08.05.2010 ERASMUS visit Jade Hochschule, 

Germany, „Design Challenge 2010” juror. 

12. 01.11.2006 - 30.06.2008 project  "Matemātikas studiju 

metodiskā un tehniskā nodrošinājuma modernizācija 

inženierzinātņu vajadzībām RA"; agreement No./ 2006/ 

0256/ VPD1/ ESF/ PIAA/ 06/ APK/ 3.2.3.2./ 0100/ 0160.  

13. 02.06.2008 - 07.06.2008 teaching in framework of ERASMUS 

project  in Fachhochschule Oldenburg/ Ostfriesland/ 

Wilhelmshaven Emden, Germany; theme - „Calculations of 

temperature and mechanical tension  fields with multiphysical 

process software COMSOL”. 

14. 01.04.2008 - 03.04.2008 visit to International Trade Fair of 

Electrotechnics and Electronics „AMPER 2008”, Prague, Czech; 

preparation of specification for establishing electrical 

engineering, electronics, power electronics and automation 

laboratories in RHEI. 

15. 03.12.2007 - 06.12.2007 visit to international trade fair for 

Moldmaking and Tooling  „EuroMold”, Frankfurt, Germany; 



preparation of specification for metalworking and plastic 

working technologies laboratories in RHEI . 

16. 07.05.2007 - 12.05.2007 teaching in framework of ERASMUS 

project in  Fachhochschule Oldenburg/ Ostfriesland/ 

Wilhelmshaven, Germany; theme - „Calculations of 

temperature and mechanical tension  fields with multiphysical 

process software COMSOL”. 

17. 24.04.2007 - 26.04.2007 visit to CNC equipment manufacturer 

EMCO, Salzburg, Austria; preparation of specification for 

establishing CAD/CAM laboratory in RHEI. 

Language skills 

 

Latvian, German, Russian, limited English 

 

24.11.2014      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Silvija Mežinska 
 

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  

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 

 

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 

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 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/


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. 

5.Mežinska S. Papildspecialitātes apguve mājturības skolotāju sagatavošanā – 

pedagoga profesionalitātes pilnveides faktors // Profesionāla pedagoga 

sagatavošanas problēmas: RA ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences materiāli.- RA, 2005 

 

 6.Межинска С. Некоторые аспекты формирования творческои личности. International Scientific 
Conference ”The Problems of Efficient Artistic Education.”VPU,2004. 

7. Mežinska S. Radoša darbība topošā pedagoga profesionālajā izaugsmē//Profesionāla pedagoga 
sagatavošanas problēmas RA ikgadējās starptautiskā zinātniskā : ,RA, 2003 

8. Mežinska S. Apģērba patēriņzinību, tehnoloģiju un dizaina pamatu apguve darbmācības 

skolotāju profesionālajā sagatavošanā RA// Zinātniskā konference LPA Māksla un 

darbmācība. Problēmas un risinājumi. 2002. 

9.Mežinska S. Apģērbzinību apguve, problēmas un perspektīvas.// Baltijas 

reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.- RA, 2000. 

10.Mežinska S. Topošo mājturības skolotāju radošā potenciāla attīstīšana 

apģērbzinību studiju procesā.// DPU 7. ikgadējās zinātniskās konferences 

rakstu krājums- DPU, 1999.142.-144. 

11.Mežinska S. Apģērbzinību pielietojums radošas personības – darbmācības 

skolotāja attīstībā.// Profesionāla pedagoga sagatavošanas problēmas: RA 

ceturtās ikgadējās un pirmās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli.- RA, 1999. 

Monogrāfijas - 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

ESF un SIF projekts “Kā celt pašapziņu un kļūt par aktīvu darba tirgus un integrētās 

sabiedrības daļu” (Motivācijas programma un metodoloģija, RA izdev.) 

Izstrādāta, licencēta un akreditēta pirmā līmeņa augstākās izglītības profesionālā  studiju 

programma” Apģērbu dizains un tehnoloģija” . 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Izstrādāto un vadīto studiju kursu materiāli Moodle. 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 20 



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) 

2005.g.IV ASV Dreifusa fonda projekta “Problem Solving for Better Healt” konference RA;  

(sertifikāts); Liepājas universitātē,2005.g. RPIVA 

2004.g.XII  starptautiska konference „The problems of efficient artistic education) Viļņas 

Pedagoģiskajā universitātē (Lietuva) (sertifikāts); 

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(modes skate, referāts) 
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. 



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” 

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 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) 

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.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 



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” 



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) 

 

 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 Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda  C2 krievu C2  C2  C2  C2  

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 

 

S.Mežinska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

   

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Musatovs Jurijs 

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku iela 9-104, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis (+371)29461187   

e-pasts Jurijs.Musatovs@ru.lv 

Dzimšanas datums 29.05.1979. 

Faksa numurs  
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

09.2006. - 01.2009: Rēzeknes Augstskola, Profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs 

 

09.1997. - 06.2001.: Rēzeknes Augstskola, Profesionālais bakalaura grāds informācijas 

tehnoloģijā un inženiera programmētāja kvalifikācija 

 
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2009.: Profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs, mg.sc.comp, Datorzinātne 

2001.: Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā un inženiera programmētāja 

kvalifikācija 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

no 10.2001 - : Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas 

katedras lektors 

 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 



Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

"Programmēšanas inženieris"  

Programinženierija II – 4KP 

Programmēšanas valodas – 2KP 

Grafiskās lietotāju saskarnes – 2KP 

Datori un programmēšana II – 5KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides 

inženieris" 

Informātika un informācijas tehnoloģijas – 4KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika" 

Informācijas tehnoloģiju un programmēšanas pamati – 3KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Elektroniskā 

komercija" 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas I – 4KP 

Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas II – 2KP 

Datori un programmēšana II – 5KP 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture" 

Vēstures informātika / PowerPoint – 2KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Tiesību 

zinātne" 

Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde – 2KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Apģērbu 

dizains un tehnoloģija" 

Informācijas tehnoloģijas – 2KP 
  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)   

Bakalauri (kopējais skaits)  > 20 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2007.-2008. – SIA „Nexum Insurance Technologies”, .NET programmētājs 

2002.-2007. – a/s “DATI Exigen Group”, vecākais programmētājs 

1999.-2002. – Lūznavas Tehnikums, informātikas skolotājs un tehniķis 
  



Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums  Datorzinātne 

 Informācijas tehnoloģijas 

 Intelektuālās datortehnoloģijas 

 E-lietvedības un e-pārvaldes risinājumi 

  

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 

 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Musatovs J., Meirāns I. „E-lietvedības un e-pārvaldes ieviešanas jautājumi un problēmas”  

Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas” 

rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. 

 
Meirāns I., Teilāns A., Musatovs J. „Mūsdienu programmēšanas tehnoloģiju piesaiste IT 

studiju programmu kursiem” Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības 

attīstības iespējas un problēmas” rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. 
  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Musatovs J. Datori un programmēšana II (mācību līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 

2008. 

 

  



Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas", 

Rēzekne, Latvija, 2006.g. 

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas", 

Rēzekne, Latvija, 2006.g. 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

2007. – 2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 

modernizācija” eksperts 

  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2007. – 2008. ESF projekta „Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 

modernizācija” eksperts 

  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

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 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 



  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

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) 

08.2006. - 11.2006. „Microsoft Certified” kursi 

12.2005. kurss „Projektu vadīšana” 

01.2003. - 05.2003. iegūts pedagoga sertifikāts 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

03.2000. - 07.2000. Vilhelmshāfene (Vācija), ERASMUS projekts 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda krievu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu   B1  B2  B1  B2  B2 

Vācu   B1  B2  B1  B2  B2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Rēzekne 

28.08.2014. ___________________ / J. Musatovs/ 

paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

 

  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 
 

 

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  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

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  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

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  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

- 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

- 

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, „Kompozxīcvijas 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 Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

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 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2014.g. komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Dizains”, Pleskavas Valsts 

universitāte  ( Krievija). 

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. 

2006.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Mājturības/mājsaimniecības un 

biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, Rēzeknes Augstskola. 

2005.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Darbmācības skolotājs”, 

Rēzeknes Augstskola. 

2004.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Darbmācības skolotājs”, 

Rēzeknes Augstskola. 

2003.g., komisijas loceklis, bakalaura studiju programmas „Darbmācības skolotājs”, 

Rēzeknes Augstskola. 

2002.g., komisijas komisijas priekšsēdētājs, bakalaura studiju programmas „Darbmācības 

skolotājs”, Rēzeknes Augstskola. 

2001.g., komisijas komisijas priekšsēdētājs, bakalaura studiju programmas „Darbmācības 

skolotājs”, Rēzeknes Augstskola. 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

- 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

- 

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) 

 

Virziena nosaukums 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, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

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. 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

- 

Kopējais publikāciju skaits 1 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

1.Paurs.V. Formation of Skils in the Acquisition of Drawing at a Higer Education 

Institution. Societu, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical 

Conference. Rēzekne,2009, 169-176lpp.,ISBN 978-9984-44-018-7, Thomson Reuters datu 

bāze. 

2. Paurs.V. Integration of Bionics in Hausekeeping Study Courses.Rural 

Environment. Education. Personality. (REEP) Procedings of the 4th 

International Scientific Conference.Jelgava,2009,107-115 lpp., .,ISBN 978-

9984-48-092-2,EBSCO datu bāze. 
3.Paurs V.Facilitation of Sustainable Education Development by Integgrating Bionics into 

Studi Courses of Design at the Tertiary Level.Innovations and Technologies .Rīga,N-

2(3),2009,18-27.lpp.ISSN 1691-4937. 

 
 

 



Citas publikācijas 1. PaursV. Mākslas mantojuma apguve Latgales skolās. //Latgale šodien, 

vakar, rīt. Latgales pētniecības institūta konference.-Līvāni,2003. 

 

2. . PaursV. Creative training of compositions at lessons of 

Houskeeping.//International Scientific Conference “Teacher Educationin 

XXI-st Centry:Changes and perspectives”Siauliai Unniversity,Lithaunia 9-10 

May, 2003. 

 

3. . PaursV.Creative synthesis in the Acquisition of the theme “Household 

culture”.//International Conference “Person, 

Colour.Nature.Music.”Daugavpils,2002. 

