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I studiju virziena „Sociālā labklājība” raksturojums 

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

darbības un attīstības stratēģiju 

RA misija ir kļūt par integrētajās inženieru, sociālajās, humanitārajās un izglītības 

zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā starptautiski konkurētspējīgu 

Latgales augstākās izglītības institūciju ar motivētiem, radošiem un darba tirgū 

pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi 

ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. Latgales plānošanas reģiona politikas plānošanas 

dokumentu apkopojums sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar 

invaliditāti jomā jeb Latgales programma 2010-2017 ir dokuments, kas nosaka 

Latgales attīstības virzienus sociālajā jomā. 

Studiju virziena mērķis – sagatavot dažādu izglītības līmeņu sociālā darba 

speciālistus, veicināt kvalificētu sociālā darba veicēju iesaistīšanos sociālās 

labklājības sistēmas stiprināšanā, kā arī sociālā darba zinātnes attīstībā Latvijā un 

Eiropas Savienībā.  

Realizējot studiju virziena programmas, tiks uzlabota sociālā atbalsta pasākumu 

kvalitāte reģionā, izstrādāti un ieviesti jauni sociālie pakalpojumi, kuru realizācijai 

nepieciešami jauni kvalificēti speciālisti, kuri ir patstāvīgas, inovatīvas un radošas 

personības, orientētas uz mūžizglītību un tālāku profesionālo pilnveidi.  

Studiju virziena attīstības stratēģija RA  stratēģisko mērķu sasniegšanai: 

 Veicināt starptautiska līmeņa kvalitatīvu augstāko izglītību sociālā 

darba nozarē un darba devēju prasībām atbilstošu profesionālo 

sagatavotību, tādēļ nepieciešams: 

- uzlabot studiju kvalitāti, 

- pilnveidot esošās studiju virziena programmas, aktualizēt studiju 

programmu saturu,  

- izstrādāt jaunas studiju programmas, pilnveides un tālākizglītības 

programmas atbilstoši darba tirgus prasībām, jaunākajām 

zinātniskajām nostādnēm un tehnoloģijām sociālā darba jomā, 

- paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju 

programmu izstrādes un pilnveides nodrošināšanai, 

- paaugstināt studējošo profesionālās iemaņas, rodot iespējas veikt 

prakses uzdevumus ārvalstu sociālās labklājības sistēmu 

institūcijās, 

- paplašināt e-kursu  pieejamību programmās, 

- piesaistīt ārzemju vieslektorus, 

- sekmēt akadēmiskā personāla un studentu starptautiskās pieredzes 

apmaiņas īstenošanu. studentu apmaiņā, pētniecībā un izglītības 

satura, metodiskā nodrošinājuma pilnveidē,  

- mērķtiecīgi papildināt bibliotēkas fondus ar jaunāko mācību un 

zinātnisko literatūru sociālā darba jomā, 

- sagatavot kvalificētus sociālā darba speciālistus, kas spējīgi 

konkurēt mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un ir motivēti 

tālākizglītībai. 

 Veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko pētniecību un metodisko 

darbību, iesaistoties starptautiskos projektos, kā arī piesaistot ārvalstu 

docētājus, tādēļ nepieciešams: 

- sadarboties ar ārvalstu augstskolām, 

- kopā ar RA Personības socializācijas pētījumu institūtu (PSPI) 

veikt darba devēja pasūtītus zinātniskos pētījumus 
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- izstrādāt monogrāfijas, mācību grāmatas un studiju līdzekļus.  

 

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no LR interešu viedokļa 

 

Sociālo pakalpojumu attīstības programmas rezultātā tiek izveidoti kvalitatīvi pakalpojumi 

konkrētām klientu grupām un, pašvaldībām sadarbojoties, nodrošināta sociālā atbalsta 

pasākumu pieejamība. Programmas mērķa grupas ir sociālās atstumtības riskam pakļautās 

Latgales reģiona iedzīvotāju grupas - cilvēki ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem, veci cilvēki, 

cilvēki ar atkarību problēmām, bērni un jaunieši, bezdarbnieki un citas sociālās atstumtības 

riskam pakļautās iedzīvotāju grupas(personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietām, 

personas bez noteiktas dzīvesvietas, u.c.), kā arī sociālo pakalpojumu (tajā skaitā alternatīvās 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu) sniedzēji - patversmju, grupu dzīvokļu, 

dienas aprūpes centru, pansionātu, bērnu namu, pusceļa māju, rehabilitācijas centru 

darbinieki. 

Šobrīd sociālajā darbā ir klientu pieaugums un klientu grupu izmaiņas kā sekas 2009. gada 

krīzei. Būtiski pasliktinās iedzīvotāju rīcībspēja, veselība un pieaug cilvēku ar invaliditāti 

skaits. Šie cilvēki vēršas pēc palīdzības sociālajos dienestos. Šādos gadījumos sociālajos 

dienestos biežāk tiek izvērtēti tikai klienta materiālie resursi, kas ir pamats sociālās 

palīdzības piešķiršanai, tā vietā, lai izvērtētu klienta sociālo situāciju kopumā un sniegtu 

nepieciešamo atbalstu.  

Valsts statistikas pārskatu kopsavilkuma dati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 

palīdzību rāda, ka 2011.gadā Latvijas sociālajos dienestos kopumā bija 1133 sociālā darba 

speciālisti, kuri strādāja ar 265,3 tūkst. iedzīvotāju, kuri atzīti par trūcīgiem. Tāpat sociālā 

darba speciālistu rūpju lokā ir arī cilvēki, kuri atzīti par maznodrošinātiem, kuriem piešķirami 

sociālie pakalpojumi un sniedzams atbalsts viņu sociālo problēmu risināšanā. SPSP Likumā 

noteiktais kritērijs par sociālā darba speciālistu skaitu sociālajos dienestos attiecībā pret 

iedzīvotāju skaitu pašvaldībā (1:1000) 2011.gadā ir izpildīts tikai par 52%. No 119 SPS 

Reģistrā reģistrētiem sociālajiem dienestiem 2011.gadā 17 sociālie dienesti (14%) nebija  

izpildījuši MK noteikumos Nr.291 noteikto minimālo prasību attiecībā uz sociālā darba 

speciālistu skaitu. 

2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu par 21% ir pieaudzis sociālajos dienestos strādājošo 

sociālā darba speciālistu skaits, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko vai 

akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā. 2011.gadā šādi 

speciālisti veidoja 75% no visiem sociālajos dienestos strādājošajiem sociālā darba 

speciālistiem.  

20 gadu laikā kopš uzsākta sociālā darba speciālistu sagatavošana, sociālā darbinieka 

kvalifikāciju ir ieguvuši daudzi. Taču zemais profesijas prestižs sabiedrībā, lielais darba 

apjoms, atbildība, zemais atalgojums rada lielu kadru mainību. Dažos gadījumos sociālā 

darbinieka vakance saglabājas gada garumā ( attālākie Latvijas novadi). 

Sociālajā darbā, līdzīgi kā medicīnā, pastāv dažādas specializācijas. Cits jautājums, kādas ir 

iespējas tām attīstīties. Lielajās pilsētās un novadu centros sociālo darbinieku pienākumi 

vismaz daļēji ir nodalīti, toties pagastos pamatā ir viens sociālais darbinieks, kura funkcijās 

ietilpst viss: organizēt sociālo palīdzību, strādāt ar sociālajiem gadījumiem, zināt, kas notiek 

ar kādu senioru viņā pagasta nostūrī, motivēt pārmaiņām nupat no cietuma iznākušo, utt. 

Nevienā normatīvā, nevienā standartā nav noteikts, ka sociālais darbs lauku kopienā tomēr ir 
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kaut kas īpašs un ka no viena cilvēka nevar prasīt visas sociālā darba specializācijas vienlīdz 

augstā profesionālā līmenī. Dažādi pētījumi norāda, ka īpaši liels pieprasījums šobrīd pastāv 

pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušiem bērniem, bērniem pēc 

institucionālās aprūpes, personām bez pastāvīgas dzīves vietas un personām ieslodzījumā vai 

pēc ieslodzījuma. 

Pēc Labklājības Ministrijas 2011.gada datiem sociālās palīdzības un pakalpojumu institūcijās 

Latvijā strādāja 43 rehabilitētāji. Tas ir ļoti neliels skaits salīdzinājumā ar pieaugošo klientu 

skaitu. Piemēram, 2011.gadā prognozējamā invaliditāte tika noteikta 137 personām. Vadoties 

pēc MK noteikumiem Nr. 279, šīm personām jāsaņem sociālās rehabilitācijas un 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, taču pēc Sociālās integrācijas valsts aģentūras 

datiem šādu pakalpojumu saņēma tikai viens klients. Cilvēki nevar saņemt šādus 

pakalpojumus savā dzīvesvietā. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūcijās, lai 

veiktu sociālās rehabilitācijas uzdevumus, pieņem personas ar sociālā darbinieka izglītību. 

Šādu rīcību pamato, ka personai ir augstākā izglītība un pienākumus var veikt patstāvīgi, bez 

citu uzraudzības. Taču sociālās rehabilitācijas kvalitāte no tā cieš. 

Labklājības Ministrija, izstrādājot Profesionālās sociālā darba attīstības pamatnostādnes 

2014. – 2020. gadam, veica pētījumu, kurā tika konstatētas problēmas - sociālajos dienestos 

nodarbināto sociālā darba speciālistu skaits un kvalifikācija neatbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; sociālajiem darbiniekiem iztrūkst specifiskas zināšanas un prasmes 

sociālā darba praksē ar dažādām klientu mērķgrupām. Šie aspekti ir ņemti vērā izstrādājot 

studiju virziena Sociālā labklājība attīstības plānu. 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” attīstība Rēzeknes Augstskolā veicinās augstākās 

izglītības un darba tirgus līdzsvarošanu  sociālo pakalpojumu sfērā, sagatavojot kvalificētus 

speciālistus Latgales reģionam, Latvijai, attīstīs studiju pieejamību personām ar dažādām 

vajadzībām, mūžizglītības nosacījumus. 

 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

N.p. 

k. 

Plānotie 

pasākumi 

Plānotais rezultāts Izpildes 

termiņš 

2013./2014. 

st.g. veiktie 

pasākumi 

1. Jaunu studiju 

programmu 

veidošana 

Otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 

bakalaura studiju 

programma „Sociālais 

darbs un sociālā 

rehabilitācija” 

Kopīgā programma ar 

Šauļu Universitāti 

Profesionālā maģistra 

studiju programma 

„Sociālais darbs” 

2013./2014.st.g. 

 

 

 

 

 

 

2017./2018.st.g. 

Licenzēta 

programma 

27.08.2014. 

 

 

 

 

 

 

2. Akadēmiskā 

personāla piesaiste 

un plānošana 

Piesaistīt 2 sociālā darba 

profesionāļus programmas 

„Sociālais darbs un sociālā 

rehabilitācija” realizācijā 

Doktorantūras līmeņa 

studijas sociālās politikas 

2015./2016.st.g. 

 

 

 

 

2016./2017.st.g 
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un sociālā darba virzienā ( 

1doktorants) 

Piesaistīt 2 vieslektorus ar 

doktora grādu sociālajās 

zinātnēs profesionālās 

maģistra studiju 

programmas „Sociālais 

darbs” realizācijā 

 

 

2017./2018.st.g. 

3. Materiālā bāze Jaunākās literatūras 

regulāra iepirkšana; 

 

Mācību līdzekļu 

sagatavošana un izdošana; 

 

Katru studiju 

gadu 

 

2014./2015.st.g. 

un turpmāk 

 

Virziena 

specifikai 

atbilstoši 

iegādātas 10 

vienības  

4. E studijas Studiju kursu E vidē tālāka 

sagatavošana un 

pilnveidošana 

Sagatavoti 2 studiju kursi 

kopīgajā programmā 

„Sociālais darbs un sociālā 

rehabilitācija” virtuālai 

apmācībai angļu valodā 

Teorija un prakse par 

cilvēku ar invaliditāti 

socializāciju – 3KP (atb. 

Lekt.M.Rozenfelde) 

Profesionālā rehabilitācija 

– 3KP (atb. Doc.G.Strods, 

lekt.A.Kaupužs) 

 

Katru studiju 

gadu 

 

 

 

 

 

 

2015./2016.st.g. 

 

 

2016./2017.st.g. 

 

 

5. Zinātniskā darbība Dalība Studentu 

zinātniskajās konferencēs 

RA un citās augstskolās 

Dalība Starptautiskās 

zinātniskās konferencēs RA 

un citās augstskolās 

Pētniecisko projektu 

izstrāde un studentu iesaiste 

to darbā, kopā ar RA 

Personības socializācijas 

pētījumu institūtu (PSPI) 

veikt darba devēja pasūtītus 

zinātniskos pētījumus;  

 

Sākot ar 

2015./2016.st.g. 

 

Katru studiju 

gadu 

 

Katru studiju 

gadu, atbilstoši 

pieprasījumam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Akadēmiskā personāla 

zinātniskās publikācijas 

citējamos izdevumos; 

 

 

Zinātnisko monogrāfiju 

sagatavošana un izdošana: 

lekt.Ž.Truskovska 

doc.G.Strods; 

lekt. E.Kalvāns 

Katru studiju 

gadu, atbilstoši 

izsludinātajiem 

konkursiem 

 

 

 

2014./2015.st.g. 

2013./2014.st.g. 

2014./2015.st.g. 

 

Aktīvi 

darbojušies 9 

studiju virziena 

docētāji, kopā 

19 publikācijas. 

Skat. 21.-

23.lpp. 

pašnovērtējumā 

6. Sadarbības 

attīstīšana ar 

Latvijas 

augstskolām 

kopējs darbs projektos, 

docētāju apmaiņa, 

dalība zinātniskajās 

konferencēs, 

dalība Sociālā darba un 

izglītības padomē ar 

Rīgas Stradiņa universitāte, 

Liepājas Universitāte, 

Latvijas Universitāte, 

Daugavpils Universitāte 

2013./2014.st.g. 

un turpmāk 

Notikušas 

divas tikšanās 

Sociālā darba 

un izglītības 

padomē ar 

Rīgas Stradiņa 

universitātes, 

Liepājas 

Universitātes, 

Latvijas 

Universitātes 

Sociālās 

labklājības 

virziena 

vadītājiem 

7. Sadarbības 

attīstīšana ar 

ārzemju 

augstskolām 

kopējs darbs projektos, 

docētāju  un studentu 

apmaiņa, 

dalība zinātniskajās 

konferencēs, 

Šauļu Universitāte 

Utenas Lietišķo zinātņu 

universitāte, Viļņas 

Lietišķo zinātņu 

universitāte 

Klaipēdas kolēģija 

2013./2014.st.g. 

un turpmāk 

Virzienā 

strādājošie 

docētāji 

iesaistījušies 5 

straptautiskos 

projektos. 

Skat. 21.-

23.lpp. 

pašnovērtējumā 

ERASMUS 

apmaiņas 

programmā 

piedalījās 2 

studenti 
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4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam 

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

studiju programmu absolventiem 

Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēm (26.06.2012.) ir norādīts, ka bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību 

2011.gadā bija tikai 7,1%. Viszemākais bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību 

bija veselības aprūpes un sociālās labklājības izglītības tematiskajā grupā. Prognozējot  darba 

tirgus tendences Latvijā ziņojumā uzsvērts, ka augstākajā izglītībā jāpalielina piedāvājums: 

- inženierzinātnēs; 

- informācijas un komunikācijas tehnoloģijās; 

- veselības aprūpē, sociālā labklājībā, farmācijā. 

Labklājības Ministrija, izstrādājot Profesionālās sociālā darba attīstības pamatnostādnes 

2014. – 2020. gadam, veica pētījumu, kurā tika konstatētas problēmas - sociālajos dienestos 

nodarbināto sociālā darba speciālistu skaits un kvalifikācija neatbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; sociālajiem darbiniekiem iztrūkst specifiskas zināšanas un prasmes 

sociālā darba praksē ar dažādām klientu mērķgrupām. SPSP Likumā noteiktais kritērijs par 

sociālā darba speciālistu skaitu sociālajos dienestos attiecībā pret iedzīvotāju skaitu 

pašvaldībā (1:1000) 2011.gadā ir izpildīts tikai par 52%. 

Dažādu projektu rezultāti pierāda sociālajā atstumtībā esošo personu (īpaši personu ar 

īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu) socializācijas, sociālās līdzdalības un iekļaušanas 

attīstības aktualitāti, kā arī kvalificētu sociālā darba speciālistu nepieciešamību šo 

izaicinājumu pārvarēšanai.  

Sarunās ar tuvāko novadu un pilsētu sociālo dienestu vadītājiem par jaunas programmas 

izveidi sociālās labklājības jomā, tika atzīts, ka pastāv augsti kvalificētu speciālistu trūkums. 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja S.Strankale  atzīst, ka nepieciešamība 

pēc sociālajiem rehabilitētājiem ir liela, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi novadā netiek 

nodrošināti vajadzīgajā apjomā. Līdzīgas atziņas pauž Ludzas novada pašvaldības Sociālā 

dienesta vadītāja L.Gorbunova- Kozlova un Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes 

pārvaldes vadītājs G.Arbidāns. Vadītāji norāda, ka īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem, bērniem ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem, veciem cilvēkiem, pilngadīgām personām ar invaliditāti un bezpajumtniekiem 

tiek pilnveidotas un dažādotas sociālās rehabilitācijas un sociālā darba metodes, paplašinātas 

iespējas saņemt šos pakalpojumus. Tas apliecina sociālā darba speciālistu nepieciešamību. 

 

4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

RA regulāri tiek veiktas darba devēju – rehabilitācijas centru vadītāju, pansionātu, dienas 

centru, patversmju, pašvaldību darbinieku, biedrību vadītāju  aptaujas par studiju programmā 

studējušo absolventu darbu. Arī prakšu laikā sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji ( 

prakšu vadītāji) vērtē studiju programmā studējošo didaktisko sagatavotību, sociālo gadījumu 

risināšanas prasmes, profesionālo kompetenci. Ikgadējās darba devēju un absolventu aptaujas  

ļauj secināt, ka sagatavoti kvalificēti profesionāļi, kas veiksmīgi aktivizē klientu sociālo 

prasmju apguvei, sociālajai integrācijai. 

Par pozitīvajiem studiju programmas apguves rādītājiem darba devēji uzskata: 

 jaunie speciālisti labi pārzina teorētiskos sociālās rehabilitācijas darbības aspektus; 

 prot pielietot atbilstošas darba metodes konkrētajā sociālajā gadījumā; 

 augstā līmenī prot veikt klienta sociālās funkcionēšanas novērtēšanu; 

 pietiekoši labi prot attīstīt, sekmēt klienta sociālo prasmju uzlabošanos, jaunu prasmju 

attīstīšanu; 

 lielākais vairums absolventu prot strādāt komandā, sadarboties ar citiem speciālistiem  
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Tiekoties studiju virziena „Sociālā labklājība” padomē ar darba devēju, absolventu 

pārstāvjiem, tiek aktualizēts jautājums par darba vakancēm un absolventu sagatavotības 

līmeni. Galvenie secinājumi ir: 

 2009.gada krīze ir radījusi klientu skaita pieaugumu, bet sociālā darba 

speciālistu skaits palicis iepriekšējais, vai arī samazinājies; 

 Sociālā darba speciālistu pārslogotība mazina pakalpojumu efektivitāti, netiek 

sniegts sociālais atbalsts pilnā apjomā; 

 Jaunu speciālistu nepieciešamība ir pamatota, taču pašvaldības budžeta 

ierobežojumi neatļauj radīt jaunas vakances. 

 

5.Studiju virziena SVID analīze 

 

Stiprās puses: 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sociālais 

rehabilitētājs” realizācijas gaitā daudz tiek darīts, lai studenti apgūtu  prasmes 

darbam ar bērniem un jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti un problēmas 

identificēšanas un definēšanas prasmes.  

 Par studentu labām profesionālajām zināšanām un prasmēm liecina prakšu 

vadītāju atsauksmes. 

 Labi izveidota prakšu sistēma. Labs, uz sadarbību vērsts kontakts ar tuvējo 

pašvaldību Sociālajiem dienestiem, to struktūrinstitūcijām, Nodarbinātības 

valsts aģentūru, Latvijas neredzīgo biedrības Rēzeknes nodaļu u.c. iestādēm. 

 Studējošie izmanto LLP ERASMUS  iespējas studijām un prakses veikšanai 

ārzemju partneraugstskolās un iestādēs. 

 Politika mācībspēku piesaistē ir orientēta uz augsta līmeņa praktiķu 

ieinteresēšanu akadēmiskajam darbam ar studentiem. Tas ir svarīgi, jo tā tiek 

maksimāli nodrošināta teorijas un prakses sasaiste studiju procesā.  

 Akadēmiskais personāls aktīvi pilnveido profesionālo kvalifikāciju vadot un 

īstenojot vietējos un starptautiskos projektus, piedaloties LLP ERASMUS 

apmaiņas programmā. 

 Ir laba IT bāze mācību procesa nodrošināšanai, 

 Uzsvars tiek likts uz studējošo patstāvīgajām studijām un grupu darbu, lai 

iemācītu katram mācīties un pilnveidoties, individuālās personības centrēts 

mācību process, 

 Orientācija uz studiju rezultātu. 

 Sadarbība ar Latvijas un Lietuvas augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo 

sociālā darba speciālistus. 

 Personības socializācijas pētījumu institūtā (PSPI), kurā tiek attīstīta 

speciālistu kompetenču mācību metodiskā bāze, darbojas Sociālās pedagoģijas 

un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija. PSPI realizē MODPART projektu, 

kura mērķis ir izveidot Lietuvas un Latvijas reģionos darbojošos zinātniskās 

sadarbības modeli, kurš būtu orientēts uz darba tirgus, profesionālās 

rehabilitācijas un veselības veicināšanas vajadzībām, kā arī attīstīt 

nepārtrauktus pētījumus, jaunu tehnoloģiju veidošanu un pielietošanu, veicinot 

sociālās atstumtības grupu līdzdalību sabiedrības dzīvē. 
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Vājās puses: 

 Ir nepilnības studentu sagatavošanā dažādu projektu izstrādē un vadīšanā. 

Teorētiski šīs zināšanas tiek apgūtas, nav praktiskās pieredzes. Tas nozīmē, ka 

reāli projektu uzraksta, bet to nerealizē un nevada. 

 Studenti nepietiekami tiek sagatavoti pašnodarbinātības uzsākšanai, savas 

darbavietas radīšanai. Studenti ir vairāk orientēti uz to, ka viņi strādās jau 

izveidotā darba vietā. 

 Zems sociālās labklājības virziena profesiju prestižs valstī ( vakances 

attālākajās pašvaldībās saglabājas ilgi (pat līdz gadam), sociālajos dienestos 

nodarbināto sociālā darba speciālistu skaits un kvalifikācija neatbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām); 

 Joprojām studentu svešvalodu zināšanas nav pietiekamas, lai regulāri studētu 

literatūru svešvalodās un varētu iesaistīties studentu apmaiņas programmās. 

 

 

 

 

Iespējas: 

 Turpināt studiju programmas iekšējo attīstību, paplašinot izvēles studiju 

moduļus, lai sekmētu specializēšanos nozarē, 

 Attīstīt sadarbību ar darba devējiem, 

 Izstrādāt jaunu bakalaura programmu „Sociālais darbs un sociālā 

rehabilitācija”  kopā ar Šauļu universitāti Lietuvā, 

 Izmantot Šauļu Universitātes  materiāli tehnisko bāzi, pasniedzēju pieredzi, 

 Uzlabot un pilnveidot studiju programmas reklamēšanu, lai veicinātu tās 

atpazīstamību, 

 Nodrošināt mācībspēku akadēmiskās kvalifikācijas pilnveidošanu 

doktorantūras līmenī 

 Palielināt studējošo iesaisti starptautiskajos projektos, studentu apmaiņas 

programmās 

 Aktivizēt docētāju zinātniski pētniecisko darbību sociālajā darbā un sociālajā 

rehabilitācijā;  

 Rosināt studentus studiju laikā papildināt svešvalodu zināšanas, izmantojot 

RA sniegtās iespējas; 

 Organizēt svešvalodu kursus akadēmiskajam personālam 

 Izstrādāt studiju kursus apguvei Moodle vidē: 

 Paplašināt literatūras un avotu skaitu sociālajā darbā un sociālajā 

rehabilitācijā, iepirktas grāmatas, abonētas datu bāzes. 

 

Draudi: 

 Var samazināties interese par šo programmu materiālo apsvērumu dēļ ( 

straujās un finansiāli smagās pārmaiņas valstī, studentu materiālais 

nodrošinājums, studiju maksas apjoms ne vienmēr ļauj uzsākt studijas vai arī 

tās turpināt);  

 Studējošo skaita samazināšanās gan PLK, gan NLN studijās; 
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 Studentu sliktās svešvalodu zināšanas - nespēja klausīties lekcijas svešvalodās, 

kā arī piedalīties starpvalstu projektos un studentu apmaiņā. 

 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

  

RA ir izveidota Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēšanas sistēmā 

(apstiprināta 2005.g.) 

(http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/2/studiju_kvalitates_vadības_kontroles_un_n

overtesanas_sistema_RA.pdf) , kas saskan ar ENQUA standartiem un regulāri tiek 

pilnveidota, ņemot vērā iepriekšējā studiju gada rezultātus. Tās ietvaros izstrādātas 

procedūras un sistēmas, kas nosaka studentu uzņemšanas stratēģiju un taktiku, 

studentu vērtēšanas kritērijus, metodes un uzraudzību, studiju procesa organizāciju, 

programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanu, uzraudzību un regulāru kontroli, 

sadarbību ar darba devējiem un viņu iesaisti mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē, 

akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšanu (vērtēšanu, kontroli, atbalstu, maiņu), 

saikni ar vidusskolām, sabiedrības informēšanu par piedāvātajām studijām, 

programmām un piešķiramajiem grādiem. Studiju kvalitātes izvērtējumā piedalās 

visas ieinteresētās puses (studējošie, akadēmiskais, administratīvais personāls, darba 

devēji). Katru gadu, izvērtējot iepriekšējā studiju gada rezultātus, tiek noteikti aktuālie 

uzdevumi Studiju kvalitātes sistēmas pilnveidošanai. 

Studiju virziena „ Sociālā labklājība”  kvalitātes nodrošinājumam svarīgākie 

indikatori ir:  

 Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 

sasniedzamība, atbilstība RA darbības un attīstības stratēģijai; 

 Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesijas standartiem, Eiropas 

parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju 

ietvarstruktūras izveidošanu, ENQA studiju kvalitātes standartiem un citiem 

normatīvajiem aktiem; 

 Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un 

akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās; 

 Studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un 

kalendārie plāni, materiālu pieejamība e-vidē-Moodle), informatīvais un 

materiāli tehniskais nodrošinājums; 

 Ikgadējs studiju virziena pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro 

pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide; 

 Sadarbība ar darba devējiem prakšu organizācijā, absolventu profesionālo 

kompetenču novērtēšanā; 

Studiju virziena programma „Sociālais rehabilitētājs” paredzēta augsti kvalificētu 

speciālistu sagatavošanai Latgales reģiona  vajadzībām. 

Studiju virzienā strādā docētāji ar atbilstošu izglītību, kvalifikāciju un praktiskā darba  

pieredzi, kuri ir daudzus gadus nostrādājuši dažāda profila izglītības iestādēs, ieguvuši 

augstu savu darba devēju atzinību un turpina izglītoties. 

Programmā iesaistīti 16 docētāji, visi ( izņemot divus) ir patstāvīgie RA mācībspēki. 

Visi docētāji lasa mācību kursus, kas atbilst viņu profesionālajai kvalifikācijai. 88 % 

docētāju pedagoģiskā darba stāžs ir lielāks par 10 gadiem, 12% docētāju 

pedagoģiskais darba stāžs no 5 līdz 10 gadiem. Docētāji, kas strādā amatu 

savienošanās kārtībā, ir ar lielu praktiskā darba pieredzi specialitātē vai savā darbības 

jomā. 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/2/studiju_kvalitates_vadības_kontroles_un_novertesanas_sistema_RA.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/2/studiju_kvalitates_vadības_kontroles_un_novertesanas_sistema_RA.pdf
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Akadēmiskā personāla attīstībā būtiska nozīme tiek ierādīta tā darba novērtēšanai, kas 

RA notiek saskaņā ar Metodiskajiem ieteikumiem RA akadēmiskā personāla darba 

kvalitātes vērtēšanā, kas sastāv no divām daļām – no akadēmiskā personāla 

pašvērtējuma un administratīvā vērtējuma. .( 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/7/Metodiskie_ieteikumi_RA_akademiska_per

sonala_darba_kvalitates_vertesana.pdf). Akadēmiskā personāla vērtēšanas 

kvantitatīvie rādītāji noteikti Nolikumā par RA docētāju un Nolikumā par 

akadēmiskajiem amatiem, kas reglamentē galvenos kritērijus docētāju ievēlēšanai. 

Zinātniskās un metodiskās darbības veicināšanai tiek veidots mācību un zinātniskā 

darba fonds, kur akadēmiskais personāls konkursa veidā var pieteikties uz mācību 

metodiskā un zinātniskā darba finansējumu. 

Novērtēšanas kritēriji studiju virzienā tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju 

rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi un studentam pieejami, jau uzsākot studiju 

programmas/ studiju kursa/ studiju moduļa apguvi. Valsts un gala pārbaudījumu 

formas ir vērstas uz attiecīgās zinātnes nozares teorijā balstītas profesionālo spēju 

apliecināšanas. Valsts pārbaudījuma daļu veido kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Katram studiju kursam ir definēti sagaidāmie rezultāti, ar tiem docētājs iepazīstina 

studējošos ( rakstiskā formā tie glabājas katedrā un Moodle sistēmā). Lai sasniegtu 

paredzētos rezultātus, notiek arī starprezultātu pārbaudes: kontroldarbi, prezentācijas, 

referātu lasīšana u.c. Profesionālās specializācijas studiju kursos praktiskajās 

nodarbībās daudz tiek strādāts ar problēmsituāciju risināšanu, tādējādi attīstot 

studējošiem problēmrisināšanas prasmes un izvērtējot profesionālās zināšanas, 

prasmes, kompetences. Šos starprezultātus ņem vērā galīgajā studiju kursa vērtējumā. 

Tas motivē papildus studentu vairāk piestrādāt attiecīgajos jautājumos. Studentam tiek 

piedāvāta iespēja saņemt palīdzību no akadēmiskā personāla, apmeklējot individuālās 

vai grupas konsultācijas. 

Reizi gadā tiek veikta studējošo anketēšana un absolventu anketēšana. Anketēšanas 

rezultāti tiek atspoguļoti ikgadējā studiju programmas pašnovērtējumā. Studiju 

programmas vērtējums ir pozitīvs: ir apmierināti ar studiju plānu un tā realizāciju, 

vērtēšanas kritēriju skaidrību, iegūtajām prasmēm strādāt ar informāciju, informācijas 

tehnoloģijām, veikt pētniecisko darbu, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas 

realizācijā iesaistīto docētāju darbu, sadarbību ar docētājiem un vispārējo personālu. 

Aktuālo studiju procesa jautājumu apspriešana notiek regulārajās programmas 

direktora un studentu apspriedēs un tikšanās reizēs. 

Studiju virziena studenti piedalās informatīvo materiālu par studiju iespējām RA 

sagatavošanā, izplatīšanā un informācijas sniegšanā Informācijas dienās RA, 

reģionālajās izstādēs, karjeras dienās skolās, kā arī  izstādēs “Skola” Rīgā. 

 

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

materiāltehniskais nodrošinājums 

 

Studiju programmas realizēšanai RA un sadarbības uzņēmumu infrastruktūra ir 

pietiekama. Izglītības un dizaina fakultāte atrodas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Šeit 

atrodas arī Personības socializācijas pētījumu institūts, Humanitāro un juridisko zinātņu 

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

Tehnoloģiju centrs. 