 

4. Paurs V. Kompozīcijas modelēšana vizuālajā mākslā un 

mājturībā.//Tradicionālais un   novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli.-Rēzekne,2001.-

278.lpp. 
 

Kopējais publikāciju skaits 8 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

- 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

- 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

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. 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

2013.g. Studiju kursu programmas. 

2013.g. Studiju kursu kalendārie plāni. 

 
  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 6 



Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1.The International Scientifie Conference Societu, Integration, Education, 

Rezekne Higer Education Institution, Fakuly of Pedagogy, Personality 

Socialization Resarch Institucion, Rezekne,Latvia, February 27 th-28th 2009. 

2.7th International JTFS/BBCC Conference Sustainable 

Development.Culture. Education.Institute of Sustainable Education 

Daugavpils University, Daugavpils Latvia, 

May 5-8 2009. 

3.Rural Environment. Education. Personality.(REPP). Proceedings of the Internatinal 

Scientific Conference,.Jelgavas University, Jelgava: May 29th -30th  2009.   

 

4.Baltic International akademy „Current Trends and Technologies in 

Development of  Education in design within the Frameworks of  the Bologna 

process”Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīga, Latvija,21-23 January, 2010.  

5.Staptautiska konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā” 

.Akvareļglezniecības meistardarbnīca. Rēzekne,Latvija.09.2012. 

6.Mākslas izglītības attīstība Latgalē 20.un 21. Gadsimtā. Staptautiska 

konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”  Rēzekne,Latvija.09.2013. 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

- 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

- 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

- 

  

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. 

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. 

 



Nosaukums, norises vieta, datums     

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. 

 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). 

    81.11.2013.g. Starptautiskā plenēra darbu izstāde Pleskavā ( Krievija) 

    82.09.2014.g.Māksla un mūzika kultūras diskursā III starptautiskā zinātniskā         

k onference. Starptautiskā mākslas izstāde „Sajūtu dimensijas”Rēzeknes Augstskola. 

83.11.2014.g. Peskavas Valsts universitātes un Rēzeknes augstskolas pasniedzēju izstāde 

galerijā „Dar”Pleskava. 
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

RA Satversmes sapulces loceklis no 1998.gada. 

RA Senāta loceklis,senāta studiju komisijas loceklis no 2010.gada. 

RA Dizaina un izglītības fakultātes domes loceklis no 2008.g. 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Bērnu radošā pašizpausme dizaindarbībā, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, Rēzeknes 

pilsētas vispārizglītojošo skolu skolotāji, 8. stundas,2011.g. 25. janvāris. 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

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  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

-Rēzeknes Augstskolas Goda Profesora diploms (Prof. Honoris Causa). Rēzeknē,2013.g. 

15.novembrī. 

-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). 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Vācu valoda   b  b  a  b  a 

Krievu valoda   c  c  c  c  c 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

2013.gada 16.novembris                                                                                                 Vladis lavs Paurs 

                                                                                                 

                                                                                                                                        ----------------------- 
                                                                                                                                                Paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Viktorija Pokule 

Dzīvesvietas adrese Atbrīvošanas aleja 172b, 31, Rēzekne, LV-4604 (Latvia) 

Tālrunis, mobilais tālrunis +37126532739   

e-pasts Viktorija.Pokule@ru.lv, Viktorija.Pokule@gmail.com  

Dzimšanas datums    May 18, 1982 

Faksa numurs  
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

06/02/2013 –  

Doktora studijas - Izglītības vadība 

Latvijas Universitāte 

Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 
01/09/2005 - 27/06/2007 

Akadēmiskā maģistra grāds izglītības zinātnē 

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, LV-4600 Rēzekne (Latvija) 

 

01/09/2000 - 29/06/2005 

Angļu valodas skolotāja  

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvia) 
 

01/09/2000 - 30/06/2004 

Ekonomists 

Ekonomika ar specializāciju tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība 

Rēzeknes Augstskola 

Atbrīvošanas aleja 90, LV - 4600 Rēzekne (Latvija) 
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

Pedagoģijas maģistre – 2007.g., Rēzeknes Augstskola 

Lektore – 2006.g., Rēzeknes Augstskola 

Bakalaura grāds pedagoģijā (angļu valodas skolotāja) – 2005.g., Rēzeknes 

Augstskola 
Bakalaura grāds ekonomikā – 2004.g., Rēzeknes Augstskola 

  

mailto:Viktorija.Pokule@ru.lv
mailto:Viktorija.Pokule@gmail.com


Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos 

 
Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums  

 

 

 

 

2012.g. novembris – eksperte, moduļu vadītāja, FRONTEX Apmācības 

aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, Ekonomikas 

un vadības fakultāte, Rēzeknes Augstskola. 

 

2012.g. jūnijs – Ārējo sakaru koordinators, Ekonomikas un vadības fakultāte, 

Rēzeknes Augstskola. 

 

2012.g. maijs – FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda 

studiju programmas izstrāde”, projekta asistents, eksperts 

 

2011.g. maijs – 2012.g. jūlijs – Latvijas Universitāte – eksperts projekta 

ietvaros (Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana) 

 

  

2010.g. novembris – 2011.g. aprīlis - Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības 

Centrs, angļu valodas kursi RA darbiniekiem, angļu valodas pasniedzēja 

 

No 2008. g. septembra līdz 2009. g. decembra – Rēzeknes Augstskolas, 

Svešvalodu katedras vadītāja 

 

No 2006.g. Rēzeknes Augstskolas (RA) Svešvalodu katedras lektore. 

 

2006.g.augusts – 2007.g. februāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības 

Centrs, “Profesionālās pilnveides izglītības programma viesmīlības nozares 

sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem”, angļu valodas 

pasniedzēja 

 

2005.g. oktobris – 2006.g. janvāris Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības 

Centrs, angļu valodas pasniedzēja, angļu valodas kursos. 

 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja. 
  

  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

12/11/2012-16/11/2012 

Intercultural competences in the context of foreign language learning, University College of 

Teacher Education (UCTE) Pädagogische Hochschule Kärnten  /Viktor Frankl Hochschule, 

Austria, Austrija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus programmas ietvaros. 

 

19/03/2012-23/03/2012 

Intercultural issues in foreign language learning, 

University College Ghent, Belgium, Beļģija 8 stundas - pasniedzēja mobilitāte LLP Erasmus 

programmas ietvaros. 

 

25/04/2011-01/05/2011 

Competency – based training ensuring the development of learning outcomes,  
Abant İzzet Baysal University in Bolu, Turkey, Turcija 10 stundas - pasniedzēja mobilitāte 

LLP Erasmus programmas ietvaros. 

 

11/05/2009-17/05/2009 

Work and Employment issues in the modern world – 8 stundas - The Academy of 

Humanities and Economics in Lodz, Lodz, Poland, Polija - pasniedzēja mobilitāte LLP 

Erasmus programmas ietvaros. 
  



Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

Ikgadējā dalība pārbaudījumu komisijās studiju programmās – Svešvalodu skolotājs, Tulks 

referents (bakalaura izglītības cikls) – Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte. 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits) 6 

  

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 2005.g. līdz 2008.g. Rēzeknes 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja. 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

 

 

Kopīgie grādi, kopīgās programmas, internacionalizācija  

Virziena nosaukums  
  

  

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 

 

 

 

Baranova V. (Pokule. V.) 10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā// 

“Pedagoģijas teorijas un mācīšanas process”, RA 8. maģistrantu zinātniski 

praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2006  

 
  

  

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Ikgadēji tiek izstrādāti papildmateriāli Moodle videi. 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences  10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā. 

RA 8. maģistrantu zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 

2006  

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

 

     1 

Eksperta darbība  



Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 
FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas izstrāde”, 

projekta asistents, eksperts 
  

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

Projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvija) 

 

FRONTEX Apmācības aģentūras projekts “Kopīga grāda studiju programmas 

izstrāde”, projekta asistents, eksperts 
  

  

  

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

 

Vācu valodas kursi “Sommerdeutschkurs am Meer 2013”,  Jade Hochschule, 

Wilhelmshahena, Vācija, 3 ECTS, 29.07.2013.-13.08.2013. 

 

 

 

WBI organizēti Franču valodas kursi - The University of Liège, Beļģija 

ISLV ULG - Été 2012, 60 stundas, 06.08.2012. – 24.08.2012 
  

 

Valodu prasmes 

 

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Angļu  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Vācu  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

Franču  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

Baltkrievu  
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 
B2 

Independent 

user 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/IslvUlgEte2012?ref=stream
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aina Strode 

Dzīvesvietas adrese Kooperatīva šķērsiela 7-3, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 646 23728 26864968  

e-pasts aina.strode@ru.lv 

Dzimšanas datums 29.01.1965. 
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

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. 
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

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) 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

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 
  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā maģistra studiju programma „Dizains”: „Pētniecības praktikums” 2KP, 

Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija” 2KP, Profesionālā prakse 6KP 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”: 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,  

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 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”: „Vizuālā 

informācija”” 2 KP 
  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

ERASMUS lektoru apmaiņas programma: 

 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) 

2010.g. 3.-9.okt.– Kauņas kolēģija (Lietuva) 

2010.g. 11.-16.apr. – Guardas Politehniskais Institūts (Portugāle)  
  

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 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 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.  

Jeļena Laškova  „Darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības 

atbalsta programmās”, 2009 

http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/informacija_reflektantiem/uznemsanas_noteikumi/stud_prog_apraksti/HJZF/bak_stud_%20progr__%20VESTURE.pdf


Maģistri (kopējais skaits)  6 

Bakalauri (kopējais skaits)  91 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 2012. Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” direktore, RA 

2012.g. 1.apr.-3.sept. Dizaina un amatniecības katedras vadītāja v.i., Rēzeknes 

Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Studentu patstāvīga profesionālā darbība pedagoģiskajā praksē 

Dizaina izglītības aktualitātes 

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 

Strode, A., Laškova, J. (2014). Career competence of job seekers in the 

view of educators.  Proceedings of the Virtual International Conference on 

Advanced Research in Scientific Fields (6 pages), Slovakia. ISBN and ISSN 

1338-9831. (Conference proceeding will be sent for evaluation 

into SCOPUS and THOMSON Conference Proceedings Citation Index) 

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). 
  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 5 

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. (2014). Participatory Action Research for Development of 

Prospective Teachers’ Professionality during Their Pedagogical Practice. In 

A.Skrinda (Ed.), Discourse and Communication for Sustainable Education. 
(p-ISSN 
1691-6301; e-ISSN 2255-7547) indeksēts 19 starptautiskās 

izplatītājplatformās un datu bāzēs skat. www.degruyter.com/view/j/dcse 

EBSCO - TOC Premier, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-

Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest u.t.t. 