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. 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/7/Metodiskie_ieteikumi_RA_akademiska_personala_darba_kvalitates_vertesana.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/7/Metodiskie_ieteikumi_RA_akademiska_personala_darba_kvalitates_vertesana.pdf
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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 

 

Praktisko prasmju apguve studiju programmā, prasmju treniņgrupu nodarbības notiek  

Personības socializācijas pētījumu institūta Speciālās izglītības laboratorijas telpas. Bērnu un 

jauniešu brīvā laika pavadīšanas organizēšanas prasmju attīstīšanai noder vizuālās mākslas 

un kompozīcijas darbnīcas, tiek izmantotas klavieres, blokflautas, kā arī CD, DVD iekārtas, 

mūzikas centri un magnetolas. Svešvalodu apguvei tiek izmantota video un audio aparatūra, 

digitālie mācību līdzekļi un svešvalodu literatūra un mācību materiāli bibliotēkā un Izglītības 

un metodiku katedrā. 

 Studējošajiem ir pieejamas modernas RA laboratorijas un datorklases ar ES struktūrfondu 

projektos iegūtu aprīkojumu, kur inventāra kopējā vērtība ir aptuveni 450 000 Ls, tai skaitā 

laboratoriju aprīkojuma vērtība - 320 000 Ls, datortehnikas vērtība (datori - 91, multimediju 

projektori - 7, interaktīvā tāfele - 1, kopētāji - 5, ploteris - 1, skeneri - 2 u.c.) - 60 900 Ls, 

programmatūras (SolidWorks - 10 licences, MatLab - 22 licences, SPSS - 22 licences, 

Femlab - 1 licence, Ansis - 2 licences, AutoCad - 10 licences, Derive - 1 licence uz 

neierobežotu datoru skaitu u.c.) vērtība – 47000 Ls, audio, video un biroja tehnika – 6 000 Ls 

vērtībā, laboratoriju aprīkojums 17 000 Ls vērtībā.  

Studiju process paredz datortehnoloģiju izmantošanu: vektorgrafikas redaktorus (CorelDraw, 

FreeHand, Adobe Illustrator), rastragrafikas redaktoru (Adobe Photoshop), 2D un 3D 

projektēšanas redaktorus (AutoCAD, ArchiCAD, 3DMax), datorprojektēšanas programmas. 

Akadēmiskajam personālam ir nodrošinātas darba telpas ar IKT aprīkojumu. 

Studējošo pašpārvaldei ir izdalīts LR Augstskolu likumā noteiktais finansējums un darba 

telpas, kas aprīkotas ar datortehniku un internetu. 

Studentu sporta nodarbības tiek organizētas RA Sporta namā (Atbrīvošanas aleja 176), kur ir 

ierīkota fitnesa zāle, tiek piedāvātas nodarbības dažādos sporta veidos: minifutbolā, 

basketbolā, volejbolā, handbolā, badmintonā, galda tenisā, frizbijā utt. Studentiem ir iespēja 

izvēlēties sporta nodarbības atbilstoši savām interesēm, kā arī nodarboties ar sportu papildus 

sekcijās 

Rēzeknes Augstskolas bibliotēka dibināta 1993.gadā ar mērķi nodrošināt Rēzeknes 

Augstskolas studentus un akadēmisko personālu ar nepieciešamo informāciju studiju darbā, 

pētnieciskajā un praktiskajā darbībā. Bibliotēka organizē atbilstošu fondu ekonomikas, 

inženierzinātnēs, izglītības, humanitārajās un juridiskajās zinātnēs, kā arī nodrošina tā 

pieejamību lietotājiem.  

Bibliotēkas kopējais krājums ir 63 tūkstoši informācijas vienību, kas gada laikā papildinās 

vidēji ar 2000 jaunām vienībām. Bibliotēkas fondi tiek komplektēti saskaņā ar Rēzeknes 

Augstskolas studiju virzieniem. Bibliotēkas krājumos ir 48441 grāmatas, 12545 

seriālizdevumi, 255 elektroniskie un 101 audiovizuālie dokumenti. No tiem 21% veido avoti 

un papildliteratūra. Bibliotēkas fonda sadalījums pa valodām ir šāds: 62% latviešu, 25%  

krievu, 8% angļu, 4% vācu, 1% citas valodas. RA bibliotēka var sniegt nepieciešamo atbalstu 

studējošajiem: brīvpieejas lasītava,  materiālu pavairošanas tehnika, elektroniskie katalogi, 

datu bāzes, starpbibliotēku abonements. Bibliotēka regulāri informē RA studentus un 
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docētājus par jaunākās literatūras iegādi RA Internet mājas lapā. Grāmatas un žurnālus var 

pasūtīt arī no RA sadraudzības augstskolas Vilhelmshāfenas bibliotēkas. Studiju procesa 

vajadzībām tiek piedāvāta Izglītības un metodiku katedras iegādātā literatūra, Latgales 

kultūrvēstures muzeja literatūras fonds un lasītava, Rēzeknes zonālā arhīva bibliotēka un 

lasītava, kā arī Rēzeknes pilsētas bibliotēkas un lasītavas. RA bibliotēka pastāvīgi nodrošina 

piekļuvi datu bāzēm – EBSCO,  SCOPUS, Science Direct, iFinanses.lv, Letonika, NAIS, kā 

arī citām datu bāzēm uz izmēģinājuma laiku. 

 

Skaitļi par literatūras skaitu atbilstoši studiju virziena specifikai: 

psiholoģija - 2051 eks. 

sociālā reabilitācija un sociālais darbs - 344 eks 

pedagoģija - 4928 eks. (ietilpst sociālā pedagoģija) 

 

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 SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA... pieejamie finanšu resursi:  

 

Ieņēmumu veids 

2013./2014.gads, 

EUR 

% 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 268 80 

Studiju maksas ieņēmumi  4 018 15 

ERASMUS LLP projekts 1 350 5 

KOPĀ 26 636 100 
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8.Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

Latgales reģionā studiju virzienā „Sociālā labklājība” programmas realizē Rēzeknes 

Augstskolā, Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” Rēzeknes filiālē un 

Daugavpils filiālē, Daugavpils medicīnas koledžā. Sociālās labklājības virziena 

programmās Latvijā vēl var studēt Liepājas Universitātē, Latvijas Universitātē, 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā, Rīgas Stradiņa Universitātē 

Piedaloties Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes ( piedalās mācību 

institūcijas, kurās ir studiju programmas, kas sagatavo sociālā darba speciālistus) 

darbā ir iegūta informācija par sociālā darba galvenajām tendencēm, risināšanas 

variantiem., pilnīgāk apzinātas pētniecības jomas sociālajā darbā, noskaidrotas mazāk 

pētītās tēmas. Padomes darbības galvenais mērķis ir, balstoties uz globālajiem sociālā 

darba standartiem, veicināt un attīstīt sociālā darba izglītību, zinātnisko pētniecību, 

praksi Latvijā. 

Sena sadarbība ir izveidota ar Liepājas Universitāti. Studiju turpināšanas iespējas 

nepieciešamības gadījumā nodrošinātas, balstoties uz vienošanos  starp Liepājas 

Universitāti un Rēzeknes Augstskolu. Studiju programmas „Sociālais rehabilitētājs” 

abās augstākās izglītības institūcijās ir līdzīgas. 

Studējošajiem ir tiesības apgūt atsevišķus studiju kursus citu Latvijas augstskolu 

studiju programmās. Studējošajiem ir arī iespējas apgūt studiju kursus ārvalstu 

augstskolu studiju programmās, pamatojoties uz sadarbības līgumiem. Apgūto kursu 

atzīšanas kārtību nosaka Nolikums par studiju kursu akadēmisko atzīšanu Rēzeknes 

Augstskolā. Studiju programmas jebkuru studiju kursu var apgūt arī citu Latvijas 

augstskolu studējošie. Studiju kursu apguves kārtību nosaka Nolikums par klausītāju. 

Studiju rezultātu sasniegšana tiek izvērtēta valsts pārbaudījumos, kur komisiju darbā 

tiek iesaistīts arī akadēmiskais personāls no Latvijas Universitātes un Daugavpils 

Universitātes. 

Ilggadēja sadarbība pastāv ar Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas 

domes Sociālajiem dienestiem, to pakļautībā esošajām institūcijām. Studiju virziena 

studējošie šajās institūcijās veic prakses uzdevumus, četri absolventi ir iekārtojušies 

darbā. 

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar nevalstiskajām organizācijām – Latvijas 

neredzīgo biedrības Rēzeknes nodaļu – gan prakses vieta, gan diviem absolventiem 

darbavieta. Latvijas nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālā biedrība arī labprāt  

ņemtu praktikantus, taču jāpārzina zīmju valoda.  Pašlaik sadarbība notiek ESF un  

LNS projektā „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales 

reģionā”. Projektā piedalās studiju virziena docētāji. 

Produktīva sadarbība izveidojusies ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru. Šīs 

aģentūras Rēzeknes atbalsta punkts ir laba prakses vieta, kur apgūt prasmes darbam ar 

cilvēkiem ar invaliditāti. Kopā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes docētājiem, Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbiniekiem tika 

izstrādāts studiju kurss „Profesionālā rehabilitācija”, kursa darba materiāls 

pasniedzējiem un studentiem, e-studiju kurss Moodle vidē.  

Studiju programmas studējošie un mācībspēki aktīvi piedalās ERASMUS mobilitātes 

programmā. Pēdējos trīs studiju gados  ārvalstu augstskolās studēja 4 studenti un 

nodarbības vadīja 20 RA docētāji. Studiju programmā „Sociālais rehabilitētājs”  

strādāja 5 ārzemju augstskolu docētāji. 11 RA mācībspēki ir piedalījušies mobilitātēs 

LLP, DAAD un citu projektu ietvaros. 

Daudzveidīga sadarbība ir izveidojusies ar triju augstskolu docētājiem un studentiem 

Lietuvā. Utenas kolēģija – studentu un pasniedzēju apmaiņas aktivitātes ERASMUS 
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mobilitātes programmā. Viļņas kolēģija – sadarbība ESF kopīgu projektu realizācijā. 

2012./2013.studiju gadā ir izstrādāta jauna bakalaura līmeņa studiju programma 

sociālajā darbā  kopā ar Šauļu Universitātes docētājiem. Vairākus gadus Klaipēdas 

pilsētas Sociālais dienests uzņem praktikantus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanā. Dienesta darbinieki ir dalījušies pieredzē ar studiju virziena studentiem, 

vadot nodarbības RA. 

Programmas akadēmiskais personāls piedalās vairāku starptautisku projektu (LLP 

Jean Monnet „Partnership for Education and Research about responsible”; Project of 

European Commission „European Montesco Network for Prosociality”; LLP project 

„e-Simulation Environment for Training on Interaction With Children” u.c.) darbā.  

Izglītības un dizaina fakultātes Personības socializācijas pētījumu institūts kā partneris 

piedalās Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas Valsts nozīmes pētniecības 

centra darbībā. Institūtā kā pētnieki darbojas arī daļa programmas docētāju. 

Sadarbībā ar Šauļu Universitātes Faculty of Social Welfare and Disability studies, 

uzsākts kopīgs projekts Lat-Lit programmā „Designing a Model Geared towards 

Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” Priority I, 

Encourragement of Socio-economic Development and Competitiveness of the Region 

1. facilitating business, Labour market and R&T Development”. Projektā tiks iegādāta 

iekārta BIODEX System4, tiks veikts inovatīvu pētījumu un sociālās rehabilitācijas 

pasākumu kopums, kas ietvers jaunu metožu, pieeju izmantošanu darbā ar cilvēkiem 

ar invaliditāti, kā rezultātā tiks nodrošināti inovatīvi sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi (skrīnings) cilvēku funkcionālo spēju diagnosticēšanai un sociālo 

pakalpojumu rezultātā tās pilnveidojot, tiks parādīta šo pakalpojumu efektivitāte; 

sociālās rehabilitācijas moduļu programmas izstrāde un ieviešana; individuālo plānu 

izstrāde un īstenošana sociālo, funkcionālo un darba prasmju pilnveidei), kas līdz šim 

nav bijuši pieejami Latgalē. Kopējais projekta finansējums EUR 227 920,00. 

 

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

veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 

kvalifikāciju 

 

SP nos. KP St.veids Iegūstamais 

   grāds Kvalifikācija 

Pirmā līmeņa 

profesionālā 

augstākā 

izglītība 

studiju 

programma 

„Sociālais 

rehabilitētājs” 

80 Pilna laika 

studijas 

(klātiene) 

Nepilna 

laika studijas 

(neklātiene) 

-------- Sociālais rehabilitētājs 

 

10.Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

Sociālā rehabilitācija ir pakalpojumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas 

spēju izveidošanu, atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa 

atgūšanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu. Sociālā rehabilitācija ir nepieciešama 

dažādām klientu grupām – cilvēkiem ar redzes un dzirdes problēmām, cilvēkiem, kam 

dažādu iemeslu dēļ ir traucēta iespēja kustēties un pārvietoties, cilvēkiem ar garīgās 
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attīstības traucējumiem, bērniem un jauniešiem, kas ir auguši ārpus ģimenes, veciem 

cilvēkiem, personām, kas ir cietušas no vardarbības, personām, kas noteiktu savas 

dzīves posmu ir pavadījušas ieslodzījumā, cilvēkiem ar atkarības problēmām un 

citiem. 

2011.gada 1.janvārī stājās spēkā Invaliditātes likums. Saskaņā ar šo likumu personām 

ar slimības vai traumas radītiem funkcionēšanas ierobežojumiem, kas gadījumā, ja 

netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, var būt par 

iemeslu invaliditātes noteikšanai, paredzēts noteikt prognozējamu invaliditāti. 

Invaliditātes likuma 11.pants „Invaliditātes riska mazināšana” nosaka, ka personām ar 

prognozējamu invaliditāti invaliditātes risku novērš vai mazina, īstenojot 

individuālajā rehabilitācijas plānā noteiktos pasākumus un nodrošinot tiesības 

prioritāri saņemt no valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši individuālajam rehabilitācijas 

plānam (IRP). Invaliditātes likums paredz Ministru kabinetam deleģējumu noteikt 

sniedzamo pakalpojumu veidus, apjomu, saņemšanas nosacījumus un kārtību. Noteikt 

atbalsta pasākumu finansēšanu no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta personām ar 

draudošu invaliditāti ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 

(izpildes termiņš - 2011. - 2015.gads)   

Labklājības ministrija izstrādāja arī Ministru kabineta noteikumu projektu 

grozījumiem 2009.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.120 „Kārtība, 

kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.120), lai atbilstoši Invaliditātes likumam un MK noteikumiem Nr.1207 

papildinātu MK noteikumus Nr. 120 ar normām par profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanu personām ar prognozējamu invaliditāti. Saskaņošanas procesā 

tika nolemts izstrādāt MK noteikumus Nr.120 jaunā redakcijā. Noteikumu projekts 

„Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus” pieņemts 

2012.gada 17.aprīlī. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir vērsti uz sociālās funkcionēšanas spēju 

atjaunošanu vai uzlabošanu ar mērķi nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un 

iekļaušanos sabiedrībā. Vidēji tikai viena trešdaļa no sniegto pakalpojumu apjoma ir 

sniegta personām ar funkcionāliem traucējumiem. Apmierināts 37% no pieprasījuma 

pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 

 2011.gadā pēc LM ziņām valstī strādāja tikai 43 sociālie rehabilitētāji. Tas ir 

nepietiekams skaits speciālistu, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

pieejamību tiem klientiem, kuriem tas nepieciešams. 

Labklājības Ministrija, izstrādājot sociālā darba attīstības plānu turpmākajiem gadiem, 

paredz paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu, pilnveidot sociālā darba metodes, kas 

radīs nepieciešamību  arī pēc  jauniem speciālistiem sociālajā rehabilitācijā. 

RA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais 

rehabilitētājs” uzsāka darbību 2007. /2008.studiju gadā. Studiju programma 

2009.gadā ir akreditēta uz 6 gadiem. IZM 2013.gadā jūnijā akreditēts virziens 

„Sociālā labklājība” un programma „Sociālais rehabilitētājs”  uz 6 gadiem. 

 

 

 

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 īsteno) 

 

Akadēmiskā personāla saraksts 
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Vārds, uzvārds Saistība ar 

RA 

Amats, zin. vai 

akad.grāds 

Studiju kursi programmā 

Sociālais rehabilitētājs 

Pēteris Vucenlazdāns Vēlēts RA  Dr.paed., profesors Iekļaujošā pedagoģija – 2KP 

Jānis Dzerviniks Vēlēts RA  Dr.paed., asoc.prof. Vispārīgā pedagoģija - 2KP 

Velta Ļubkina Vēlēts RA  Dr.paed., profesore Praktiskā uzņēmējdarbība.-2KP 

Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati. -2KP 

Andris Ušpelis Vieslektors Mg.iur.,lektors Tiesību zinātņu pamati-  2KP 

Karīne Laganovska Vēlēts RA  Dr.philol., 

asoc.prof. 