 

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 

http://versita.metapress.com/content/a2196n28284t12m7/fulltext.pdf
http://www.degruyter.com/view/j/dcse


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)  

Kepule I., Strode A. (2012). Development of pupils’ self-actualization 

through music education/ Education reform in comprehensive school: 

Education content Research and implementations problems: The 

collection of scientific papers, 2011. (9.-23.lpp.). Rezekne: Personality 

Socialization research institute, ISSN 1691-5895 

http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2011/2011.pdf Izdevums iekļauts 

EBSCO Academic Search Complete datu bāzē. 

Strode,  A. (2012). PEDAGOĢISKĀS PRAKSES ORGANIZĀCIJA STUDENTU 

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  

Kopējais publikāciju skaits 11 

 

Strode, A., Stikute I. (2014). Logotips kā zīmola vizuālās identitātes daļa. Māksla un 

mūzika kultūras diskursā. III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 

(233.-240.lpp.),  Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-147-4.  

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.  

Informācija par publikācijām 

pēdējo piecu 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.). 

http://ru.lv/res/fak/ped/pspi/zinraksti/2011/2011.pdf
http://www.isi/
http://www.isi/


Strode, A. (2009). Transfer Skills in Prospective Teachers’ Professional 

Skills Development. Innovations and Technologies News, Vol.1, N.2, 37 

– 49. ISSN 1691-4937 
  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

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 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 16 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 5 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

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  

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 

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 

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 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Konferences orgkomitejas locekle – 3rd International Scientific and Practical 

Conference “ART AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE”, Rēzeknes 

Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2014.g. 19.-21. septembris 

Konferences orgkomitejas locekle - Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2014.g. 

23.-24.maijs 



Konferences orgkomitejas locekle - Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2013.g. 

24.-25.maijs 

Konferences zinātniskās komitejas locekle – 8. Starptautiskā konference “Person. 

Color. Nature. Music”. Daugavpils Universitāte, 2013.g. 10.-15.maijs 

Konferences orgkomitejas locekle - 1st International Scientific and Practical 

Conference “ART AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE”, Rēzeknes 

Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2012.g. 28., 29., 30. septembris 

Konferences orgkomitejas locekle - Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2012.g. 

25.-26.maijs 

Konferences orgkomitejas locekle - Studentu zinātniskā konference „PERSONĪBA. 

LAIKS. KOMUNIKĀCIJA”, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 2012.g. 18.aprīlis 

Konferences orgkomitejas locekle - Starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Latvija, 2011.g. 

27.-28.maijs 

Konferences orgkomitejas locekle - Studentu zinātniskā konference „PERSONĪBA. 

LAIKS. KOMUNIKĀCIJA”, Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 2011.g. 27.aprīlis 

Konferences zinātniskās komitejas locekle – 7. Starptautiskā konference “Person. 

Color. Nature. Music”. Daugavpils Universitāte, 2011.g. 10.-15.maijs 
  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

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) 

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 
  

  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

No 2014.g. Rēzeknes Augstskolas Senāta locekle 

no 2012.g. Personības Socializācijas Pētījumu institūta zinātniskās padomes locekle 

2002.-2010.g. Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes domes locekle 

no 2000.g. - Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces locekle 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

programma "Tehniskās grafikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču 

pilnveide”, VISC, 36 stundas 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 



Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

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) 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika”, RA, 2014.g.: 

„Boloņas procesa īstenošana augstskolu darbībā” (10st.), 

„Pamati zinātnisko publikāciju izstrādei starptautiskām prasībām” (10st.); 

eBig3 e-studiju programma „Ainava dārzā” 2013.g. marts-jūn. 

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. 

  
  

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. 

  

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 

 
 (*) 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 Gunārs Strods 

Dzīvesvietas adrese Kooperatīva 7-3,  Rēzekne, LV 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis    64623728 29631948  

e-pasts gunars@ru.lv 

Dzimšanas datums 28.10.1965. 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

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  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

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  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

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. 

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 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

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  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2013.g. – Šauļu 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 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

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=20102&p4=2010203#studProgOrd_26


Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

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 

programma 

                       „Pedagoģija”, Rēzeknes Augstskola 

1995. – 1999. - Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis, profesionālās augstākās izglītības 

                         programma „Sākumskolas skolotājs ar papildspecialitāti „Deju kolektīva 

                        vadītājs” , Rēzeknes Augstskola 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

- 

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  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1995. -1997. – pārdevējs-konsultants, Latvija Statoil SIA 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums 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 

1. 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  

2. 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. 

3. 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/. 

4. 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  

5. 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 1691-5887, ISBN 978-9984-44-064-4  

6. 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/. 

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.isi/
http://search.ebscohost.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
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 

6. Strods G. (2003). Studentu pašizglītība studiju procesā. Personība. Laiks. 

Komunikācija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 

122-131, ISBN 9984-585-751 

7. Strods G. (2002). Kvantitatīvo pētniecības metožu izmantošana skolēnu 

sociokulturālās mācīšanās pieredzes  izpētē “Atvērtās skolas” projekta 

ietvaros. Developing teachers pedagogical competence through school-

university partnership. 2
nd

  international summer  school. Riga,School 

Support Centre, 114-125, ISBN 9984-9477-2-6 

8. Strods G. (2000). Kooperatīvā mācīšanās pedagogu praksē. Baltijas 

reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 63-66. lpp. 

, ISBN 9984-585-10-7 

9. Strods G. (1999). Sociālo prasmju attīstīšana ar interaktīvo mācību 

metožu un folkloras deju   palīdzību [Development of Social Skills by 

Interactive Learning Methods and Folk Dances]. Professional Teacher 

Training Problems. Proceedings of the international scientific 

conference. Rezekne, pp.57-59, ISBN 9984-585-54-9 

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 

2. 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 

3. 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  

4. 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 

5. 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/.  

6. 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  

7. 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 1691-5887, ISBN 978-9984-44-064-4  

8. 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/.  

9. 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  

10. Strods G. (2006). Studentu pašizglītības pedagoģiskie aspekti. Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība.  Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

Rēzekne, 93–105. ISBN 978-779-40-9 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 15 

http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isi/
http://search.ebscohost.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/
http://www.isiwebofknowledge.com/


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  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

1. Strods G. (2014). Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās 

procesā augstskolā. Hamburga, Globe Edit – 285 lpp, ISBN 978-3-639-

83737-7 

2. 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 
3. 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 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

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.. 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

1. 2013. Skolotāja un klases sadarbībā e-vidē – 1 KP,, Moodle e-studiju formā http://e-

kursi.ru.lv 

2. 2012. Izglītības filozofijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences – 3 KP, Moodle e-

studiju formā http://e-kursi.ru.lv  

3. 2011. Pedagoģijas teoriju vēsture-3 KP,  Moodle e-studiju formā http://e-kursi.ru.lv 

4. 2011. Starpkultūru komunikācija – 2 KP, Moodle e-studiju formā http://e-kursi.ru.lv 

5. 2007. Karjeras attīstības teorijas- 4 KP, Moodle e-studiju formā http://www.e-

kursi.ru.lv,  www.niid.lv/moodle  

6. 2007. Organizāciju kultūra-2 KP, arī Moodle e-studiju formā http://e-kursi.ru.lv  

7. 2007. Karjeras konsultanta profesionālā prakse I” - 4 KP, Moodle e-studiju formā 

http://e-kursi.ru.lv 

8. 2007. Karjeras konsultanta profesionālā prakse II” - 6 KP, Moodle e-studiju formā 

http://e-kursi.ru.lv 

9. 2007. Karjeras konsultanta profesionālā prakse V” - 6 KP, Moodle e-studiju formā 

http://e-kursi.ru.lv 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 22 

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/


Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

1. 2013.gada 24.-25.maijā - pētījuma  „School, company and Municipality 

collaboration in career education”  prezentācija Sabiedrība, Integrācija, 

Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. RA, Rēzekne. 

2. 2013.gada 16.- 18. Maijā - pētījuma „Student Career Management Skills 

Portfolio” prezentācija III Starptautiskajā jauno pētnieku un studentu 

zinātniski praktiskjā konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, 

risinājumi, perspektīvas”, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rēzeknē. 

3. 2013. Gada 18. -19. aprīlī – pētījuma „Student Career Management Skills 

Portfolio” prezentācija Международнaя научно-методическая 

конференция «Образование для устойчивого развития в 

поликультурном образовательном пространстве». Псков, Псковский 

государственный университет. 

4.  2012.gada 25.-26.maijā - pētījuma  PROMOTION OF STUDENT SELF-

DIRECTION IN COOPERATIVE LEARNING IN UNIVERSITY 

prezentācija Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. RA, Rēzekne. 

5. 2011. 27.-28. maijā – pētījuma „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. 

10. 2006.g.-23.-25.augustā–piedalīšanās konferencē “Cross-over: Guidance in Transition”. 

    „International Association of Educational and Vocational Guidance” 

konference, 

     Kopenhāgena, Dānija. 

11. 2006. 24.-25.februārī –prezentācija „Studentu pašizglītības pedagoģiskie 

aspekti”. 
    Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. RA,   

    Rēzekne. 

11. 2005.25.-26. februārī – prezentācija „Qualitative research methodology design for   

   teachers    pedagogical  action models and students socio-cultural learning experience    

   interaction      evaluation.     Sabiedrība, Integrācija, Izglītība.  Starptautiskās zinātniskās   

    konferences     materiāli. RA, Rēzekne. 

12.  2004.25.-28. oktobrī-prezentācija „Collaboration in Computer assisted Qualitative  

     Research.” Areas of Qualitative Psychology- Special Focus on Design. 

     Konferences materiāli. Tibingenes Universitāte, Vācija. 

13. 2003.1-3.martā - prezentācija „Studentu pašizglītība studiju procesā”.  

Personība. Laiks. Komunikācija.  Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli .  

RA, Rēzekne. 

14.  2001. augustā-prezentācija „Kvantitatīvo pētniecības metožu izmantošana  

skolēnu sociālkultūras mācīšanās pieredzes   izpētē ‘’Atvērtās skolas’’ projekta ietvaros”. 

Developing teachers   pedagogical competence through school-university partnership.  

2
nd

  international summer  school . LU konferences materiāli, Sigulda. 

15.  2000.12.-15. maijā - prezentācija „Implementation of Cooperative Learning in  

Teachers Training in Latvia”. Intercut ural education and cooperative learning – insights  

and practices  after 5 years of European experience. Ģentes Universitātes  

konference, Beļģija.   

16.  2000. 2.-3. marts - prezentācija „Kooperatīvā mācīšanās pedagogu praksē”. Baltijas reģiona 

valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starptautiskās zinātniskās 

http://www.sdlglobal.com/


Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

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. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

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  



Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

     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 

                     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:  

1. 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 

2. 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 

3. 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  

3. 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 

4. 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 

5. 2005.-2007g. „Karjeras izglītības programmu nodrošināšana izglītības sistēmā”. Eiropas  

                           Sociālā fonda Latvijas Nacionālās programmas 3.2.7.1 projekts, eksperts. 

6. 2006.g.  „Pieredzes apmaiņa karjeras konsultantu sagatavošanā”. RA sadarbībā ar 

          Kopenhāgenas  Augstākās izglītības centru, LEONARDO projekts LV/06/400, projekta 

         vadītājs. 

7. 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. 

8. 2000.g.   Sorosa fonda- Latvija programmas „Pārmaiņas izglītībā” projekts 

“Lasīšana  

          un   rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. 

9. 1999.g.   Sorosa fonda- Latvija programmas „Pārmaiņas izglītībā” projekts „ 

Soli pa  

         solim”.    

10. 1997.-1998. g. Sorosa fonda- Latvija programmas „Pārmaiņas izglītībā” 

projekts  

         „Sadarbība un  pieredze kā novitāte skolotāju izglītībā”. 

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums 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 

 



Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

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 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

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 
  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 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

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 

12. 2005. gada 6. decembrī – piedalīšanās seminārā „Career Guidance and Counselling-  

     philosophical and teoretical  basement” Kopenhāgenas Universitātes (Dānija) profesora  

     Peter Plant vadībā. Profesionālās izglītības attīstības  aģentūra, Rīga 

13. 2004.g.23.-24. jūlijs - Piedalīšanās Tībingenes universitātes (Vācija) un LU 

organizētajā  

     seminārā „Mixed   methods and analysis of qualitative data with AQUAD” 

profesora  

     Günter L. Huber vadībā, 16 stundas, Rīgā 
14. 2003. gada 23. Maijs- 4. Jūlijs – augstskolu docētāju profesionālās pilnveides programma 

     „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, apliecība N. 293, Daugavpils Universitāte 

15. 2003. gada 7.-8. jūnijs. Piedalīšanās Tībingenes universitātes (Vācija) un 

LU organizētajā  

      seminārā “Computer  – Assited Analysis of Qualitative Data with AQUAD 

Six.”, profesora    

       Günter L. Huber vadībā, 16 stundas, Rīgā 
16. 1998. gada 21.-21. Aprīlī- piedalīšanās seminārā „Projekta vadība”-12 stundas. Lektors Dr. 

    Stefan Hanzelman, Deutsch-Lettisches Wirtsschaftsförderungsprojekt, Rīga 

17. 1994. gada 2.-6. maijs-Spāņu deju kursi. Vadītāja Olga Sosias, Barselona. 36 stundas, 

    Ārpusstundu darba organizatoriski metodiskais centrs, apliecība N. 507, 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 

               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 

2005.g.- studiju vizīte Kopenhāgenas Pedagoģiskā Universitāte, Dānija. 7 

dienas 
1997.-1998. g. – stažēšanās Institute of Internatinal Studies,Teachers College, Columbia 

              University in cooperation with Soros Open Society Institute -  one year programme  

             „Experiental and Cooperative learning”. New York, USA  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

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 

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  

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Gunārs Strods                                      29.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


Dzīves  un  darba  gājums 

(CURRICULUM  VITAE) 

 

VĀRDS, UZVĀRDS 
 

Ērika TEIRUMNIEKA 

Dzimšanas gads un 

datums 

1971.gada 20.jūnijs 

Dzimšanas vieta Latvija,Rēzekne 

Izglītība 

 

1994.gadā absolvēta LU Ķīmijas fakultāte un iegūta ķīmiķa kvalifikācija 

(diploms Nr. 105245 izsniegts 1994. gada 21.jūnijā, Rīgā) 

 

Izglītība un 

zinātniskie grādi 

 

 

 

 

Kvalifikācija 

 

2002-2008.gads pabeigts doktorantūras teorētiskais kurss LU Ģeogrāfijas 

un Zemes zinātņu fakultātē, Vides zinātnē. 

1995.gadā  absolvēta  LU  Ķīmijas  fakultātes  maģistratūra  un iegūts   

ķīmijas   maģistra   grāds (diploms   Nr.001128 izsniegts 1995. gada jūnijā, 

Rīgā ).  

 

Kvalifikācija - ķīmiķis ar specializāciju apkārtējās vides ķīmiskajā 

kontrolē. Ir iegūta gan izglītība, gan arī pieredze vides jomā. Pieredze 

vides jomā ir iegūta pētniecisko un infrastruktūras projektu 

īstenošanā, plānošanas dokumentu un attiecīgās likumdošanas  

analīzē un materiālu izstrādē uz esošo dokumentu pamata (projekti 

WATWRPRAXIX, BRIBAST, Rēzekne nākotnes pilsēta u.c.), 

konsultāciju sniegšanā Rāznas nacionāla parka dabas aizsardzības 

plāna izstrādes gaitā, Rēzeknes ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013-

2030 izstrāde, Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas poligona 

projekta īstenošanas gaitā u.c. Īstenotajos projektos ir veikti vides 

kvalitātes un monitoringa eksperta pienākumi.  
 

Nodarbošanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbs projektos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 2004. gada Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātes dekāne; 

No 2003. līdz 2006. gadam RA Inženieru fakultātes Domes priekšsēdētāja; 

No 2003. Līdz 2011. gadam Valsts robežsardzes koledža (VRK), lektore; 

No 1999. līdz 2006. gadam RA Dabas zinātņu katedras vadītāja vietniece; 

No 1998. līdz 2005. gadam Rēzeknes Ģimnāzija, ķīmijas skolotāja; 

No 1997. līdz 1998. gadam Rēzeknes 1. vidusskola, ķīmijas skolotāja; 

No 1994. gada RA Dabas zinātņu katedra, lektore. 

 

Kopš 2014. gada ERAF projekts Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru 

fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde, 

Nr.010/0117/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/028). Veikti projekta 

koordinatora pienākumi. 

Kopš  2008.gada  ERAF projects Vides tehnoloģiju pārnese Rēzeknes 

Augstskola- komercsabiedrības: No. TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Pildīti 

vides monitoring eksperta pienākumi 

2010  -2013 ERAF projekts Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīstīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas,. 

No.2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/169. Pildīti projketa vadītāja 

pienākumi. 

2009-2013. ES prjekts No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un 

līdzsvarotu praksi, uzlabojot Baltijas jūras stāvokli – WATERPRAXIS  

(Nr. #010) . Pildīti projekta partnera (RA) koordinatora pienākumi.  

2009-2012 Leonardo da Vinci projekts Brownfields (degradētās 

teritorijas) Baltijas valstīs, Nr.CZ/08/LLP- LdV/TOI/134005). Veikti 

pētnieka pienākumi. 

2005-2008. LR EM Projekts Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta 

attīstība Rēzeknes Augstskolā. 



2005-2006. Projekts Latgales inženiertehnoloģiju klastera izveide. Nr 

2003/004-979-06-03/1/0025. Veikti projket akoordinatora RA pienākumi. 

2001.-2002. REC (Reģionālais Vides Centrs) finansētais projekts Atkritumu 

šķirošana ilgtspējīgai attīstībai. Veikti eksperta pienākumi. 

 

   

Zinātniskās 

publikācijas 
4. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E. Kūdras izstrāde Latgalē un tās 

izmantošanas perspektīvas.// „Tautsaimniecības attīstības iespējas un 
problēmas” starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rēzekne, 
2006. - 469. - 477. lpp. ISBN 9984-779-26-2 

5. Teirumnieks E., Bērziņa-Cimdiņa L., Mālers J., Teirumnieka Ē., Pelčers G. 
Sadzīves atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas pētījumi. // Vide. 
Tehnoloģija. Resursi. 6. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
materiāli. – Rēzekne, 2007. – 102. – 107. lpp. ISBN 978-9984-779-54-6 

6. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Klavins M. Using of peat sorbents in 
bivalent metals sorbtion from municipal solid waste landfills leachate. // 4th 
International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications. 
- The Petroleum Institute, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2009. ISBN 
978-9948-03-941-9 

7. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Kļaviņš M., Matisovs I. Study of Cr(III), 
Ni(II) and Tl(I) ion sorption onto peat. // Third Ain Shams University 
International Conference on Environmental Engineering. Volume 1, Sanitary 
and Water Engineering. – Cairo, Egypt, 2009. – pp. 265. – 273. Mas 
23594594-23804331 

8. Noviks G., Teirumnieks E., Lemešenoka N., Matisovs I., Teirumnieka Ē., 
Miklašēvičs Z. Evaluation of brownfields in Latvia. // Environment. 
Technology. Resources. Proceedings of the 7th International Scientific and 
Practical Conference. Volume 1. – Rezekne, 2009. – pp. 185. – 192. ISSN 
1691-5402 

9. Teirumnieks E., Teirumnieka Ē., Kangro I, Kalis H. The mathematical 
modeling of metals content in peat. // Environment. Technology. Resources. 
Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. 
Volume 1. – Rezekne, 2009. – pp. 249. – 257. ISSN 1691-5402 

10. Teirumnieka Ē., Kļaviņš M., Teirumnieks E. Major and trace elements in 
peat from bogs of East Latvia. (pp. 115.-124.) Mires and Peat / Ed. Māris 
Kļaviņš. – Rīga: University of Latvia Press, 2010. – 216 p. ISBN 978-9984-
45-163-3 

11. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Augule S., Matisovs I. Municipal solid 
waste leachate treatment from Cr. // 5th International Conference on 
Thermal Engineering: Theory and Applications. Marrakesh, Morocco. May 
10-14, 2010. – pp. 472.-477. ISBN 1-894503-937 (Proceedings in CD) 

12. Poiša L., Adamovičs A., Platače R., Teirumnieka Ē. Evaluation of 

the factors that affect the lignin content in the reed canarygrass 

(Phalaris arundinacea L.) in Latvia. Bioenergy Techology. 