Svešvaloda / Vācu v. 2KP 

Vija Pleiksne- Gutāne Vēlēts RA Mg.paed., lektore Svešvaloda /Angļu v. 2KP 

Aija Kondrova Vēlēts RA  Mg.psych., lektore Sociālā psiholoģija - 2KP 

Sociālās  attīstības  politika  un 

sabiedrības  demogrāfiskais  

raksturojums – 1KP 

 

Anita Puzule Vēlēts RA Mg.oec., lektore Lietvedība un datu bāzes 

veidošana – 1KP 

Pēteris Grabusts Vēlēts RA  Dr.sc.ing., 

asoc.prof. 

Mūsdienu informācijas 

tehnoloģijas metodes. – 2KP 

Ēriks Kalvāns Vēlēts RA  Mg.paed., 

Mg.psych., lektors 

Vispārīgā un attīstības 

psiholoģija - 2KP   

Sociālā ētika – 2KP 

Rita Orska Vēlēts RA  Mg.psych., lektore Atbalsts krīžu situācijās – 2KP. 

Atbalsta grupu un prasmju 

treniņgrupu vadīšana - 2KP 

Aloida Jurčenko Vieslektors Mg.paed., lektore Sociālās labklājības sistēma 

Latvijā – 1KP Sociālā 

rehabilitētāja profesionālais 

raksturojums – 2KP  Sociālā 

darba un rehabilitācijas darba 

teorijas – 2KP Brīvā laika 

organizēšana – 2KP Sociālā 

rehabilitācijas darba metodes, 

pētniecības metodes – 4KP 

Ženija Truskovska Vēlēts RA Mg.soc.darb., 

lektore 

Sociālās problēmas - 2KP 

Sociālais darbs kopienā – 2KP 

Sociālā rehabilitācija darbā ar 

mērķgrupām.- 4KP Sociālais 

darbs ar sociālo gadījumu un 

animācijas metode sociālā 

rehabilitētāja darbā – 2KP  

Sociālā gleznošana -2KP 

Rasma Tretjakova Vēlēts RA  Dr.biol., lektore Attīstības fizioloģija un 

ģenētikas pamati. – 2KP 

Veselības kultūra – 3KP 

Dace Visocka Vēlēts RA  Mg.paed., lektore Mūzikas terapija – 2KP 
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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) 

 

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniskās pētniecības virzieni 

Docētāja vārds, uzvārds Zinātniskās pētniecības virzieni 

Asoc.prof., Dr. sc.ing. 

 P.Grabusts 

Intelektuālās datortehnoloģijas (mākslīgie neironu tīkli, 

klasterizācijas metodes, izplūdusī loģika). 

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana 

Prof., Dr.paed. V.Ļubkina Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskieaspekti 

Personības socializācijas un resocializācijas procesu pētījumi 

Profesionālā izglītība – ilgstspējīgas attīstības kontekstā un 

sadarbībā ar sociālajiem partneriem 

Asoc.prof., Dr. Philol 

 K.Laganovska 

Holokausts un kultūratmiņa Latgalē. Cittautu literatūras  

vēsture. Rietumvācu pēckara literatūra. 

Doc., Dr. phil M.Opincāne Dž.Konrada literārais devums. Cittautu literatūra. 

Lekt., Dr.paed. A.Kaupužs Dažādu vecumposmu cilvēku veselības un fiziskās  

aktivitātes pētījumi 

Lekt., Mg.soc.d. Ž.Truskovska 

(gatavojas promocijas darba 

aizstāvēšanai) 

Supervīzijas sociālā pedagoga kompetenču pilnveidē 

Lekt., Mg.psych E.Kalvāns 

(gatavojas promocijas darba 

aizstāvēšanai) 

Psiholoģiskā labklājība un laimes izjūta mūsdienu  

pozitīvajā psiholoģijā 

Lekt., Mg. psych. A.Kondrova Starpkultūru integrācijas sociālpsiholoģiskie jautājumi 

Lekt., Mg. psych. R.Orska Deviantas uzvedības sociālpsiholoģiskie aspekti 

Lekt., Mg.....A.Puzule Cilvēkresursi un nodokļu politika 

Lekt., Mg.paed. A.Jurčenko Mākslas terapijas elementu izmantošana pusaudžu  

agresīvas uzvedības korekcijā 

Lekt., Mg.paed. D.Visocka Mūzikas terapijas izmantošana rehabilitējošajā pedagoģijā. 

Asoc.prof., Dr.paed. 

J.Dzerviniks 

Dabaszinātņu didaktikas aktualitātes. 

Eksperimentālais, pētnieciskais darbs dabaszinātņu apguvē. 

Izglītības satura reforma vispārējā izglītībā. 

Lekt., Dr..biol.R.Tretjakova 

 

Smago metālu ietekme uz Austrumlatvijas ihtiofaunu. 

 

 

Docētāju dalība Latvijas un starptautiskajos projektos 

 

Starptautiskie projekti, kuri tiek realizēti sadarbībā ar ārzemju partneriem 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

Lat-Lit programmā 

„Designing a Model Geared 

towards Participation of 

People at Social Risk Groups 

2011 - 2013 Dr. paed. Prof. V.Ļubkina 

Dr.paed.asoc.prof.J. Dzerviniks 

Dr.paed ,doc.. A.Kaupužs 

Dr.psych., doc. L.Brokāne, u.c. 
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in the Labour Market” 

Priority I, Encourragement of 

Socio-economic 

Development and 

Competitiveness of the 

Region 1. facilitating 

business, Labour market and 

R&T Development” 

Eiropas Savienības 

multilaterālais projekts: 

„Evaluation  

toolkit on seniors education 

to improve their quality of 

life”  

518227-LLP-1-2011-1-ES-

GRUNDTVIG-GMP/ 

„Senioru  

izglītības rīku kopa dzīves 

kvalitātes uzlabošanai” 

2011-2014 Dr. paed. Prof. V.Ļubkina 

Dr.paed ,doc.. A.Kaupužs 

 

 

EU bilaterālais sadarbības 

projekts „PI-PWP Thereats 

of  

Cyberspace – new 

qualifications of a social 

worker”/  

„PI–PWP draudi kibertelpā – 

sociālā darbinieka jaunās  

kompetences” sadarbībā ar 

Varšavas Pedagoģisko  

augstskolu Varšavā (Polija) 

2011 - 2014 Dr. paed. Prof. V.Ļubkina 

 

Eksperta darbs projektā 

”Promoting of study  

programmes 

internationalization in the  

Faculty of Pedagogics 

Vilniaus kolegija/  

University of Applied 

Sciences”. 

2012 – 2014. Dr.paed., asoc. prof.J. Dzerviniks,  

Mg. psych., lekt. R. Orska,  

Mg.paed., lekt. R. Burceva 

Leonardo da Vinci 

programme „Improvement 

of Social Pedagogues 

Professional Qualification 

by Mediation 

Implementation” (Melmp)  

Project No LLP-LdV-TOI-

2013-LT-0141 

2013 - 2015 Mg. psych., lekt. R. Orska,  

Dr.paed., Mg.soc.d.,lektore 

Ž.Truskovska 

Dr.paed. lekt. S.Ušča 

Reģionālās nozīmes projekti 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

ESF projekts  “Izglītības 

pieejamības nodrošināšana 

2010 -2013 Dr.paed.,docents G. Strods 

Mg.psych., lektore R. Orska 
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sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem un 

iekļaujošas attīstība ” 

sLīguma  Nr. 

2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/

IPIA/VIAA/003 

 

Mg.paed., lektore M. Rozenfelde 

Mg.soc.d.,lektore Ž.Truskovska 

 

ESF projekts  Atbalsta 

programmu izstrāde un 

īstenošana sociālās 

atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta sistēmas 

izveidei 

2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10

/IPIA/VIAA/002 

2010 -2013 Dr.paed.,docents G. Strods 

Mg.psych., lektore R. Orska 

 

ESF projekts Nr. 

2010/0330/1DP/ 

1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001 

„Izglītojamo ar 

funkcionāliem traucējumiem 

atbalsta sistēmas izveide” 

2010 -2013 Mg.paed., lektore M. Rozenfelde 

Mg.psych., lektore A.Kondrova 

 

ESF un  LNS projekts 

„Alternatīvie sociālās 

rehabilitācijas pasākumi 

nedzirdīgiem Latgales 

reģionā”. ID Nr. 

1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NV

A/026 

2012 - 2013 Mg.psych., lektore R.Orska 

 

Latvijas Sarkanā Krusta 

projekts „Sadosimies rokās 

līdzcilvēku palīdzībai un 

aprūpei”  

Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/

NVA/160 

2012 - 2013 Mg.psych., lektore R.Orska 

 

Divi studiju virziena akadēmiskā personāla pārstāvji ir Latvijas Zinātnes padomes 

eksperti pedagoģijā, viens – informācijas tehnoloģijās, viens – vides zinātnē  

 

N.p.k. Vārds, Uzvārds Zinātņu nozare Termiņš 

1. Dr.paed. Velta Ļubkina Pedagoģija 20.12.2012.-20.12.2015. 

2. Dr.paed. Jānis Dzerviniks Pedagoģija 15.11.2013.-14.11.2014 . 

3. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts Informācijas 

tehnoloģijas 

21.03.2013.-21.03.2016. 

4. Dr.biol. Rasma Tretjakova Vides zinātne 14.11.2013.-14.11.2016. 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 

Programmā iesaistīto docētāju zinātniskās publikācijas 
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Docētāja vārds, uzvārds Zinātniskās publikācijas (2012.- 2013.) 

Asoc.prof., Dr. sc.ing. 

P.Grabusts 
Grabusts, P. (2013) Association rules’ parameters impact 

study in statistical datexample. The 2nd Virtual 

International Conference on Advanced  Research in 

Scientific Slovakia, Areas, 471–476. ARSA, SCOPUS. 

Prof., Dr.paed. V.Ļubkina Kolendovica, I., Lubkina, V. (2013) Formation of Self–

Dependence in an Educative  Process at Elementary 

Boarding School in Latvia. Journal of Teacing and 

Education.  

UniversityPublikatons.net USA), 177–187. ISSN 2165–

6266: 2(1). 

Ušča, S., Ļubkina, V., Kaupužs, A. (2013) Latgales 

senioru apmierinātība ar dzīvi  kā viens no dzīves 

kvalitātes rādītājiem. Sabiedrība, integrācija, Izglītība.  

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 69–78. ISSN 1691–5887. 

(Iesniegts Thomson Reuters Conference  

Proceedings Citation Index,Web of Science) 

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

Results of  Implementation of Social Rehabilitation 

Technologies for People with Lower Extremity  

diseases/injuries. Social Welfare. Interdisciplinary 

Approach. Vol. 3 (2), 125–135. ISSN 2029–7424. EBSCO, 

SocINDEX, Index Copernicus, Scholar Google. 

 

LubkinaV., G.Marzano Threats of cyberspace - new 

qualifications of a social worker – Report 2: Cyberspace 

risks: a parent's guide, 2013, 

http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-

Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html 

Truskovska Z., LubkinaV., Supervision: Opportunities 

for Implementation Measures of Occupation 

Health in the Case of Professional Burnout among Social 

Educators. 

Journal of International Scientific 

Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3, pp.67-79 

Pieejams http://www.scientific-

publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf 

 

 

Asoc.prof., Dr. philol 

K.Laganovska 
Laganovska, K. (2013) Gotfrīda Kellera noveles 

„Ciemata Romeo un Džuljeta” un Rūdolfa Blaumaņa 

noveles “Romeo un Jūlija” komparatīvā analīze. Rūdolfs 

Blaumanis: teksts un konteksts. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds, 311–320. 

Doc., Dr. phil M.Opincāne Opincāne, M. (2013) Džozefa Konrada romāna 

„Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas 

sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. 
Komparatīvistikas almanahs Nr. 1, (30). Tulkojumzinātne. 

Daugavpils  

http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html
http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf
http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf
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Universitāte: Akadēmiskais apgāds Saule, 58 – 65. ISSN 

2255– 9388. EBSCO. 

Lekt., Dr.paed.,  Mg.soc.d. 

Ž.Truskovska 

 

Promocijas darbs aizstāvēts: 2013. gada 19. decembrī.  

Promocijas darba nosaukums:  

„Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās 

supervīzijā”. 

 

Truskovska, Ženija Sociālā pedagoga profesionālās 

kompetences veidošanās supervīzijā konceptuālais 

modelis  

Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli : Rēzekne, 2014. gada 23.-24. maijs = 

Society, Integration, Education : Proceedings of the 

International Scientifical Conference : Rezekne, May 23th-

24th, 2014 1691-5887 1.daļa (2014), 295.-307.lpp. : att. 

 

 

Truskovska, Ženija Sociālā pedagoga profesionālās 

kompetences veidošanās supervīzijā 

Rēzeknes Augstskola, 2013. 55 lpp. 

Lekt., Dr.psych E.Kalvāns 

 
Promocijas darbs aizstāvēts: 2013. gada 25. oktobrī.  

Promocijas darba nosaukums:  

„Latgales iedzīvotāju laimes izjūtas struktūra un 

psiholoģiskās labklājības saturs”. 

 

Kalvāns, Ē. (2013) Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās 

labklājības saturs. Proceedings of the International 

Scientifical Conference „Society, Integration, Education”.  

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 296–309. ISSN 1691–5887. 

(Iesniegts Thomson Reuters Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index  

http://www.webofknowledge.com.) 

 

Laimes un psiholoģiskās labklājības problemātika 

sociālajā psiholoģijā. Monogrāfija. RA izdevniecība, 2013. 

Kalvāns, Ē., Ignatjeva S. (2013) 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. Zinātniskais žurnāls 

„Reģionālais ziņojums”. Daugavpils, DU. 

 

Lekt., Mg..oec. A.Puzule Puzule, A. (2013) Assesment of Labour Income Taxation 

in Latvia. Proceedings of the 12th International Scientific 

Conference. Management Horizons in  

Changing Economic Environment. Kaunas: Vytautas 

Magnus University, 759–774. ISSN 2029–8072, EBSCO, 

Business Source Complete 

Dr.paed.,asoc.prof. 

J.Dzerviniks 
Bionika skolas fizikas mācību satura pilnveidei 

Society, Integration, Education. Proceedings of the 

International Scientifical Conference May 24
th

 – 25
th

, 2013 

http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=29197
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=29197
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=29197
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=29158
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=29158
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Volume I. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, pp. 296.-309. 

ISSN 1691 - 5887 Iesniegts recenzēšanai Thomson Reuters 

Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

Didactic model with the integration of the elements of 

bionics in physics teaching 

The 1st Global Virtual Conference 2013. p.6. Pieejams 

http://www.gv-conference.com/actual-conferences-and-

papers/  

Nature Studies and Technologies Competence and 

Criteria of its Development in the Context-oriented 

Process of Learning Physics 

Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Spring 

Conference 2013 „Teacher of the 21st Century: Quality 

Education for Quality Teaching”.  Pieņemts publicēšanai 

 

DR. Paed., doc. A.Kaupužs Kaupužs, A. (2013) Senioru fiziskās aktivitātes 

pašefektivitātes novērtēšanas skala. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences  

materiāli. II daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 580–

592. ISSN 1691–5887.  

(Iesniegts izvērtēšanai Thomson Reuters Web of Science 

(WoS) Conference  

Proceedings Citation Index) 

 

 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot 

to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 

 

Studiju virziena un atbilstoši studiju programmas īstenošanā iesaistītas šādas Rēzeknes 

Augstskolas struktūrvienības: 

- Izglītības un dizaina fakultāte; 

- Ekonomikas un vadības fakultāte; 

- Inženieru fakultāte; 

- Personības socializācijas pētījumu institūts; 

- Ārējo sakaru daļa 

- Bibliotēka 

Ekonomikas un vadības fakultāte nodrošina šādus studiju kursus:  

Lietvedība un datu bāzes veidošana  (Lekt. A.Puzule) 

Inženieru fakultāte nodrošina studiju kursu: 

Mūsdienu informācijas tehnoloģijas metodes  (asoc.prof. P.Grabusts).  

Attīstības fizioloģija un ģenētikas pamati. – (Doc. R.Tretjaka) 

Veselības kultūra – (Doc. R.Tretjaka) 

Personības socializācijas pētījumu institūts: 

Profesore V.Ļubkina ir PSPI direktore, vada studiju kursus - Projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati un  Praktiskā uzņēmējdarbība. 

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija (SPRTL), kuras 

mērķis ir  nodrošināt eksperimentālo bāzi PSPI zinātnisko pētījumu aprobācijai, veikt 

metodisko darbību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu sociālās 
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pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju problēmu risinājumam. Ar šo laboratoriju 

tiek saistītas lielas cerības studiju virziena – sociālā labklājība attīstīšanā. 

Izglītības un dizaina fakultāte:  

Izglītības un metodiku katedra nodrošina pārējo studiju kursu programmā realizāciju 

un studiju virziena tālāku attīstību. 

Ārējo sakaru daļa: 

Iepazīstina, plāno, nodrošina studiju virziena akadēmiskā personāla un studējošo 

dalību ERASMUS  un citās programmās ( izsludina konkursus, meklē jaunus 

sadarbības partnerus, slēdz  sadarbības līgumus u.c.). 

Bibliotēka: 

 Nodrošina studējošos un akadēmisko personālu ar mācību un zinātnisko literatūru, 

periodiku, digitālajiem mācību līdzekļiem un pieeju datu bāzēm; 

 

15. studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums 

Fakultātes  metodiķe:  

1. Pienākumi saistībā ar studējošajiem:  

 norādījumu sagatavošana - reģistrācijas (semestrim, studiju pārtraukumam, 

studiju turpināšanai, par praksi); eksmatrikulācijas, par gala pārbaudījumiem;  

 studentu prakses līgumu sagatavošana un reģistrācija;  

 maksājumu par studijām kontrole LUIS;  

 eksaminācijas protokolu sagatavošana LUIS; studiju procesa dokumentācijas 

kārtošana (studiju kartes, iesniegumi, līgumi), to glabāšana un nodošana 

arhīvā;  

 studentu apliecību pagarināšana;  

 grupas un individuālais darbs ar studentiem studiju procesa veiksmīgai norisei.  

2. Pienākumi, saistībā ar studiju programmas beidzējiem:  

 LUIS datu bāzē ievietoto gala darbu apstiprināšana;  

 diploma pielikumu sagatavošana;  

 studijas beigušo lietu nodošana arhīvā.  

Studiju daļas metodiķe :  

 Lekciju sarakstu veidošana LUIS;  

 Nodarbību plānošana, sesijas grafika sastādīšana un ievadīšana LUIS sistēmā. 

 Akadēmiskā personāla slodžu sagatavošana, glabāšana 

 Izglītības darba speciāliste - lietvede:  

 studentu prakses līgumu sagatavošana un reģistrācija;  

 noslēguma darbu pieņemšana (reģistrācija, nodošana recenzentam, studentu 

informēšana par recenzijām);  

 studentu prakses līgumu sagatavošana;   

 prakšu dienasgrāmatu pieņemšana (reģistrācija, nodošana par praksi 

atbildīgajam docētājam) 

IT speciālists: IT atbalsts (datori, programmatūra, lietotāju sistēma, u.c.). 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem: 

16.1 Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

2013./2014.studiju gadā studiju virzienam aktīva sadarbība bija ar sekojošām 

institūcijām un organizācijām: 

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests” 

Rēzeknes pilsētas bērnu sociālo pakalpojumu centrs 
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Nakts patversme 

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests 

Latvijas neredzīgo biedrības Rēzeknes nodaļa 

Latvijas nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālā biedrība 

Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centrs 

Latvijas sociālo darbinieku biedrība 

Lietuvas sociālo darbinieku biedrība 

 

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

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

Augstskola Sadarbība 

Liepājas Universitāte Vienošanās līgums par iespējām turpināt 

izglītību LU studiju programmas 

pārtraukšanas gadījumā 

Sociālā darba izglītības un pētniecības 

padomes ( piedalās mācību institūcijas, 

kurās ir studiju programmas, kas sagatavo 

sociālā darba speciālistus) darbā 

Vadības un sociālā darba augstskola 

„Attīstība” 

Studiju programmas iekšējā izvērtēšanā 

Sociālā darba izglītības un pētniecības 

padomes darbā 

Latvijas Universitāte Sociālā darba izglītības un pētniecības 

padomes darbā 

Sadarbība ESF kopīgu projektu 

realizācijā 

Rīgas Stradiņa Universitāte Sociālā darba izglītības un pētniecības 

padomes  darbā 

Utenas kolēģija (Lietuva) Studentu un pasniedzēju apmaiņas 

aktivitātes ERASMUS mobilitātes 

programmā. 

Viļņas kolēģija ( Lietuva) Sadarbība ESF kopīgu projektu 

realizācijā. 

Šauļu Universitātes (Lietuva) Pasniedzēju apmaiņas aktivitātes 

ERASMUS mobilitātes programmā. 

Sadarbība ESF kopīgu projektu 

realizācijā 

jaunu kopīgu studiju programmu izstrāde 

 

 

 

 

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

norādot apmaiņas programmu un valsti 

2013./2014.studiju gadā ERASMUS mobilitātes programmu izmantoja 2 studenti no 

studiju virziena. 
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II Studiju virziena „Sociālā labklājība” studiju programmas „Sociālais 

rehabilitētājs” raksturojums 

 

17.Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sociālais 

rehabilitētājs” mērķis ir sagatavot  kvalificētus sociālos rehabilitētājus, kas spējīgi 

konkurēt mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un ir motivēti tālākizglītībai.  

Lai  realizētu  izvirzīto mērķi, studiju  programmai noteikti  šādi uzdevumi: 

1. Nodrošināt iespēju iegūt RA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartam un profesijas standartam atbilstošu 4.līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju “Sociālais rehabilitētājs”; 

2. Attīstīt prasmes izvērtēt un izmantot savā profesionālajā jomā atbilstošas 

pieejas un metodikas; 

3. Veidot prasmi plānot, organizēt darbu savas profesionālās kompetences 

ietvaros un modelēt sociālās rehabilitācijas attīstības virzienus; 

4. Attīstīt prasmi veikt klienta sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju 

veidošanas veicināšanu, sociālajā rehabilitācijā sniegto pakalpojumu 

novērtēšanu; 

5. Attīstīt pētnieciskā  darba prasmes teorijas un prakses kontekstā; 

6. Veicināt radošo, analītiski kritisko domāšanu, prasmi vērtēt savu un citu 

veikumu profesionālajā darbībā; 

7. Motivēt studentus strādāt atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai; 

8. Sekmēt pašizglītības vajadzību attīstīšanu tālākām studijām; 

 

 

18.Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Plānotie studiju rezultāti: 

1. Zināšanas un izpratne 

1.1. Parādīt sociālās politikas, sociālās likumdošanas un sociālā rehabilitētāja 

profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; 

1.2. Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par sociālā darba lomu un 

rehabilitētāja lomu sabiedrības attīstībā, sociālo problēmu risināšanā; 

1.3. Parādīt sociālās labklājības sistēmas pamatprincipu un pamatelementu 

funkcionēšanas mehānismus, sociāla darba jomas svarīgāko jēdzienu un 

likumsakarību izpratni. 

 

2. Spēja pielietot zināšanas 

2.1. Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes pedagoģijā, psiholoģijā, 

sociālā darba un rehabilitācijas koncepcijās un metodēs veikt sociālās 

rehabilitācijas darbu, īstenojot radošu, inovatīvu sociālās rehabilitācijas 

procesa plānošanu, īstenošanu, klienta sociālās funkcionēšanas izpēti un 

sociālo prasmju pilnveidi, jaunu prasmju veidošanā; 

2.2. Patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu pētniecību sociālā darba jomā; 

 

3. Analīze, sintēze, novērtēšana 

3.1. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot sociālās 

rehabilitācijas procesa pilnveidei; 

3.2. Formulēt un kritiski analizēt problēmas: sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

pieejamībā un kvalitātē, cilvēku ar dažādiem sociāliem, garīgiem, fiziskiem 

traucējumiem  socializācijas procesā; 
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3.3. Pieņemt lēmumus klienta sociālās funkcionēšanas problēmu risinājumos, tos 

argumentēti pamatot, aizstāvēt savu viedokli; 

3.4. Demonstrēt izpratni par sociālā rehabilitētāja profesionālo ētiku; 

3.5. Analizēt sociālās rehabilitācijas jēdzienus, teorijas un sociālās politikas un 

sociālās labklājības sistēmas  aktualitātes; 

3.6. Izvērtēt savas darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties sociālās 

rehabilitācijas jomas attīstības darbā. 

 

4. Attieksmes un kompetences 

4.1. prot darboties patstāvīgi, radoši, inovatīvi un sadarboties komandā, risinot 

sociālās rehabilitācijas problēmas; 

4.2. ir motivēti tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas 

pilnveidei; 

4.3. izprot un ievēro sociālā rehabilitētāja profesionālo ētiku. 

 

5. Komunikācija 

5.1. Argumentēti izskaidrot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, darba 

metodes, rezultātus un savus priekšlikumus rehabilitācijas pakalpojumu 

pilnveidē; 

5.2. Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus 

sociālās rehabilitācijas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem 

gan ar sociālajiem darbiniekiem, gan klientiem, gan citiem sabiedrības 

pārstāvjiem; 

 

6. Vispārējās prasmes 

6.1. Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu  tālāko izglītību un 

profesionālo pilnveidi, kā arī  realizēt klienta sociālo aktivizēšanu; 

6.2. Parādīt zinātniski pamatotu pieeju sociālās atstumtības problēmu risināšanā; 

6.3. Darboties multikulturālā vidē; 

6.4. Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo sociālās rehabilitācijas 

darbu, strādājot starpprofesionāļu komandā; 

6.5. Pieņemt lēmumus sociālā rehabilitētāja profesionālās kompetences ietvaros 

un rast radošus risinājumus klienta sociālās aktivizēšanas darbā. 

 

 

 

 

19. Studiju programmas plāns 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

“Sociālais rehabilitētājs”  

 

Nr. Studiju  moduļi un kursi Daļa KP Docētāji 

 Cilvēka attīstība  8  

1. Ieskats nozaru psiholoģijā 

Vispārīgā un attīstības 

psiholoģija 

Sociālā psiholoģija 

 

A  

2 

2 

 

Lekt. Ē.Kalvāns 

Lekt.A.Kondrova 

2. Vispārīgā pedagoģija A 2 Asoc.prof. 

J.Dzerviniks 
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3. Attīstības fizioloģija un 

ģenētikas pamati 

A 2 Doc. R.Tretjakova 

 Cilvēka veselība  5  

4. Veselības kultūra B 3 Doc. R.Tretjakova 

5. Atbalsts krīžu situācijās B 2 Lekt.R.Orska 

 Sociālā vide  8  

6. Sociālās problēmas A 2 Lekt.Ž.Truskovska 

7. Iekļaujošā pedagoģija A 2 Prof. 

P.Vucenlazdāns 

8. Sociālās attīstības politika un 

sociālās labklājības sistēma 

Latvijā 

Sociālās attīstības politika un 

sabiedrības demogrāfiskais 

raksturojums 

Sociālās labklājības sistēma 

Latvijā 

 

A 2  

 

 

Lekt.A.Kondrova 

 

Lekt.A.Jurčenko 

9. Svešvaloda A 2 Asoc. Prof. 

K.Laganovska 

Lekt. V.Pleiksne-

Gutāne 

 Uzņēmējdarbības pamati  6  

10. Tiesību zinātņu pamati  

 

A 2 Lekt. A.Ušpelis 

11. Ievads uzņēmējdarbībā 

Projektu izstrādes un vadīšanas 

pamati 

Praktiskā uzņēmējdarbība 

A  

2 

2 

 

Prof.V.Ļubkina 

Lekt.L.Danilāne 

 Ievads specialitātē  12  

12. Sociālā rehabilitētāja 

profesionālais raksturojums 

B 2 Lekt. A.Jurčenko 

13. Sociālais darbs kopienā B 2 Lekt. Ž.Truskovska 

14. Prakse I A 2  

15. Prakse II A 6  

 Sociālā rehabilitētāja 

profesionālā darbība 

 23  

16. Sociālā darba un rehabilitācijas 

darba teorijas 

B 2 Lekt. A.Jurčenko 

17. Sociālās rehabilitācijas darba 

metodes un pētniecības metodes 

B 4 Lekt. A.Jurčenko 

18. Sociālā ētika B 2 Lekt. Ē.Kalvāns 
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19. Sociālā rehabilitācija darbā ar 

mērķgrupām 

B 4 Lekt. Ž.Truskovska 

20. Sociālā rehabilitētāja 

profesionālās meistarības 

darbnīcas: 

Sociālais darbs ar sociālo 

gadījumu un  animācijas 

metodes pielietojums sociālā 

rehabilitētāja darbā 

Lietvedība un datu bāzes 

veidošana 

Atbalsta grupu  un prasmju 

treniņgrupu vadīšana 

Brīvā laika organizēšana 

 

B (7) 

 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

 

 

Lekt. Ž.Truskovska 

 

Lekt. A.Puzule 

Lekt. R.Orska 

 

Lekt. A.Jurčenko 

 

 Mākslu metodes un tehnikas  

sociālā rehabilitētāja darbā 

   

21. Mūzikas terapija C 2 Lekt. D.Visocka 

22. Sociālā gleznošana C 2 Lekt. Ž.Truskovska 

 Sociālā rehabilitētāja 

darbības profesionālajā jomā 

izpēte 

 18  

23. Mūsdienu informācijas 

tehnoloģijas metodes 

A 2 Asoc. prof.. 

P.Grabusts 

24. Prakse III A 8  

25. Kvalifikācijas darbs A 8  

 

Programmas nosaukums „.Sociālais rehabilitētājs” 

Kods  41762 

Studiju plāns 2013./2014..studiju gadam (Pilna laika studijas) 

1.kurss 

N

. 

P. 

K

. 

Kursa 

nosaukums 

LAIS 

Studij

u 

kursa 

kods  

K

P 

 

Lekcij

as 

prakt

. 

nod., 

semi

n. 

lab.da

r- 

bi 

Pārba

u- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.semestris        

1. Ieskats  

nozaru  

psiholoģijā 

 Vispārīg

ā  un  

attīstības  

psiholoģ

ija 

 Sociālā   

 

 

 

 

Psih 

1035 

 

 

Psih 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 E  

 

 

Lekt.  E.Kalvāns 

 

 

Lekt. A.Kondrova 
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psiholoģ

ija 

1038 2 14 18 

2. Vispārīgā  

pedagoģija 

Peda 

1004 

2    Iesk. Asoc. prof.  

J.Dzerviniks 

3. Attīstības 

fizioloģija  

un  

ģenētikas  

pamati 

Medi 

1022 

2    Iesk. Doc. R.Tretjakova 

4. Svešvaloda Valo 

1195 

2 16 16  DI A.v.- doc. 

M.Opincāne 

V.v.Doc.K.Lagano

vska 

5. Mūsdienu  

informācijas  

tehnoloģijas  

metodes 

DatZ 

1046 

2    Iesk. Doc. P.Grabusts 

6. Sociālās 

problēmas 

 2 14 18  Iesk. Lekt. Ž.Truskovska 

7. Sociālās   

attīstības  

politika  un  

sociālās  

labklājības  

sistēma  

Latvijā 

 Sociālās  

attīstības  

politika  

un 

sabiedrī

bas  

demogrā

fiskais  

raksturoj

ums 

 Sociālās  

labklājīb

as  

sistēma  

Latvijā 

 

 

 

 

 

 

 

Peda 

1164 

 

 

 

 

 

 

 

Peda 

1165 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

 E  

 

 

 

 

Lekt. A.Kondrova 

 

 

 

 

Lekt.  A.Jurčenko 

8. Sociālā  

rehabilitētāj

a  

profesionāla

is  

raksturojum

s 

Peda 

1163 

2 22 10  Iesk. Lekt.  A.Jurčenko 

9. Prakse I 

12.11.2012.- 

Peda 

1158 

2    Iesk. Lekt. Ž Truskovska 
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23.11.2012. 

 2.semestris        

1. Sociālais  

darbs  

kopienā 

Peda 

1167 

2 22 10  Iesk. Lekt. Ž.Truskovska 

2. Tiesību  

zinātņu  

pamati 

JurZ 

1030 

2 22 10  Iesk. Lekt. A.Ušpelis 

3. Veselības  

kultūra 

Medi 

1024 

3 28 20  E Doc. R.Tretjakova 

4. Atbalsts  

krīžu  

situācijās 

Peda 

1168 

2 18 14  Iesk. Lekt.R.Orska 

5. Sociālā 

darba un 

rehabilitācij

as  darba 

teorijas   

Peda 

1169 

2 18 14  Iesk. Lekt.  A.Jurčenko 

6. Brīvā  

izvēle  (  

Mūzikas  

terapija) 

Psih 

4012 

2 16 16  Iesk. Lekt.  D.Visocka 

7. Lietvedība  

un  datu  

bāzes  

veidošana 

Ekon 

1036 

1 8 8  Iesk. Lekt. A.Puzule 

8. Prakse  II 

04.03.2013. 