2011.gada maijs. 

13. Mednis M., Matisovs I., Teirumnieka Ē., Martinovs A., Vaļģis G. Overview of 
the river basin management plans in the baltic region under the waterpraxis 
project. // Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 8th 
International Scientific and Practical Conference. Volume 1. – Rezekne, 
2011. – pp. 146. – 151. ISSN 1691-5402 

14. Kangro I., Kalis H., Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Gedroics A. 
Onmathematical Modelling of Peats in Multi-layer Environment. // 9th 
Latvian Mathematical Conference. Proceedings of the 9th Latvian 
Mathematical Conference. – Jelgava, 2012. – pp. 39. 

15. Teirumnieka, Ē., Kangro I., Teirumnieks, E., Kalis, H. (2013) The 
mathematical modeling of metals mass transfer in three layer peat blocks.// 
Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th International 
Scientific and Practical Conference. Volume I. Rezekne: Rēzeknes 
Augstskola, 87 – 94. ISSN 1691–5402. (SCOPUS) 

16. Kangro, I., Kalis, H., Gedroics, A., Teirumnieka, Ē., 



Teirumnieks, E.On mathematical modelling of metals 

distribution in peat. 18
th

 Int. conf.: MATHEMATICAL 

MODELLING and ANALYSIS, 4
th

 Int. conf.: 

APPROXIMATION METHODS and ORTHOGONAL 

EXPANSIONS, May 27 – 30, 2013 Tartu, Estonia, Raksts 

konferences  abstraktu krājumā,  1 lpp. 

17. Ilmārs Kangro, Harijs Kalis, Aigars Gedroics, Ērika 

Teirumnieka, Edmunds Teirumnieks, On Mathematical 

Modelling of Metals Distribution in Peat Layers. Mathematical 

Modelling and Analysis, Volume 19, Issue 4, 2014, pages 568-

588.  

(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/13926292.2014.

963718#.VFCbqFcixvk) 
 

Zinātniski 

pētnieciskā  

    darbība 

 

Kūdras sorbcijas īpašību pētījumi atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanā. 

Pārējās zinātniskā 

 darba aktivitātes 
 7.Latvijas matemātikas konferences organizācijas komitejas 

priekšsēdētāja vietniece. 

 IV, V, VI, VII, VIII, IX starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences “Vide. Tehnoloģija. Resursi.” orgkomitejas locekle. 

 Starptautiskās zinātniskās konferences "Tautsaimniecības attīstības 

iespējas un problēmas" orgkomitejas locekle. 

 Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Apkārtējās vides, 

tehnoloģiju un dekoratīvo un dārza augu sortimenta optimizācija” 

zinātniskās komitejas locekle. Lietuva. 

 Darbs zinātniski pētnieciskajos projektos – 4. 

  

Mācību metodiskā 
un 

pedagoģiskā 
darbība 

No 1994. gada RA Dabas un inženierzinātņu zinātņu katedras lektore; 

kursi : organiskā un analītiskā ķīmija, vides ķīmija un kontrole, vides 

monitoringa sistēma un ĢIS, ilgtspējīgās attīstības koncepcija, ietekmes uz 

vidi novērtējums, vispārīgā ekoloģija, būvmateriāli, būvķīmija, vides 

aizsardzības pamati; materiālzinības. 
VRK: vides aizsardzība. Visiem studiju kursiem izstrādātas 

programmas.  
 

Darbs izglītības kvalitāti paaugstinošos projektos - 5 
Pārējās studiju 
procesa aktivitātes 

2011., 2013., 2014.g. lekciju lasīšana Gabrovas Tehniskajā Universitātē 

(Bulgārija). 

2010.g. lekciju lasīšana Utenas koledžā (Lietuva). 

2009.g. lekciju lasīšana Vācijā Vilhemshāfenas augtskolā. 

2006.g. SIA AC Konsultācijas akadēmiskā personāla apmācības kursi 

būvniecības speciālistu sagatavošanā (90 stundas, sertifikāts Nr. 2006/1) 

2005.g.septembris lekciju lasīšana Kauņas koledžā, Lietuvā. 

2005.g. SIA „Armgarte un restek Cooperation“ Gāzu hromotogrāfija un 

masspektrometrija”. 

2004.g. Rēzeknes pilsētas izglītības  pārvalde ,,Mūsdienu 

tendences ķīmijas izglītībā izglītības reformas kontekstā". 

2003.g. Daugavpils Universitātes profesionālās pilnveides kursi ,,Inovācijas 

augstākās izglītības sistēmā". 

2002., 2011., 2012.g. Rēzeknes Augstskola Angļu  valodas kursi un 

Pedagoģisks un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā. 

2001.g. Lundas universitātes  Vides  ekonomikas  starptautiskā institūta 

Zviedrijā apmācību programmā "Ilgtspējīga attīstība un atkritumu 

saimniecība pašvaldībām"; 

1994.g. marts - maijs stažēšanās Roskildes Universitātē Dānijā. 

  

Goda nosaukumu, Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, 2000. gads. 



apbalvojumi 

Valodu prasmes Latviešu, krievu – brīvi; angļu – labā līmenī. 

 

Cita papildus 
informācija par 
tālākapmācību. 

 
 

Laika 

periods 

Iestādes 

nosaukums 

Priekšmets  

2010. SIA „Ekodoma” Biogāzes apmācības 

kursi 
2006. SIA AC Konsultācijas  

 
Akadēmiskā personāla 

apmācības kursi 

būvniecības speciālistu 

sagatavošanā  

2000.-

2001. 
Lundas universitātes   

 
Vides  ekonomikas  

starptautiskā institūta 

Zviedrijā apmācību 

programmā "Ilgtspējīga 

attīstība un atkritumu 

saimniecība pašvaldībām"; 
 

 

 

Ērika Teirumnieka 

Paraksts:  

Datums: 15.12.2014. 

 

 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 

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 Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem. 

Laika periods No 2012.gada janvāra līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vadītājs 

Galvenie pienākumi Studijas vadīšana, Latgales keramikas popularizēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde (Centrālā iela 27, Sprūževa, 

Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641) 
  

Laika periods 2003.gada janvāris – 2011.gada decembris 

Profesija vai ieņemamais amats TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” vadītājs 

Galvenie pienākumi Studijas vadīšana, Latgales keramikas popularizēšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes novada pašvaldība (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601) 
  

Laika periods 2000. gads – 2001. gads 

Profesija vai ieņemamais amats Vieslektors 

Galvenie pienākumi Kurss: Uzņēmējdarbības tiesību pamati 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Rēzeknes filiāle 

(Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083) 
  

Laika periods No 2000. gada līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Vieslektors 

Galvenie pienākumi Kursi: Tiesību zinību pamati, Tiesību aizsardzības iestādes, Darba tiesības (pilna laika  un 

nepilna laika studentiem), Personības psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē (maģistra 

studiju programma) 

Darba vietas nosaukums un adrese Rēzeknes Augstskola (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 
  

Laika periods No 1998. gada līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Juriskonsults 

Galvenie pienākumi Uzņēmuma juridisko jautājumu risināšana 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA būvfirma „Ceļi un tilti” (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-

4617) 
  

Izglītība Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem 

Laika periods 2008. gads 

mailto:a.uspelis@


Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Izglītības iestādes nosaukums  Rēzeknes Augstskola (Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601) 

Laika periods 1995. gads - 2001. gads 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / Jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums  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  

Krievu   C2  C2  C1  C1  C1 

Angļu   B1  B1  B1  B1  A2 

Vācu   B1  B1  B1  B1  A2 

 
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

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 

  

  

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 

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; 

 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 



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); 

 
 



 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  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Zorins Aleksejs 

Dzīvesvietas adrese Ošu muiža, Turčāni, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26527305   

e-pasts alex@ru.lv 

Dzimšanas datums 23.06.1976. 
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2005.gadā izpildīta RTU doktorantūras studiju teorētiskā daļa.  

2001.gadā absolvēta Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultāte un iegūts inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā.  

1998.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte un iegūts ekonomikas 

bakalaura grāds, kā arī ekonomista kvalifikācija pakalpojumu uzņēmējdarbības vadībā. 
  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2001.gads - Mg.sc.ing. (inženierzinātņu maģistrs informāciju tehnoloģijās), Rīgas Tehniskā 

universitāte 

1998.gads – B.oec. (ekonomikas bakalaura grāds), Rēzeknes Augstskola 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2001.gada septembris – līdz šodienai lektors, Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte, 

Datorzinātņu un matemātikas katedra 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Piegādes ķēžu un loģistikas pamati – 2 KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Datori un programmēšana – 5 KP 

Datorgrafika – 3 KP 

Ievads aplikāciju programmēšanā – 3 KP 

E-komercijas aktualitātes – 1 KP 

Informātika – 3 KP u.c. 

 
  

Vieslekcijas  



Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

11.-16.05.2009., School of Economy and Computer Sciences, Polija, Introduction to SQL 

Server, 10 stundas, ERASMUS 

1.-7.11.2009., Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugāle, Creating simple 

Windows Application, 10 stundas, ERASMUS 

21.- 26.03.2010., University of Nantes / Saint Nazaire Technical Institute, Francija, 

Introduction to programming with C#, 10 stundas, ERASMUS 

25.-31.05.2012., Pedagogical University in Warsaw, Polija, Creating website with Content 

Management System PrestaShop, 10 strundas, ERASMUS  

27.-29.03.2013., Utena University of Applied Sciences, Lietuva, Introduction to CMS, 5 

stundas, ERASMUS 

9.-10.06.2014., SMK University of Applied Social Sciences, Lietuva, Ethical and cultural 

issues of e-environment, 16 stundas, Erasmus IP 

3.-16.08.2014., The Institute of Technology and Business in Česke Budejovice, Čehija, 

Waste aspects in sustainable building design. Life cycle cost analysis of sustainable 

buildings, 10 stundas, Erasmus IP 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

 

Maģistri (kopējais skaits)  4 

Bakalauri (kopējais skaits)  18 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1995.-2001. SIA “Klusums – K” priekšnieka vietnieks 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Intelektuālās datu apstrādes metodes 

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 

Kopējais publikāciju skaits – 11. Nozīmīgākās publikācijas: 

1. Zorins A. (2003). Stock price prediction: Kohonen versus backpropagation. Proceedings 

of the International Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”, Vilnius, 

Lithuania. 

2. Zorins A. (2004). Stock Price Prediction Using Rule Induction. 10th International 

Conference on Soft Computing “MENDEL 2004”, Brno, Czech Republic. 

3. Zorins A. (2005). Neural Networks and Stock Index Prediction. 1st Polish and 

International PD Forum - Conference on Computer Science FCCS’2005“, Lodz-

Bronislawow, Poland. 

4. Zorins A. (2006). Forecasting with Neural Networks: Exact and Interval Value 

Prediction.Simulation and Optimization of Business and Industry, SOBI 2006, Tallinn, 

Estonia. 

5. Zorins A. (2009). Retail turnover prediction using modular artificial neural networks. 

Environment. Technology. Resources, Rezekne, Latvia (SCOPUS). 

 
  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

 

  

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Zorins A. Datori un programmēšana I (mācību līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 

Zorins A. DBVS Oracle pamati (mācību līdzeklis). Rēzekne: RA izdevniecība, 2004. 

  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  



Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 11 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Zorins A. (2009). Retail turnover prediction using modular artificial neural networks. 

Environment. Technology. Resources, Rezekne, Latvia. 

 

Patenti, licences, 

dizainparaugi, 

datorprogrammas, u.c. 

 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

 

  

 

 

 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2006.-2007. - Eksperts „Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu 

studiju programmu veidošanā” 

2007.-2008. - Eksperts ESF projects  „Studiju programmas „Inženieris programmētājs” 

modernizācija” 

2009.-2011. – projekta menedžeris JELARE – Joint European-Latin American Universities 

Renewable Energy” Eiropas Komisijas programmas ALFA III ietvaros 
  

Mākslinieciskā darbība  
(izstāžu, iestudējumu, 

meistarklašu, konkursu, koncertu, 

festivālu u.c. māksliniecisku 

pasākumu organizēšana) 

 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

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 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  



Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

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) 

2124: Programmēšana ar C# valodu 

2541: Datu piekļuves pamatpaņēmieni ar Microsoft Visual Studio 2005 

2542: Padziļinātais kurss datu piekļuves paņēmienos ar Microsoft Visual Studio 2005 

2543: Pamati tīmekļa programmēšanai ar Microsoft Visual Studio 2005 

2544: Padziļinātais kurss tīmekļa izstrādāšanā ar Microsoft Visual Studio 2005 

2548: Sadalīto programmu izstrādes pamati izmantojot Microsoft Visual Studio 2005 

2779: Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database 

2840: Lietotņu drošība 

4994: Introduction to Programming Microsoft .NET Framework Applications with Microsoft 

Visual Studio 

SAP tehnoloģiju pamati 

SAP ABAP programmēšanas valoda 

Eiropas datorprasmes sertifikāts ECDL (7 moduļi) 

 

 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Krievu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu   C1  C2  C1  C1  C1 

Angļu   C1  C1  B2  B2  C1 

Vācu   A2  B1  A1  A1  A1 

Spāņu   A1  A2  A1  A1  A1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv


2.pielikums 

 

 

2.Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs 

(aizpildīts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Ar  Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina  fakultātes  
                                      1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

                                    “Apģērbu dizains un tehnoloģija” 

valsts noslēguma pārbaudījumu  komisijas 

200….gada ………. lēmumu Nr.1 

          ANNA BĒRZIŅA 
                          personas kods XXXXXX-XXXXX 

 

                         ieguvusi 

apģērbu projektētāja kvalifikāciju 
 

 

            Iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam 

             profesionālās kvalifikācijas līmenim                                                                                                                 
 

 

Z.v.                                       

                                                    Rektors                                                 E.Teirumnieks                                                                                                 

 

Valsts noslēguma pārbaudījumu  komisijas  

 priekšsēdētāja                                                A.Liepa 
                                                        

                                                       Rēzeknē 

                                                       200...gada …. ………. 

                                                       Reģistrācijas Nr.xxx 
 

 

 
   

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS 

 

 

 

 

 

Sērija PK <x> 

Nr.<xxxx> 



Diploma pielikumu aizpildīšana 

Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, 

Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, 

neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju 

(diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Tas 

veidots, lai sniegtu aprakstu par oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un 

sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu, kurai šis 

pielikums izsniegts. Diploma pielikumā nedrīkst būt nekādas norādes kvalifikācijas 

novērtējumam, norādījumu par tās ekvivalenci vai ieteikumu tās atzīšanai. 

Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja informācija kādā sadaļā netiek 

sniegta, jāpaskaidro iemesls. 

 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diplomam Nr <diploma numurs>) 

1.  ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 

1.1. Uzvārds(-i): 

1.2. Vārds (-i): 

1.3. Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads) : 

1.4.   Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: 000000-00000 

 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: apģērbu projektētājs 

 Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Apģērbu projektēšana; 

 Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums (oriģinālvalodā) un statuss (tips): 

Rēzeknes Augstskola valsts akreditēta (11.06.1999.); valsts dibināta ( 

01.07.1993.) neuniversitātes tipa augstskola. 

 Iestāde, kas realizē studiju programmu (ja atšķiras no 2.3.) (oriģinālvalodā): 

         "tā pati, kas  2.3.punktā"          "same as in point 2.3." 
Studiju un eksaminācijas valoda(-s): 

Latviešu;  

 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1.  Kvalifikācijas līmenis:  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām 

latviski -pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, skat.6.1. 

punktu  

angliski - first-level higher professional education diploma, see p. 6.1. 

 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un 

beigu datums: 

Piemērs: 

2.5 gadi pilna laika studiju, 100 Latvijas kredītpunkti, 150 ECTS kredītpunkti 



2.5 years of full-time studies, 100 Latvian credit points, 150 ECTS credits 

 

3.3.Uzņemšanas prasības1: 

Vispārējās uzņemšanas prasības: 

 Visām pamatstudiju programmām: 

- Vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu vidējā profesionālā 

izglītība, 

- general secondary education or 9-year basic education plus 4-year 

secondary vocational education 

 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: 

Pilna laika studijas -  full-time studies   

Nepilna laika studijas -  part-time studies 

 

4.2. Programmas prasības: 

 

- apgūt  vispārizglītojošos studiju kursus, teorētiskās zināšanas humanitārajās, 

sociālajās un tehniskajās zinātnēs 21 KP apjomā;  nozares teorētiskos pamatkursus 21 

KP apjomā; nozares profesionālās specializācijas kursus 29  KP; izvēles mācību 

kursus 4 KP apjomā; apgūt apģērbu projektētāja praktiskā darba iemaņas, veicot 

profesionālo praksi uzņēmumā 16 KP; jāizstrādā un jāaizstāv kvalifikācijas darbs 8 

KP apjomā.  

 

4.3. Programmas sastāvdaļas un kvalifikācijas ieguvēja  iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

Ieraksta visus nokārtotos kursus, prakses, valsts/noslēguma pārbaudījumus, 

noslēguma darbu, 

iedalot tos sekojošos daļās: 

“A daļa (obligāta)”,  

“B daļa (ierobežota izvēle)”,  

“C daļa (brīva izvēle)”, 

“Prakse” (informācija par praksi brīva teksta formā),  

 “Gala/Valsts pārbaudījumi”,  

"bakalaura/maģistra darbs, diplomdarbs, disertācija" (norāda pilnu 

darba nosaukumu) 

Par katru nokārtotu studiju elementu ieraksta tā nosaukumu, kredītpunktu skaitu, 

ECTS kredītu skaitu, novērtējumu. 

 

Latviešu valodā “Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme”  

Angļu valodā "Weighed average grade of the qualification holder" 

                                                 

 

 



 

4.4. Atzīmju sistēma un, ja pieejami, norādījumi par atzīmju sadalījumu: 

Tabulā norāda atzīmju skalu ar atzīmju nozīmes skaidrojumu, kā arī ļoti vēlams 

norādīt atzīmju sadalījumu konkrētās studiju programmas absolventu starpā  

 

Atzīme 

Grade 

Nozīme 

Meaning 

Atzīmes īpatsvars šīs programmas studentu vidū 

Frequency of the grade among the graduates of the 

programme in question 

 

10 izcili  

(with distinction) 

<Kāda daļa no visiem šīs programmas studentiem, kas 

kārtoja pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmi “10”, procentos> 

9 teicami 

(excellent) 

< Kāda daļa no visiem šīs programmas studentiem, kas   

kārtoja pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmi “9”, procentos> 

8 ļoti labi  

(very good) 

< Kāda daļa no visiem šīs programmas studentiem, kas   

kārtoja pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmi “8”, procentos> 

7 labi 

(good) 

< Kāda daļa no visiem šīs programmas studentiem, kas   

kārtoja pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmi “7”, procentos> 

6 gandrīz labi 

( almost good) 

< Kāda daļa no visiem šīs programmas studentiem, kas   

kārtoja pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmi "6", procentos> 

5 viduvēji 

(satisfactory) 

< Kāda daļa no visiem šīs programmas studentiem, kas   

kārtoja pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmi “5”, procentos> 

4 gandrīz viduvēji 

(almost 

satisfactory) 

< Kāda daļa no visiem šīs programmas studentiem, kas   

kārtoja pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmi “4”, procentos> 

3-1 neapmierinoši 

(unsatisfactory) 

<Kāda daļa no visiem programmas studentiem, kas kārtoja 

pārbaudījumu ir ieguvuši atzīmes no “3” līdz ”1”, 

procentos> 

 

4.5. Kvalifikācijas klase (oriģinālvalodā): 

"Standarta"  

 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas:  

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

Latviešu valodā:  

Turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

programmās, iespējama kredītu pārnese 

 

Angļu valodā 

Possible credit transfer when continuing studies in bakalaurs or second-

level higher professional education programmes 

 

5.2. Profesionālais statuss (ja piešķirts): 



Latviešu valodā "Dod tiesības sākt darbu apģērbu projektētāja profesijā" 

Angļu valodā  "Provides access to profession of clothing design" 

 

Papildinformācijā 6.1. punktā šajos gadījumos  vēlams aprakstīt attiecīgās profesijas 

reglamentācijas noteikumus Latvijā 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1.  Sīkāka informācija: 

6.1.  Informāciju par kvalifikācijas īpašnieka apgūtās programmas statusu: 

 

Rēzeknes Augstskolas Apģērbu dizaina un tehnoloģiju studiju programma ir 

akreditēta  

           14.09.2019. uz pilnu akreditācijas laiku -6 gadiem 

..........................................................programme in computer science is 

accredited  

           14.09.2019 for full accreditation period - 6 years. 