– 

12.04.2013. 

Peda 

1173 

6    Iesk. Lekt.  A.Jurčenko 

 

 

 

2.kurss 

N

. 

P. 

K

. 

Kursa 

nosaukums 

LAIS 

Studij

u 

kursa 

kods  

K

P 

 

Lekcija

s 

prakt. 

nod., 

semi

n. 

lab.dar

- 

bi 

Pārbau

- 

des 

forma 

Docētājs 

 3.semestris        

1. Iekļaujoša 

pedagoģija 

 

 

Peda 

2175 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prof. 

P.Vucenlazdā

ns 
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2. Sociālā 

rehabilitācijas 

darba metodes 

un pētniecības 

metodes 

Peda 

2220 

4 24 24  E Lekt. 

A.Jurčenko 

3. Sociālā ētika Filz 

2019 

2 18 14  Iesk. Lekt.E.Kalvā

ns 

4. Sociālā 

rehabilitācija 

darbā ar 

mēŗkgrupām 

Peda 

2176 

4    E Lekt. 

Ž.Truskovska 

5. Sociālā 

rehabilitētāja 

profesionālās 

meistarības 

darbnīcas: 

 Atbalsta 

grupu un 

prasmju 

treniņu 

grupu 

vadīšana 

 Sociālais 

darbs ar 

sociālo 

gadījumu 

un 

animācijas 

metode 

sociālā 

rehabilitētā

ja darbā 

 Brīvā laika 

organizēša

na 

 

 

 

 

 

Peda 

2194 

 

 

 

Peda 

2193 

 

 

 

 

 

 

Peda 

2195 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 E  

 

 

Lekt.R.Orska 

 

 

Lekt. 

Ž.Truskovska 

 

 

Lekt. 

A.Jurčenko 

6. Brīvās izvēles 

Kurss ( 

Sociālā 

gleznošana) 

Peda 

2181 

2    Iesk Lekt. 

Ž.Truskovska 

 4.semestris        

1. Ievads 

uzņēmējdarbīb

ā: 

 Projektu 

izstrādeas 

un 

vadīšanas 

pamati 

 Praktiskā 

 

 

 

Peda 

2182 

 

 

VadZ 

2013 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

   E  

 

Prof. 

V.Ļubkina 

Lekt. 

L.Danilāne 
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uzņēmējda

rbība 

2. Prakse III Peda 

2183 

8    DI Lekt. Ž 

Truskovska 

3. Kvalifikācijas 

darbs 

Peda 

2184 

8    E  

 

2013./2014.studiju gadā nepilna laika studijās nebija studējošo. 

 

 

 

 

20.Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

CILVĒKA ATTĪSTĪBA 

Moduļa apjoms: 8 KP 

 

Ieskats nozaru psiholoģijā 

Studenti iepazīstas ar vispārīgās, attīstības  psiholoģijas galvenajiem konceptiem un 

virzieniem. Apgūstot doto kursu studenti attīsta spējas aprakstīt un formulēt 

praktiskus jautājumus un risinājuma ceļus, kā arī balstoties uz iegūtajām zināšanām 

veikt praktisku problēmu analīzi vispārīgās, attīstības psiholoģijas nozarē.. 

Studējošajiem veidojas izpratne par vispārīgās, attīstības  psiholoģijas vietu plašākā 

sociālā kontekstā. 

Studējošais kursa noslēgumā:  

1.Spēj parādīt vispārīgajai, attīstības  psiholoģijai raksturīgās pamata un specializētas 

zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.  

2.Spēj formulēt un izskaidrot mūsdienu psiholoģijas pamatvirzienu problemātiku un 

argumentēti diskutēt par to studentu grupā.  

3. Izprot vispārīgās, attīstības psiholoģijas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.  

4.Veic personības kognitīvās sfēras un personības īpašību pašizpēti.  

5.Izprot iegūto psiholoģijas zināšanu pielietošanas iespējas nākamajā profesionālajā 

darbībā.   

6.Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par cilvēka psihiskās attīstības 

īpatnībām dažādos vecumposmos. 

Sociālā psiholoģija 

Kurss sniedz zināšanas par grupu psiholoģiju un attīsta prasmes noteikt grupas 

formālos un saturiskos rādītājus; grupas attīstības līmeni, vadīt grupas dinamiku, 

ietekmēt psiholoģisko klimatu 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Patstāvīgi strukturē savu mācīšanos, apgūstot studiju kursa zināšanas un prasmes.  

• Izprot sociālās psiholoģijas pamatnostādnes, jēdzienus, principus.  

• Izprot profesionālo ētiku darbā ar grupu.  

• Spēj strādāt individuāli un komandā.  

• Prot noteikt grupas formālos rādītājus un mainīt tos atbilstoši situācijas prasībām.  

• Prot analizēt līderības stilus un izvēlēties konkrētai situācijai optimālāko.  

• Prot noteikt grupas attīstības līmeni.  

• Prot vadīt grupas dinamiku.  

• Prot veikt sociometrisko izpēti, analizēt iegūtos rezultātus un izveidot rīcības 

programmu indivīda sociometriskā statusa izmainīšanai. 
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Vispārīgā pedagoģija 

Kurss iepazīstina studentus ar pedagoģijas pamatjautājumiem, ar bērnu attīstības un 

audzināšanas pedagoģiskajām likumsakarībām, veido izpratni par pedagoģiskā 

procesa būtību, likumībām un jēdzieniem, rosina un uztur interesi par pedagoģisko 

darbību 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Spēj parādīt pedagoģijas zinātnei raksturīgās pamatzināšanas un šo zināšanu 

kritisku izpratni.  

2. Spēj parādīt pedagoģijas kategoriju un pedagoģiskā procesa likumsakarību izpratni.  

3. Spēj formulēt un kritiski analizēt problēmas pedagoģijas zinātnē.  

4. Spēj demonstrēt izpratni par pedagoga profesionālo ētiku.  

5. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot patstāvīgā darba 

uzdevumu izpildē. 

 

 

Attīstības fizioloģija un ģenētikas pamati 

Kursa mērķis: pilnveidot izpratni par cilvēka organisma uzbūvi, funkcijām, procesiem 

un likumsakarībām, veicinot līdzatbildīgu attieksmi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanā. Padziļināt prasmes bioloģijas valodas lietošanā, informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā. Dod studentiem mūsdienu līmenī zināšanas 

par attīstības fizioloģiju un ģenētikas pamatiem, liekot pamatu izvēlētajai profesijai. 

Veicināt studentu aktivitāti iegūto zināšanu paplašināšanā un zinātniskās literatūras 

izmantošanā attīstības fizioloģijas un ģenētisko problēmu analīzei, izmantojot 

patstāvīgos darbus. 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Izprot cilvēka organisma uzbūvi, funkcijas, procesus un likumsakarības.  

• Zina cilvēka attīstības fizioloģijas īpatnības dažādos vecumposmos, ģenētikas 

pamatlikumus un to praktisko pielietojumu. 

 

 

CILVĒKA VESELĪBA 

Moduļa apjoms: 5 KP 

 

Veselības kultūra 

Kurss sniedz zināšanas par faktoriem, no kā ir atkarīgs mūsu veselības stāvoklis, dod 

priekšstatu kā izkopjami pozitīvi veselības ieradumi un prasmes.  

Studiju kursa mērķis: Sniegt zināšanas par veselības saglabāšanu, tās veicināšanu un 

veselības izglītības nozīmīgumu 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Izprot veselīga dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā.  

• Zina kā izkopjami pozitīvi veselības ieradumi un prasmes.  

• Formulē un argumentē viedokli par dzīvības procesiem un likumsakarībām 

organismā.  

• Prot atlasīt un izvērtēt informāciju.  

• Apzinās „Veselības kultūra” kursa zināšanu un prasmju nozīmi profesionālajā 

darbībā un ikdienas dzīvē. 

 

Atbalsts krīžu situācijās 
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Kurss sniedz zināšanas par krīžu būtību, krīzēm cilvēka dzīvē: traumatiskās krīzes, 

attiecību krīzes, biogrāfiskās krīzes, dvēseles krīzes; par krīzes norises posmiem, 

„iestrēgšanas” krīzē procesiem; par reaktīvo trauksmi; par atbalsta sniegšanu krīzē 

nonākušajiem; par atbalsta sniedzēja personību. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām.  

2. Ir zināšanas un izpratne par krīzēm cilvēka dzīvē, to norisi.  

3. Spēj formulēt atbalsta sniegšanas krīžu situācijās nonākušiem cilvēkiem aktuālos 

jautājumus un rast risinājumus attiecīgajai situācijai.  

4. Ir prasme sniegt atbalstu krīzes situācijās. 

 

 

 

 

SOCIĀLĀ VIDE 

Moduļa apjoms: 8 KP 

 

Sociālās problēmas 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par sociālo problēmu būtību, to pētīšanas un 

identificēšanas veidiem, sociālo problēmu ietekmi uz sabiedrību, globalizācijas 

ietekmi uz sociālo problēmu pastāvēšanu un risināšanu; attīstīt prasmes iegūtās 

teorētiskās zināšanas pielietot praktiskā sociālo problēmu izpētes un risināšanas 

procesā sociālā rehabilitētāja profesionālajā darbībā; attīstīt veiktā pētījuma 

prezentācijas prasmes. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām.  

2. Formulēt aktuālos sociālo problēmu kursa problēmjautājumus sociālā rehabilitētāja 

darbības aspektā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.  

3. Spēt veikt kādas sociālās problēmas izpēti, identificējot to un patstāvīgi prezentējot.  

4. Spēt patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbā dažādas teorētiskās 

pieejas/koncepcijas, metodes, tehnikas 

 

Iekļaujošā pedagoģija 

Izglītības svarīgākās iezīmes 21.gs. Latvijā, Eiropā, pasaulē. Jēdziena ,,skola visiem’’ 

izpratne. Integrācija un iekļaujošā izglītība, to indikatori. Invalīds – sabiedrība. 

Integratīvās skolas darbība un principi. 

Studiju kursa rezultātā studenti spēj:  

• demonstrēt paplašinātas zināšanas par iekļaujošas izglītības attīstības tendencēm 

Latvijā, Eiropā un pasaulē;  

• demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par iekļauiošas izglītības un pedagogu 

lomu tās attīstībā;  

• demonstrēt izpratni par pedagogu lomu iekļaujošas izglītības problēmu risināšanā 

salīdzinošās iekļaujošās izglītības politikas kontekstā 

 

Sociālās attīstības politika un sociālās labklājības sistēma Latvijā 

Sociālās attīstības politika un sabiedrības demogrāfiskais raksturojums 

Kurss sniedz zināšanas par sociālās attīstības teorijām, procesiem, mērķiem; sociālās 

politikas veidošanas un īstenošanas galvenajiem principiem, svarīgākajiem 
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likumdošanas aktiem Latvijas sociālajā politikā, par demogrāfiskajiem pētījumiem un 

demogrāfisko situāciju pasaulē un Latvijā. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Orientēties sociālās attīstības un sociālās politikas pamatjautājumos.  

• Prot analizēt indivīda un sociālās vides savstarpējo mijiedarbību,  

• Spēj apzināt sociālās vides resursus klienta resocializācijas procesa veicināšanai. 

Sociālās labklājības sistēma Latvijā 

Kursa mērķis veidot studentiem izpratni par sociālo institūciju lomu un vietu valstī, 

risinot sociālās problēmas un valsts politiku attiecībā uz bērnu un jauniešu problēmām 

un to risināšanu kurss balstās uz iepriekš iegūtajām zināšanām sociālajās zinātnēs, 

likumdošanā, pedagoģijā, filozofijā. 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Spēj izprast sociālās labklājības sistēmu Latvijā., bērnu un jaunatnes politikas 

tendences un programmas Latvijā.  

• Prot analizēt valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību bērnu un 

jauniešu labklājības veicināšanā.  

• Prot pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus bērnu un jauniešu labklājības 

veicināšanā.  

• Spēj parādīt prasmi formulēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas, izprot sociālā 

pedagoga darbības lomu to risināšanā.  

• Spēj izstrādāt priekšlikumus bērnu un jauniešu problēmu risināšanai valsts un 

pašvaldību līmenī 

 

Svešvaloda 

Piedāvāt studentiem iespēju attīstīt svešvalodas prasmes atbilstoši ES vienotajam 

valodu apguves līmenim pilnveidot angļu valodas kompetenci un iemācīties to 

pielietot praktiski, kā arī apgūt lietišķo angļu valodu informācijas ieguvei un 

sniegšanai un apgūt profesionālo terminoloģiju sociālās rehabilitācijas jomā. 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Apgūst zināšanas par tēmām, saistītam ar sociālo rehabilitāciju  

• Spēj atlasīt un apstrādāt informāciju angļu valodā  

• Prot izmantot zināšanas attiecīgajā jomā, patstāvīgi virzīt savu tālāko izglītību 

profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.  

• Prot pielietot praktisko valodu savā profesionālajā jomā, atlasīt un apstrādāt 

informāciju.  

• Spēj strādāt patstāvīgi un komandā sadarbojoties ar citiem, izmantojot angļu valodu 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATI 

Moduļa apjoms: 6 KP 

 

Tiesību zinātņu pamati 

Kurss sniedz vispārīgas zināšanas par personas tiesībām un pienākumiem, tiesību 

sistēmām, tiesību nozarēm, likumdošanas procesu, tiesību normām, normatīvajiem 

aktiem un tiesību aizsardzības iestādēm Latvijā, kā arī par bērnu tiesībām un to 

aizsardzībai veltītiem jautājumiem. 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Pārzina Latvijas Republikas likumdošanas procesu, izprot normatīvo aktu hierarhiju, 

spēj atrast, iztulkot un pielietot nepieciešamās tiesību normas.  

• Pārzina tiesību nozares, to atšķirības, spēj praktiski pielietot teorētiskās zināšanas 

dažādu tiesisko attiecību risināšanā 
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Ievads uzņēmējdarbībā 

Kursa programma paredz iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības pamatiem, to 

ietekmējošiem faktoriem, biznesa plāna sastādīšanas pamatprincipiem, uzņēmuma 

darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli. 

Studenti kursa noslēgumā:  

- zina uzņēmējdarbības formas, to priekšrocības un trūkumus, vadīšanas stilus, 

mākslas menedžmenta pamatelementus, zina Latvijas Republikā pastāvošos nodokļus.  

- Izprot uzņēmējdarbības vides ietekmi uz uzņēmuma darbību, vadīšanas procesu un 

funkcijas, mākslas menedžmenta būtību, analizē muzeju darbības pamatprincipus.  

- Studenti izprot nodokļu ietekmi uz uzņēmējdarbību  

- spēj analizēt vadīšanas stilus, to saistību ar cilvēka sociāli psiholoģiskajiem 

rādītājiem, studenti spēj plānot izstādes organizēšanu un norisi.  

- Studenti spēj sastādīt uzņēmuma bilanci un analizēt uzņēmuma līdzekļu apriti 

 

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati 

 

Kursa mērķis – iepazīties ar projektu rakstīšanas pamatiem, izstrādes metodoloģiju un 

projektu vadīšanu. 

Kursa noslēgumā:  

• students prot orientēties e-vidē projektu piedāvājumu atlasē.  