 

 
Ceturtais kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt 

sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu; 

 

4.  

Latviešu valodā "kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīme rēķina kā:  

aw=sum(a*f)/sum(f), 

kur: aw-svērtā vidējā atzīme,  a- studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un 

B daļas kursu, f- šā kursa apjoms kredītpunktos"  

 

Angļu valodā "Weighed average grade of the qualification holder is calculated as: 

aw=sum(a*f)/sum(f), 

where: aw-wighed average grade,  a- grade in each course of A and B part of the 

programme, f- course workload in credit points" 

 

 

6. Citu nozīmīgu informāciju, kas palīdz izprast kvalifikāciju. 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

 - Rēzeknes  Augstskola,   Atbrīvošanas  alejā 90,  Rēzekne, Latvija,  LV-4600;  

tālrunis: ( 371 )646 23709;  fakss: (371) 46 25901;  e-pasts:  ra@.ru.lv;   

www.ru.lv 

- Akadēmiskās Informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) 

kontaktinformāciju: 

  Vaļņu ielā 2, Rīga, Latvija, LV-1050,   telefons: +371-67225155, 

fakss: +371-67221006,  e-pasts: diplomi@aic.lv 

 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 



7.1. Datums: 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums:  

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:  

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

8. ZIŅAS PAR NACIONĀLO AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU 

Diploma pielikuma punktā 8. “Ziņas par nacionālo augstākās izglītības sistēmu ” 

raksta tekstu “Skat. pielikumā” un katram diploma pielikumam pievieno Akadēmiskās 

Informācijas centrā sagatavotu Latvijas  augstākās izglītības sistēmas aprakstu 

attiecīgajam mācību gadam.  

Augstākās izglītības sistēmas apraksts tiek izdrukāts atsevišķi un pievienots 

pielikumam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (finansiālais pamatojums 

vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu). 

 

 



 



 



 



4.pielikums 

Studējošo, darba devēju aptauju materiāli. 

 
Veikto aptauju apkopojums 

Aptaujas veids  
Svarīgākie secinājumi 

Studējošo aptauja   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmā “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studējošie galvenokārt 

ir apmierināti ar docētāju nolasītajām lekcijām un novadītajām 

praktiskajām nodarbībām, semināriem, organizētajiem grupu 

darbiem u.t.t. Studenti atzīst, ka pats studiju process ir pārdomāts, 

spraigs, ļoti radošs un interesants, piesātināts ar dažādām 

aktivitātēm, piemēram, studiju procesā notiek dažādi radoši 

pasākumi (Zinātnieku nakts, Ziemassvētku tirdziņš, Modes skates, 

Mākslas dienas u.c.), tiek rīkotas studentu un docētāju mākslas 

darbu izstādes/skates, studiju darbu izstādes – skates, projektu 

aizstāvēšanas, kurās ikviens students var viens no otra mācīties un 

iedvesmoties, bieži vien tas ir komandas darbs, organizētas mācību 

ekskursijas - īpaši tiek pozitīvi atzīmētas mācību ekskursijas 

uzņēmumu apmeklējums u.c. Studenti pamato, ka labi organizēts 

profesionālais praktikums, kas saistīts ar  profesijas padziļinātu 

apguvi, praktisko darbu. Studiju projekts 2. kursā, tiek saistīts ar 

reālu izstrādājumu projektēšanu. Studenti veic arī pasūtījuma 

darbus. Pasūtītājs ir gan Rēzeknes Augstskola, gan privātais 

sektors.(piemēram,pieprasīts ir profesijas apģērbs(tika šūti 

priekšauti)) Apkopojot anketas, var izdarīt secinājumus un piedāvāt 

uzlabojumus studiju procesā, piemēram, piedāvāt pēc iespējas vairāk 

kursu apgūt elektroniski -Moodle sistēmā, papildināt nozares 

mācību un zinātniski pētniecisko literatūras klāstu bibliotēkā, īpaši 

apģērbu projektēšanā u.c. Aktīvāk apgūt darbu ar datu bāzēm. Par 

svarīgiem studiju kursiem studenti uzskata tos kursus, kuri ir saistīti 

tieši ar specialitāti - Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās 

(CorelDraw, Auto Cad, Adobe Photoshop), Apģērbu projektēšana, 

Materiālmācība, Apģērbu konstruēšana un modelēšana, Apģērbu 

tehnoloģija u.c. Savukārt par mazāk svarīgiem vispārizglītojošos 

studiju kursus – Matemātika, Sports, LR darba aizsardzības sistēma 

u.c. Nepieciešama studentu motivēšana šo kursu apguvei. Ļoti 

augstu/augstu studiju kursu pasniegšanas līmeni uzrāda sekojošu 

kursu docētāji -  Zīmēšana, Mākslas valoda un kompozīcija, 

Grafiskā valoda, Informācijas tehnoloģijas, Mākslas vēsture, Modes 

zinības un stilistika, Apģērbu tehnoloģija u.c. 

Darba devēju 

aptauja  

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem darba devēji 

iesaistās arī studiju programmas izvērtēšanā un prakšu organizēšanā. 

Aptauja lielāko uzņēmumu vadītājiem Latgalē SIA “NEMO” 

(Krāslavā), SIA “Firma JATA” un “Pionieris 2” (Rēzekne), Preiļu 

šūšanas uzņēmums SIA “Firma JATA”, SIA „Inetas radošā 

darbnīca” (sadarbības līgumi prakses nodrošināšanai). 

Tiek turpināts apzināt potenciālos darba devējus, iesaistot to 

pārstāvjus  aptaujā (anketu izvērtējumu skat.4.pielikumā) lielākos 



Latgales uzņēmumu (SIA “NEMO” (Krāslavā), SIA “Firma JATA” 

un “Spectre Latvia” (Rēzekne), Preiļu šūšanas uzņēmums SIA 

“Firma JATA”, (ir noslēgti sadarbības līgumi prakses 

nodrošināšanai) un SIA „Modes formula”(Daugavpils). 

Anketu analīze parāda, ka uzņēmumu darbība ir aktīva, 

uzņēmumiem ir iegādātas vai tiek plānotas iegādāties jaunākās 

tehnoloģijas, piemēram, SIA “Spectre Latvia” ir ieviesta jauna 

elektroniska sistēma darba uzskaitē, SIA „Firma Jata”plāno 

iegādāties datorkonstruēšanas programmu, līdz ar to, ņemot vērā 

nozares attīstības tendences, uzņēmumiem ir interese par jauniem 

speciālistiem ar automatizēto apģērbu modelēšanas un 

konstruēšanas zināšanām, par tehnologiem strādā vecākā gada 

gājuma speciālisti. Uzņēmums SIA „,Balteks EAST”, kas 

nodarbojas ar linu pārstrādi, plāno iesaistīt studentus un docētājus 

pētnieciskajā darbībā projekta ietvaros, studijās pēc darba devēju 

ieteikuma tiek iepazīta daudzveidīga tekstilizstrādājumu ražošanas 

nozares specifika.   Studenti strādā SIA „Inetas radošā darbnīca” 

profesionālā praktikumā, 2013./2014. studiju gadā profesionālajā 

praksē strādāja BJBR Boutique Viļņā ERASMUS apmaiņas 

programmā. 

 

 
2013/2014. 1. Kurss Apģērbu dizains un tehnoloģija 

Studiju kursa svarīgums 

 
Studiju kursa pasniegšanas līmenis 



 
Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 

 
 

 

 

 

 

Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 



 
 

 

 

 

 



 

Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 

līdzekļiem? 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vai ir iespējams apgūt kursus/to daļas elektroniski? 

 

 
 

Piemēram, modes zinības, stilistika I, II, informāciju tehnoloģijas, ekonomika, 

mākslas vēsture 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kā Jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studijas procesu fakultātē? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cik stundas nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.pielikums 

 

Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas 

nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. 

 

 

 

 

 

 
 APSTIPRINĀTS 

Dizaina un amatniecības katedras sēdē 

2013.gada .27.augustrā 

Protokols Nr.1 

Sastādīja: S.Mežinska 

METODISKIE    IETEIKUMI  PRAKSES  ORGANIZĒŠANAI 

 

  Prakses metodiskie norādījumi pamatojas uz Nolikumu par praksēm 

Rēzeknes Augstskolā, MK Noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu un Dizaina un amatniecības katedras metodiskajiem 

ieteikumiem par profesionālo praksi. Prakse ir neatņemama studiju programmas 

„Apģērbu dizains un tehnoloģija„  sastāvdaļa praktiskās pieredzes iegūšanai un 

prasmju pilnveidei. Pilna un nepilna laika studējošajiem 4.,5.vai 6. semestros ir 

paredzēta prakse: profesionālā (apģērbu konstruēšanas, tehnoloģijas un projektēšanas) 

prakse un kvalifikācijas prakse kopā 16 KP apjomā, kas ir obligāts nosacījums studiju 

kursa saistību nokārtošanai. Prakses veikšanas posmi ir savstarpēji saistīti, nosakot 

norises laiku, vietu un sasniedzamo rezultātu. 

    1. Prakses mērķis  

  

 Prakses mērķis ir sekmēt savā nozarē kompetenta, radoši domājoša, augsti 

kvalificēta un profesionāla apģērbu projektētāja izglītošanu, pilnveidot patstāvīgo 

darbu ar pirmavotiem, pamatliteratūru, datu bāzēm, profesionālās informācijas 

avotiem, pētnieciskās un analītiskās prasmes,  apgūt praktiskās projektēšanas iemaņas 

uzņēmumā, kura darbība saistīta ar apģērbu izgatavošanu. Studentiem jāizmanto 

augstskolā iegūtās zināšanas dažādu uzņēmuma praktisko darbu veikšanā, 

tehnoloģiju, metožu un paņēmienu apguvē. Prakse balstās uz iegūto zināšanu un 

iepriekšējās pieredzes pamata, ko pilnveidot prakses vietā. 