• students izprot projektu rakstīšanas būtību, metodoloģiju un prot sagatavot vienkāršu 

profesionālās pilnveides pieteikumu 

 

IEVADS SPECIALITĀTĒ 

        

Moduļa apjoms: 12 KP 

Sociālā rehabilitētāja profesionālais raksturojums 

Studiju kursa mērķis sniegt zināšanas par sociālā rehabilitētāja lomu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā Latvijā, rehabilitācijas dienestu veidošanas 

tiesiskajiem pamatiem; sociālā darba speciālistu profesiju specifiku, darbības jomām, 

standartiem, prasībām, pienākumiem, darbības vidi raksturojošiem faktoriem. Kurss 

balstās uz iepriekšējām zināšanām sociālajās zinātnēs, pedagoģijā, psiholoģijā. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Atpazīt rehabilitācijas veidus. Prot analizēt situācijas pamatojoties uz LR 

pieņemtajiem likumdošanas aktiem. Pārzina rehabilitācijas dienestu modeļus, 

uzdevumus, organizēšanas un darbības principus un sniegtos pakalpojumus. Pārzina 

un izprot sociālā darba veicēju profesionālās ētikas jautājumus, vērtības.  

• Spēj izprast prasības rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem un kārtību, kādā 

personas saņem profesionālā rehabilitētāja pakalpojumus pamatojoties uz LR 

pieņemtajiem likumdošanas aktiem 

 

Sociālais darbs kopienā 

Kursa mērķis: veidot studentiem izpratni par kopienas/pašvaldības sociālā darba 

praksi, par kopienas darbu kā vienu no sociālā darba metodēm, par sociālā darbinieka 

un sociālā rehabilitētāja lomu kopienas sociālās attīstības veicināšanā; veidot izpratni 

par sociālo rehabilitāciju sociālajā darbā kopienā, par atbalsta grupu tīklojuma 

veidošanu kopienā sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā dažādām mērķa grupām , 

sniegt zināšanas par pašvaldību, sabiedrisko un nevalstisko, reliģisko un privāto 
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institūciju lomu un vietu sociālo pakalpojumu sistēmā kopienās sociālo pakalpojumu 

attīstībā; veidot studentiem izpratni par komandas, starpprofesionāļu komandas un 

starpinstitucionālās sadarbības modeļa darbības principiem; dot iespēju apgūt 

komandas darba prasmes, iesaistoties klienta, klientu grupas vai kopienas sociālas 

problēmas risināšanā sociālā darbinieka vadībā 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām  

• Formulēt aktuālos sociālā darba kopienā kursa problēmjautājumus sociālā 

rehabilitētāja darbības aspektā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.  

• Spēt uzrādīt komandas darba prasmes, iesaistoties klienta, klientu grupas vai 

kopienas sociālas problēmas risināšanā sociālā darbinieka vadībā  

• Spēt patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbā dažādas teorētiskās 

pieejas/koncepcijas, metodes, tehnikas. 

 

 

SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 

Moduļa apjoms: 23 KP 

 

Sociālā darba un rehabilitācijas darba un teorijas 

Studiju kursa mērķis sniegt izpratni un zināšanas sociālā darba un sociālās 

rehabilitācijas darba teorijās. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām. Pārzina un izprot 

sociālā darba teorētisko pamatojumu, sociālā darba identitātes jautājumus 

mijiedarbībā ar citām zinātniskām disciplīnām  

• Students spēj analizēt sociālā darba teorētiskās pieejas un metodes pēc iespējas 

aptverot visus sociālā darba līmeņus un virzienus.  

• Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, kas nodrošina profesionālās identitātes 

pamatu patstāvīgi mainīgajās sociālā darba iespējās un prasībās postmodernajā 

sabiedrībā, spēj argumentēti diskutēt par tiem 

 

Sociālās rehabilitācijas darba metodes un  pētniecības  metodes 

Studiju kursa mērķis sniegt zināšanas sociālā darba darbā teorijās un iemaņas 

praktiskā darba metožu un pētījumu metožu pielietošanā darbā ar klientiem. Veidot 

izpratni par zinātniskās pētniecības nozīmi sociālā darba praksē un sagatavot 

studentus zinātniski pētnieciskā darba veikšanai sociālā darba jomā. Kurss balstās uz 

iepriekšējām zināšanām sociālajās zinātnēs, pedagoģijā, psiholoģijā, sociālajā 

rehabilitācijā, zinātniskā darba pamatos. 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Spēj paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, 

plānojot studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstoši savām zināšanām  

• Izprot zinātniskās pētniecības nozīmi sociālā rehabilitētāja darba praksē .  

• Spēj formulēt galvenās pētījumu jomas, definēt problēmjautājumus, tos izskaidrot 

un argumentēti diskutēt par tiem studentu grupā. Izmantojot apgūtās pētījumu 

metodes, prot veikt praktisku pētījumu. Apliecina prasmi pētījuma projekta izveidē  

• Pārzina sociālā darba teorijas, metodes. Spēj praktiski darboties komandā sniedzot 

klientiem profesionāla rehabilitētāja pakalpojumus 
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Sociālā ētika 
Kursa mērķis: veidot studentu prasmes un iemaņas sociālās ētikas atziņu izmantošanā 

darbībā ar dažādu vecumu bērniem un viņu vecākiem. Šajā studiju kursā klausītāji 

iegūst zināšanas par sociālās ētikas būtību un attīstības tendencēm, kā arī mijiedarbību 

starp morāli un psiholoģiju, likumu un reliģiju, mākslu un citiem sociālās dzīves 

aspektiem, kuri ietekmē cilvēku darbību. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1.Spēj parādīt sociālajai ētikai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni.  

2.Spēj izskaidrot ētisko vērtību problemātiku dažādu ētisko teoriju skatījumā un 

argumentēti diskutēt par to studentu grupā.  

3. Izprot sociālās ētikas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.  

4.Ir apguvis sociālā darbinieka profesionālās ētikas kodeksu.  

5.Izprot iegūto sociālās ētikas zināšanu pielietošanas iespējas nākamajā profesionālajā 

darbībā. 

 

Sociālā rehabilitācija darbā ar mērķgrupām 

 Kursa mērķis ir veidot studentiem izpratni un dot zināšanas par sociālā rehabilitētāja 

darbību sociālās rehabilitācijas/sociālās atveseļošanās procesā; dot studentiem 

zināšanas par sociālās rehabilitācijas mērķgrupu specifiku, vajadzībām; veidot 

prasmes veikt sociālā rehabilitētāja uzdevumus darbā ar dažādām mērķgrupām 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām.  

2. Formulēt aktuālos sociālā rehabilitētāja darba ar mērķa grupām problēmjautājumus, 

tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.  

3. Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, spēt veikt mērķa grupu vajadzību, sociālo 

problēmu izpēti un izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānu.  

4. Spēj patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā sociālā rehabilitētāja darbā 

zinātniskās pieejas/teorijas un strādāt starpprofesionāļu komandā. 

 

Sociālais darbs ar sociālo gadījumu un animācijas metodes 

Kursa mērķis ir dot studentiem teorētiskas zināšanas par sociālo gadījumu vadīšanas 

un risināšanas procesu kopumā, veidot prasmes patstāvīgi pielietot teorētiskās 

zināšanas dažādu sociālo gadījumu vadīšanā un risināšanā, pielietojot komandas darba 

pieeju. Kursa mērķis dot studentiem teorētiskas zināšanas par animāciju, par 

animācijas metožu un paņēmienu daudzveidību, to izvēles pamatojamību; veidot 

prasmes un iemaņas patstāvīgi pielietot animācijas metodes, izmantojot 

kultūrvēsturisko vidi un dabu 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1.Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām.  

2.Formulēt aktuālos sociālā rehabilitētāja darba ar gadījumu problēmjautājumus, 

tostarp animācijas metodes pielietošanas, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par 

tiem studentu grupā.  

3.Spēt praktiski izstrādāt un vadīt/risināt sociālā rehabilitētāja kompetences robežās 

darbu ar gadījumu, kā arī spēt izstrādāt patstāvīgi animācijas aprakstus pēc parauga 

sociālā rehabilitētāja darbam ar dažādām mērķa grupām.  

4.Spēt patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbībā sociālā darba ar 
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gadījumu vadīšanas/risināšanas pieejas, principus, metodes un tehnikas, kā arī 

animācijas metodes un tehnikas. 

 

Lietvedība un datu bāzes veidošana 

 

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

prasībām, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas normatīviem 

dokumentiem, kā arī apgūt praktiskās iemaņas klienta lietu veidošanā. Apgūstot kursu 

studentiem ir izpratne par pārvaldes dokumenta oriģināla un atvasinājumu 

noformēšanu, klientu personas lietu veidošanu un lietu sagatavošanu turpmākai 

glabāšanai. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1) Pārzināt lietvedības procesus sociālā rehabilitētāja profesionālajā darbībā.  

2) Patstāvīgi sagatavot sarakstes un faktus fiksējošus dokumentus, nodrošinot tiem 

juridisko spēku.  

3) Izvērtēt klienta lietā ievietojamos dokumentus.  

4) Izprast lietu veidošanas un arhivēšanas principus 

 

 

 

Atbalsta grupu un prasmju treniņgrupu vadīšana 

Kurss veido izpratni par atbalsta grupu un prasmju treniņgrupu terapeitisko iedarbību 

uz indivīdu, par galvenajām procedūrām šo grupu darbībā, attīsta prasmes organizēt 

un vadīt atbalsta grupas un prasmju treniņgrupas. 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām.  

2. Ir zināšanas un izpratne par psihosociālā atbalsta sniegšanas būtību, veidiem.  

3.Balstoties uz analītisku pieeju, spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus 

jautājumus atbalsta grupu un prasmju treniņgrupu veidošanā.  

4. Prasme organizēt un vadīt darbu atbalsta grupā vai prasmju treniņgrupā. 

 

Brīvā laika organizēšana 

Studiju kursa mērķis sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas rehabilitētāju 

profesionālajai darbībai klientu brīvā laika organizēšanā. Veidot izpratni par interešu 

un spēju apzināšanas un realizēšanas iespējām dažādu vecumu klientu un klientu 

grupu sociālās rehabilitācijas veicināšanai mikro un makro praksē. Kurss balstās uz 

iepriekšējām zināšanām sociālajā politikā, vēsturē, psiholoģijā, ētikā, sociālajā 

rehabilitācijā 

Studējošais kursa noslēgumā:  

• Apgūtās zināšanas un praktiskās iemaņas brīvā laika organizēšanā pielietot darbā ar 

dažādām klientu grupām, izprotot klientu intereses, vajadzības un iespējas. Plānojot 

klientu brīvo laiku, strādājot profesionāļu komandā, spēj novērtēt un novērst 

priekšnoteikumus, kas var traucēt klientu rehabilitāciju un integrāciju, ja ir traucēta 

iekļūšana brīvā laika centros un klubos.  

• Spēj paškritiski vērtēt savas zināšanas un prasmes scenāriju veidošanā un pasākumu 

organizēšanā. 

 

Mākslu metodes un tehnikas  sociālā rehabilitētāja darbā 
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Sociālā gleznošana 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par sociālās gleznošanas pielietošanu 

sociālā rehabilitētāja profesionālajā darbībā; attīstīt un nostiprināt studentu 

komunikatīvās un saskarsmes prasmes un iemaņas, izkopjot izjūtas un emocijas ar 

krāsu palīdzību un prasmi runāt par tām; stiprināt prasmi izprast, saprast un sajust 

cilvēkus bez vārdu palīdzības; apgūt prasmi izvairīties no konfliktsituācijas, atrisināt 

problēmsituācijas dialoga veidā; veidot studentiem priekšstatu par krāsu psiholoģiju 

un mandalām, par to pielietojumu sociālā rehabilitētāja profesionālajā darbībā 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

1. Paškritiski vērtēt savas zināšanas un patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, plānojot 

studiju kursā apgūstamo materiālu atbilstīgi savām zināšanām.  

2. Formulēt aktuālos sociālās gleznošanas sociālā rehabilitētāja darbībā 

problēmjautājumus, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem.  

3. Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, spēt praktiski darboties sociālās 

gleznošanas grupā un vadīt sociālās gleznošanas grupu darbu, reflektēt par dotās 

metodes pielietošanu profesionālā sociālā rehabilitētāja darbībā modelētā situācijā.  

4. Spēj patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbā dažādas 

teorijas/pieejas, principus, metodes, tehnikas. 

 

 

Mūzikas terapija 

Kurss iepazīstina ar mūzikas terapijas jēdzienu un koncepcijām, veido izpratni par 

mūzikas terapijas procesa būtību, metodēm, mūzikas terapijas nozīmi darbā ar 

bērniem ar attīstības, mācīšanās un uzmanības traucējumiem 

Studējošais kursa noslēgumā spēj:  

• Pārzina mūzikas terapijas jēdzienu un koncepcijas, metodes darbā ar bērniem ar 

attīstības, mācīšanās un uzmanības traucējumiem  

• Spēj demonstrēt pamatzināšanas un izprot mūzikas terapijas pielietošanas nozīmi 

darbā ar bērniem ar attīstības, mācīšanās un uzmanības traucējumiem  

• Spēj patstāvīgi pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas darbā sākumskolā un sociālā 

pedagoga darbā  

• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par mūsdienu jaunākajiem 

sasniegumiem mūzikas terapijā 

 

 

 

 

 

Mūsdienu informācijas tehnoloģijas metodes 
Studiju kurss orientēts uz praktisko iemaņu iegūšanu un nostiprināšanu darbā ar MS 

Windows operētājsitēmu un MS Office programmu paketes sastāvdaļām 

tekstapstrādes, elektronisko tabulu un prezentāciju sagatavošanas jomā 

Kursa noslēgumā studējošais spēj:  

• orientēties datora datņu failu un mapju struktūra, pielāgot to savām vajadzībām;  

sagatavot dokumentus, kuros līdzās tekstuālajai informācijai ir attēli un ar 

tekstapstrādes programmas līdzekļiem veidotas tabulas;  

• veidot, rediģēt un noformēt tabulas, veikt tajās aprēķinus, kā arī attēlot tabulas datus 

grafiski, veidojot diagrammas; tāpat arī sagatavot dokumentu izdrukai.  

• sagatavot prezentāciju, kura satur tekstu, grafikus, tabulas un attēlus, pielietot 

prezentācijas efektus. 
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Prakse I 

: Vērošanas prakses laikā students iepazīstas ar sociālā rehabilitētāja darba specifiku 

ar noteiktu mērķauditoriju noteiktā institūcijā, darba metodēm un darba organizāciju. 

Veidojas izpratne par sociālā rehabilitētāja darba formām, specifiku. Attīsta prasmes  

veidot saskarsmi, diskutēt par profesionālās darbības jautājumiem, sadarboties. 

 

 

 

 

Prakse II 

Prakses laikā students pilnveido prasmes diagnosticēt klienta sociālās barjeras, kas 

traucē viņam iekļauties sabiedrība, identificēt klienta sociālo statusu, vērtības, noteikt 

klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni un kopā ar iestādes sociālo 

darbinieku un sociālo rehabilitētāju izstrādāt klienta sociālās rehabilitācijas plānu, 

apzināt resursus rehabilitācijas plāna realizēšanai. Darbojoties kopā ar citiem sociālā 

darba speciālistiem attīsta prasmes  veidot saskarsmi, diskutēt par profesionālās 

darbības jautājumiem, sadarboties. 

 

 

 

 

Prakse III 

Prakses laikā students pilnveido prasmes ne tikai diagnosticēšanas jomā, bet arī spēj 

īstenot klienta sociālo aktivizāciju, stimulēt klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi 

un pilnvērtīgi dzīvot, informēt klientu par esošo pakalpojumu saņemšanas kārtību. 

Attīsta prasmes novērtēt sniegtos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klientam, 

izstrādāt priekšlikumus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidei 

 

 

Kvalifikācijas darbs 

Profesionālo meistarību apliecinošs darbs, aktuālas problēmas vai tās sastāvdaļas vai 

konkrēta klienta problēmas risinājums, kas balstās uz personīgi veiktiem teorētiskiem 

un eksperimentāliem pētījumiem un to analīzi. 

 

 

 

21.Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic programmas direktors. Studiju 

programmas direktora darbību reglamentē RA Nolikums par studiju programmas 

direktoru (www.staff.ru.lv). Programma tiek īstenota RA Izglītības un dizaina 

fakultātes Izglītības un metodiku katedrā. Studijas tiek organizētas pilna un nepilna 

laika studiju veidā. 