   2. Prakses vietas 

  

Atbilstoši prakses mērķim prakse notiek ārpus mācību iestādes, uzņēmumos 

un organizācijās. Studentiem ir tiesības izvēlēties prakses vietu no esošajiem 

piedāvājumiem (prakses līgumi) vai izvēlēties patstāvīgi prakses vietu, kurā 

administrācija piekrīt uzņemt studentus praksē.  

          

 3. Prakses uzdevumi 

 

1.Nostiprināt zināšanas, kas iegūtas nozares teorētiskajos, profesionālās 

specializācijas kursos, kā arī vispārizglītojošajos kursos. 



2. Rosināt interesi par zinātniski pētniecisko un radošo darbību, kas saistīta ar 

projektēšanas un dizaina nozari un projektētāja profesiju. 

3. Iegūt pilnīgu priekšstatu par prakses uzņēmuma darbību, tās mērķiem un 

metodēm un apgūt praktiski visu darba kompleksu attiecīgajā darba vietā, konkrētas 

projektētāja darba iemaņas un metodes, dažāda līmeņa darba veidus, izstrādājot  

individuālu pasūtījumu vai industriāli komerciālu apģērbu kolekciju, veicot 

projektēšanas darbību atbilstoši izvēlētajai specialitātei. 

4. Iepazīties ar iekārtām, tehnoloģiskajiem procesiem, to darbību un metodēm, 

izmantot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā, veicināt studentu 

patstāvīgā darba iemaņas, attīstīt prasmi profesionāli veikt prakses uzdevumus. 

5. Savākt materiālus un informāciju kvalifikācijas darba izstrādei, apkopot tos 

un sastādīt atskaiti par praksi. 

 

  4. Prakses norise 

 

Par prakses organizēšanu ir atbildīgs programmas direktors. Pirms prakses 

sākuma studenti saņem prakses uzdevumus no RA nozīmēta prakses vadītāja, 

iepazīstas ar metodiskajiem norādījumiem. Prakses vadītājs pirms prakses iepazīstina 

studentus ar prakses saturu, atskaites veidiem un dod konkrētus prakses uzdevumus: 

- iegūt pieejamo informāciju par uzņēmuma ekonomiskajiem rādītājiem, 

produkcijas pašizmaksu, izdevumiem un ienākumiem; 

- izanalizēt apģērbu ražošanas uzņēmuma darbību, tehnoloģiskos procesus, 

attīstības perspektīvas; 

- veikt darbus atbilstoši amatam un darba vietai; 

- vākt materiālus un apkopot tos atbilstoši prakses saturam, sistematizēt un 

noformēt prakses atskaiti; 

 

 Prakses laikā tiek nozīmēts arī prakses vadītājs no organizācijas vai 

uzņēmuma. Sagatavotā prakses atskaite atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

prakses uzdevumiem tiek iesniegta prakses vadītājam un aizstāvēta katedras 

komisijai. Prakses tiek vērtētas ar atzīmi. 

 

Prakšu posmi un norises plānojums: 

          1.tabula 

Prakses norises plānojums 

 

Prakses veids Galvenie prakses 

uzdevumi 

Prakses 

vietas 

izvēles 

kritēriji 

Atbilstošie teorētiskie 

kursi 

Prakses vērtēšana 

Profesionālā 

prakse 

uzņēmumā   

12 KP  

2.kurss 

4. vai 

5.semestris 

 

Nostiprinot zināšanas, 

kas iegūtas nozares 

teorētiskajos un 

profesionālās 

specializācijas kursos, 

pielietot tās praksē, 

apgūstot dažāda veida 

apģērbu projektēšanas 

un dizaina darbus; 

Apgūt prasmes izstrādāt 

Apģērbu 

ražošanas 

uzņēmumi, 

šūšanas 

darbnīcas 

Profesionālā 

kompetence, darba 

tirgus un pētniecība 

Praktiskā 

uzņēmējdarbība  un 

mākslas menedžments 

Apģērbu konstruēšana 

un  modelēšana  

Apģērbu tehnoloģija un  

iekārtas  

Atbilstoši 

metodiskajiem 

norādījumiem 

sagatavota 

prakses atskaite; 

Prakses vadītāja 

(uzņēmumā) 

pozitīva 

atsauksme; 

Atklāta 



apģērbu kolekcijas 

projektu, prezentēt to 

prakses noslēguma 

pieredzes apmaiņas 

konferencē – skatē. 

Apģērbu projektēšana 

Profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi 

aizstāvēšana un 

prakses 

uzdevumu 

prezentācija; 

Novērtējums ar 

atzīmi – 

diferencēta 

ieskaite 

Kvalifikāci-

jas prakse  

4KP 

3.kurss 

Realizēt apģērbu 

kolekcijas izstrādes 

projektu, veicot izpildes 

organizēšanu un/vai 

asistēšanu 

auroruzraudzībā 

prezentēt to prakses 

noslēguma konferencē 

– skatē. 

Apģērbu 

projektēša-

nas un 

izgatavoša-

nas/šūšanas 

uzņēmumi, 

darbnīcas 

Praktiskā 

uzņēmējdarbība  un 

mākslas menedžments 

Apģērbu,  kolekciju un 

modes darbnīcu 

projektēšanas pamati  

Apģērbu konstruēšana 

un  modelēšana  

Apģērbu tehnoloģija un  

iekārtas  

Apģērbu projektēšana 

Profesionālās 

specializācijas studiju 

kursi 

Atskaite par 

prakses 

uzdevumu izpildi 

ar pielikumiem 

par savāktajiem 

un 

sistematizētajiem 

materiāliem 

atbilstoši 

kvalifikācijas 

darba tēmai un 

prasībām; 

Atklāta 

aizstāvēšana un 

prezentācija; 

Novērtējums ar 

atzīmi – 

diferencēta 

ieskaite 

 

 

 

Prakses 1. posmā, lai apgūtu  apģērbu konstruēšanas un tehnoloģijas, 

projektēšanas procesus, studenti iziet profesionālo praksi uzņēmumā  -12 KP apjomā, 

studenti apgūst dažādus studiju procesā nepieciešamos informācijas meklēšanas, 

analīzes un apstrādes paņēmienus. 

Prakses 2.posma uzdevumi paredz apzināt un apgūt dažāda veida apģērbu 

projektēšanas, ražošanas  un dizaina darbus, apģērbu projektētāja profesionālo 

darbību uzņēmumā, kas nodarbojas ar apģērbu izgatavošanu, ražošanu: 

- Savākt materiālu par darbu izpildes tehnoloģijām, materiāliem, iekārtām, 

ražošanas līdzekļiem; 

- Pētīt, analizēt un apkopot izmantoto materiālu paraugus, furnitūru; 

- Novērtēt modeļu izgatavošanas konstruktīvās un tehnoloģiskās īpatnības, 

analizēt izmantoto tehnoloģiju aktualitāti; 

- Piedalīties apģērbu modeļu izgatavošanas procesa realizācijā; 

- Analizēt idejas risinājuma veidus un izpildes iespējas; 

- Izstrādāt individuāla projekta kompozicionālo risinājumu, konstruktīvo un 

tehnoloģisko procesu, veikt ekonomisko aprēķinu; 

- Sagatavot projekta prezentāciju; 

- Kritiski izvērtēt prakses rezultātus. 



Prakses laikā students stingri ievēro meistara u.c. amatpersonu norādījumus dotā 

darba veikšanai, ievēro darba aizsardzības noteikumus (drošības tehniku) darba vietās 

un ugunsdrošības pasākumus. 

Prakses 2.posma noslēgumā students iesniedz prakses vadītājam: 

- modeļa vai kolekcijas realizācijas projekta pētījuma aprakstu (skices, 

aprēķinus, fotomateriālu u.tml.) 

- prakses dienasgrāmatu (tieši norādot: darbu nosaukumus, kurus 

praktikants veica, laiku, kuru viņš patērējis, pildot šos darbus, kādas 

funkcijas veica darba laikā utt.) 

- kritisku prakses izvērtējumu; 

- prakses vadītāja – uzņēmuma vadītāja, tehnologa vai meistara prakses 

novērtējumu; 

- aizstāv prakses atskaiti un prezentē projektu. 

Kvalifikācijas praksē studenti: 

- realizē apģērbu kolekcijas projektu, veicot izpildi un asistēšanu 

autoruzraudzībā;(plāno projekta realizāciju, apkopo kvalifikācijas darbam 

nepieciešamos materiālus) 

Prakses noslēgumā students prakses vadītājam iesniedz: 

- prakses dienasgrāmatu; 

- kritisku prakses izvērtējumu; 

- prakses vadītāja uzņēmumā prakses vērtējumu; 

- sagatavo un veic projekta prezentāciju; 

- atskaitās par kvalifikācijas darbam apkopotajiem materiāliem. 

 

 

Prakses dienasgrāmata 

 

 Prakses laikā studentam jāaizpilda dienasgrāmata, kurā katru dienu jāatzīmē 

visi izpildītie darbi, jāveic kritiskas piezīmes un jāizdara secinājumi. 

 Dienasgrāmatā jābūt šādiem ierakstiem: 

- par praktikanta darba vietu un uzticēto darbu, tā atbilstību prakses darba 

plānam; 

- par prakses grafiku, tā izmaiņām; 

- par materiāliem, kas savākti prakses atskaitei; 

- par papildus veiktajiem pasākumiem prakses uzdevumu realizēšanai 

(ekskursijas, bibliotēkas apmeklējums u.tml.) 

 

 Atskaites noformēšana 

 Pamatojoties uz ierakstiem dienasgrāmatā un savāktajiem materiāliem prakses 

laikā, prakses darba plānu un uzdevumiem, studenti raksta atskaiti par praksi. 

Atskaites apjoms līdz 25 lpp., pievienojot pielikumus. Atskaiti izpilda datorsalikumā 

(burtu lielums 12, rindstarpe 1,5). Atskaitei pievieno prakses dienasgrāmatu, 

uzņēmuma darbības aprakstu, tehnoloģiskā procesa shēmu un citus informatīvos 

materiālus un pētījuma rezultātus, kas paredzēti izmantošanai studiju procesā. 

 Atskaiti un pielikumus noformē atbilstoši katedras prasībām. 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



6.pielikums 

RA Senāta lēmums par studiju programmas nosaukuma maiņu 

 