Studijas RA reglamentē Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām 

un studiju programmām.( www.staff.ru.lv). Studiju programmas realizāciju kontrolē 

fakultātes Dome, studiju virziena “Sociālā labklājība” padome un RA Studiju 

padome. Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas studiju plānos, 

studiju programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

http://www.staff.ru.lv/
http://www.staff.ru.lv/
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Studijas programmas direktors veic studiju kursu nodrošināšanu ar docētājiem un ar 

studiju pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors plāno 

docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes 

Domes sēdēs par programmas realizāciju un attīstību. 

Pilna laika studijās studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP veido aptuveni 40% 

kontaktstundu un 60% studentu pastāvīgā darba. Nepilna laika studijās studējošie 

apgūst semestrī mazāk par 20 KP. Vienu KP veido aptuveni 20% kontaktstundu un 

80% studentu patstāvīgā darba. 

Programmas īstenošanas gaitā studējošiem tiek nodrošināta individuālā pieeja.  

Studentam tiek piedāvāta iespēja saņemt palīdzību no akadēmiskā personāla, 

apmeklējot individuālās vai grupas konsultācijas. Akadēmiskajam personālam slodzē 

paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām konsultācijām. Tiek praktizēta 

elektroniskā saziņa: e-pasts, Skype, Moodle. Katram docētājam ir noteikti 

konsultāciju laiki, tos var redzēt pie katedru ziņojuma dēļa. 

Profesionālo meistarību students pilnveido praksēs (apjoms 16KP), kas tiek 

organizētas 1.,2.,4.semestrī. Prakses saturs tiek noteikts atbilstoši iegūstamajai 

kvalifikācijai un/vai profesionālajam grādam Katrai praksei ir izvirzīti noteikti 

uzdevumi, tie saskan ar teorētiskajos studiju kursos apgūtajiem jautājumiem. Ir 

izstrādāts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sociālais 

rehabilitētājs” prakses nolikums, kas balstās uz RA Nolikuma par praksēm kritērijiem. 

Prakses vietas students izvēlas no piedāvātajām prakses vietām vai izvēlas citu 

prakses vietu, ievērojot prasību, ka prakses vietā ir prakses vadītājs ar atbilstošu 

izglītību un praktiskās darbības pieredzi. Starp RA, prakses vietu un studējošo tiek 

noslēgts trīspusējs līgums, kurā paredzēti visu pušu pienākumi un atbildība atbilstoši 

RA studējošo prakses organizēšanas kārtībai. Pēc prakses studējošais iesniedz prakses 

dienasgrāmatu, kur ir atspoguļota prakses gaita, prakses uzdevumu izpilde, to 

refleksīvs vērtējums no studenta puses un no prakses vadītāja institūcijā puses. Tiek 

rīkota prakses noslēguma konference, kurā katrs studējošais sniedz pārskatu par 

praksē paveikto. 

 

 

22.Prasības, uzsākot studiju programmu 

Studējošo atlase pamatojas uz vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem, prioritāri tiek 

ņemti vērā latviešu valodas un literatūras un svešvalodas centralizēto eksāmenu 

rezultāti. Vienāda vērtējuma gadījumā, par atlases kritēriju kalpo citi virzienam 

raksturīgie mācību priekšmeti: bioloģijas, vēstures, matemātikas centralizēto 

eksāmenu vērtējumi pēc izvēles. 

 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un 

formas, tālmācības metožu izmantošana) 

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

praktiskie darbi, semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās spēles, projektu 

izstrāde, grupu darbs, individuālās konsultācijas utt.), studentu patstāvīgo darbu 

(darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot elektroniskajā 

Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā utml.), mācību ekskursijas 

un praktikumus  izglītības iestādēs. 

Tradicionālās studiju organizācijas formas ir lekcijas, praktiskās nodarbības un 

konsultācijas, kuras var tikt īstenotas, izmantojot daudzveidīgas studiju metodes 

Studiju formas un metodes 
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Teorētiskās studijas Praktiskās nodarbības Konsultācijas 

Kontaktstundas Klātienes konsultācijas; 

Interneta online 

konsultācijas; 

e-pasta konsultācijas; 

MOODLE konsultācijas 

Lekcijas; 

Semināri; 

Diskusiju gupas; 

Testi; 

Ekskursijas 

Praktiskie darbi; 

Vingrinājumi; 

Lietišķās spēles; 

Situāciju modelēšana 

 

Studējošā patsāvīgais darbs 

Referāti, 

Esejas, 

 

Projektu izstrāde ( prasmju 

pilnveides programmas, 

atbalsta grupu darbības 

plāns) 

 

Kontaktstundas īsteno lekciju, semināru, 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/mācībudalasinformācija). Patstāvīgo studiju laikā studenti studiju 

saturu apgūst patstāvīgi (projektu, referātu izstrāde, datortehnoloģiju padziļināta 

apguve, praktisko darbu izstrāde, sagatavošana u.tml.). To apjoms vidēji ir 60% no 

teorētisko mācību apjoma. Atbilstoši Nolikumam par akadēmiskajām un 

profesionālajām studijām un studiju programmām studiju procesā vismaz 30 procenti 

no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski. Studiju programma balstās uz studenta 

darbībā balstītu paradigmu. Studentam ir nepieciešams pētīt informāciju, pārbaudīt 

jaunas idejas, risināt aktuālas profesionālas problēmas, rast jaunas atbildes sociālo 

gadījumu risināšanā. Mācoties risināt problēmas, studenti pēta, modulē 

problēmsituācijas, un šāds darbs attīsta domāšanu un motivē mācīšanos. Studenti 

strādā sadarbojoties, diskutē, argumentē, 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. 

 

 

24.Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kartība). 

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un 

kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa tematiskajā un kalendārajā plānā 

(atbilstoši RA Senātā apstiprinātai programmai). Vērtēšana notiek kvalitatīvajā 

(verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos 

un diferencētajās ieskaitēs semestra noslēgumā, valsts pārbaudījumos. 

Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstu formā. Pārbaudījumu saturā tiek 

iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināšana. 

Studiju kursu programmās un kalendārajos plānos, kas, uzsākot studiju kursa apguvi, 

tiek izsniegti studējošajiem, norādīti studiju rezultāti un to vērtēšanas nosacījumi. Tie 

pieejami arī LAIS vidē, kur katram studentam nodrošināta piekļuve. Pārbaudījumu 

prasības reglamentē virkne normatīvo dokumentu: Nolikums par kursa eksāmeniem 

un ieskaitēm, Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA, Eksāmenu un ieskaišu 

reglaments RA u.c., kuros paredzēts savlaicīgi informēt studējošos un pamatot 

novērtējuma prasības. 
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Novērtēšanas pamatprincipus RA reglamentē „Studiju rezultātos balstītas studiju 

kvalitātes sistēma RA”, kur viena no nodaļām veltīta studiju rezultātu vērtēšanai. 

Tādējādi novērtēšanas kritēriji RA tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju 

rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi un studentam pieejami, jau uzsākot studiju 

programmas/ studiju kursa/ studiju moduļa apguvi. Valsts un gala pārbaudījumu 

formas ir vērstas uz attiecīgās zinātnes nozares teorijā balstītas profesionālo spēju 

apliecināšanas. Valsts pārbaudījuma daļu veido kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

 Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Minimālais 

studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 

 Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

- ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami");  

- augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi");  

- vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji");  

- zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

 Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 

"ieskaitīts" vai "neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

 Programmas apguves līmenis, kas nav zemāks par 4-gandrīz viduvēji, uzskatāms 

par pozitīvu. Par katru studiju kursu, studiju darbu, maģistra darbu/projektu vai 

sasniegto prakses mērķi ieskaita kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs 

vai ir saņemts vērtējums "ieskaitīts". 

 Valsts pārbaudījumu (maģistra darba/projekta aizstāvēšanu) vērtē valsts 

pārbaudījuma komisija, kuras vadītāju un sastāvu attiecīgajam akadēmiskajam 

gadam apstiprina augstskolas satversmes noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas 

saskaņā ar augstskolas senāta apstiprinātu nolikumu. 

 Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. 

Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

 

 

25.Studiju programmas izmaksas 

 

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

vai pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Nepilna laika studijas tiek 

finansētas no studiju kredītiem vai pašu studentu, fizisko vai juridisko personu 

iemaksām. Studiju programmas izmaksas tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. Studiju 

maksas lielumu katram studiju gadam izskata un apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 

2013./ 2014. st.g. pilna laika studijām- Ls 700 gadā; nepilna laika studijām –Ls 630 

gadā. 

Finanšu resursu izmantošana notiek atbilstoši struktūrvienībās sastādītām un RA 

rektora apstiprinātām tāmēm. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA 

Revīzijas komisija. 

 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam  

Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  



 49 

izglītības  mācību  kursu  obligātais  

saturs 

izglītības   studiju  programmas  

“Sociālais  rehabilitētājs”  mācību  kursi 

Vispārizglītojošie  mācību  kursi   

20KP apjomā: 

Vispārizglītojošie mācību kursi 20 KP: 

Humanitārās  zinātnes Sociālā ētika 2 KP 

 Svešvaloda 2 KP 

Sociālās   zinātnes Cilvēka attīstība 6 KP 

 Uzņēmējdarbības pamati 6 KP 

Dabaszinātnes,  tehniskās  zinātnes  un  

informācijas  tehnoloģijas 

Attīstības fizioloģija un ģenētikas pamati 

2 KP 

 Mūsdienu informācijas tehnoloģijas 

metodes 2 KP 

Nozares  mācību  kursi    36KP  

apjomā: 

Nozares mācību kursi 36 KP: 

Obligātie  mācību  kursi Cilvēka veselība 5 KP 

 Sociālā vide 6 KP 

 Sociālā darba un rehabilitācijas darba 

teorijas, metodes un pētniecības metodes 

6KP 

Konkrētās  profesijas  mācību  kursi Ievads specialitātē 4 KP 

 Sociālā rehabilitētāja profesionālā darbība 

11 KP 

Izvēles  mācību  kursi Psihoterapijas elementu izmantošana 

sociālā rehabilitētāja darbā 4 KP 

Prakse  ārpus mācību  iestādes    16KP Prakse  ārpus mācību  iestādes    16KP 

Kvalifikācijas   darbs                    8KP Kvalifikācijas   darbs                    8KP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju programmas atbilstība Sociālā rehabilitētāja profesijas standartam 

 

ZINĀŠANAS 
ZINĀŠANU LĪMENIS 

APGUVEI  

PAREDZĒTAIS  

STUDIJU  

MODULIS VAI  

ŠĪ  MODUĻA 

DAĻA 

 priekšstats izpratne pielietošana  

Sociālās  politikas  

veidi, modeļi,  vērtības,  

kritēriji,  ietekmes  

faktori 

       X  Sociālā  vide 

Sociālās  labklājības          X  Sociālā  vide 
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sistēmas  pamatprincipi  

un  pamatelementu  

funkcionēšanas  

mehānismi 

Sociālā  likumdošana,  

cilvēktiesības,  

veselības  aizsardzības  

likumdošana,  darba  

likumdošana 

         X  Ievads  specialitātē 

Uzņēmējdarbības  

pamati 

Sociālo  pakalpojumu  

veidi,  programmas,  to  

mērķi,  nodrošināšana  

un  sociālo  

pakalpojumu  sniedzēji 

          X Sociālā  vide 

 

Sociālo  institūciju  

funkcionēšanas  

mehānisms,  misija,  

darbības  veidi 

        X  Sociālā  vide   

Ievads  specialitātē 

 

Sociālo  rehabilitētāju  

profesionālās  darbības  

mērķi,  uzdevumi,  

funkcijas,  lomas,  

metodes,  prakses  

principi,  standarti,  

ētiskas  normas,  

tiesības,  pienākumi,  

atbildība 

          X Ievads  specialitātē 

Uzņēmējdarbības  

pamati 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

 

Sociālās  rehabilitācijas  

plānu  izstrāde  

personām  vai  personu  

grupām 

        X  Ievads  specialitātē 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Cilvēka  veselība 

Sociāli  rehabilitējamo  

grupas  izveide 

           X Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Sociālā  

rehabilitētāja  

darbības  

profesionālajā  

jomā  izpēte 

Dažādu  sociālo  grupu  

sociālās  rehabilitācijas  

specifika 

       X  Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Jaunu  tehniku  attīstība  

sociālajā  rehabilitācijā 

        X  Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība  
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Sociālā  

rehabilitētāja  

darbības  

profesionālajā  

jomā  izpēte 

Pasaules  valstu  

pieredze  sociālās  

rehabilitācijas  

sniegšanā 

         X  Ievads  specialitātē 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Sniegto     pakalpojumu  

kvalitātes  novērtēšana 

           X Sociālā  vide 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Sociālā  

rehabilitētāja  

darbības  

profesionālajā  

jomā  izpēte 

Starpinstitucionālās  

sadarbības  principi,  

modeļi  un  

starpprofesionāļu  

komandas  

funkcionēšana,  

nodrošināšana  un  

komandas  darba  

dinamika 

        X  Ievads  specialitātē 

Sociālā  

rehabilitētāja  

darbības  

profesionālajā  

jomā  izpēte 

Cilvēka  uzbūve  un  

fiziskās,  garīgās  

attīstības,  uzvedības  

priekšnoteikumi 

        X  Cilvēka  attīstība 

Cilvēka  veselība 

Dažādu (sociālo,  

ģenētisko  un  

bioķīmisko  u.c.)  

faktoru  mijiedarbība  

un  ietekme  uz  

indivīdu 

        X  Cilvēka  veselība 

Sociālā  vide 

Cilvēka  iekšējās 

(psiholoģiskās,  

fizioloģiskās,  garīgās)  

un  ārējās  (fiziskās,  

sociālās  un  psihiskās)  

vides  mijiedarbība 

       X  Cilvēka  veselība 

Sociālā  vide 

Sociālais  darbs          X  Sociālā  vide   

Pedagoģija,  sociālā  

pedagoģija 

          X Cilvēka  attīstība 

Sociālā  aprūpe         X  Sociālā  vide 

Ievads  specialitātē 
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Sociālā  palīdzība          X  Sociālā   vide  

Ievads  specialitātē 

Psihiatrija         X   Cilvēka  veselība 

Vispārīgā,  attīstības,  

personības,  sociālā  

psiholoģija 

         X  Cilvēka  veselība 

Sociālā  ētika         X  Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Reliģija         X   Sociālais  darbs  

kopienā 

Ekonomikas,  biznesa  

pamati 

          X Uzņēmējdarbības  

pamati 

“MS  Office”,  interneta  

lietošana 

          X Sociālā  vide 

Lietvedība           X Sociālā  vide 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Darba  aizsardzība           X Uzņēmējdarbības  

pamati 

Efektīvas  palīdzības  

formas  krīzes  

situācijās 

       X  Cilvēka  veselība 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Ģimenes  attīstības  

fāzes,  struktūra,  

funkcijas  un  lomas  

socializācijā 

       X  Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Ģimenes,  skolas,  

kopienas,  sociālo  un  

kultūras  procesu   

nozīme  jauniešu  

neatkarības/ brīvības  

nodrošināšanā 

       X  Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Sociālā   riska  faktori  ( 

piem.,  bezdarbs,  

šķiršanās,  materiālais  

un  sociālais  stāvoklis  

u.c.) 

        X  Sociālā  vide 

Ģimenes  kultūras  

atšķirības,  tradīcijas,  

vērtības,  ticība  un  

pagātnes  pieredze 

          X Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Stresa  menedžments           X Sociālā  

rehabilitētāja  
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profesionālā  

darbība 

Darba  terapija         X  Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Dažādas  medicīniskas  

problēmas/slimības,  

fiziskās  un  garīgās  

attīstības  traucējumi,  

cēloņi,  attīstības  fāzes,  

sekas,  ietekmes  

faktori,  to  saistība  ar  

sociālo  dzīvi. 

 

 

        X 

  Cilvēka  veselība 

Sociālā  vide 

Veselības  aprūpes  

sistēma  Latvijā 

         X   Cilvēka  veselība 

Sociālā  vide 

Fizioterapija, 

ergoterapija,  

rehabilitācija 

          X Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Pirmās  palīdzības  

sniegšana 

         X  Cilvēka  veselība 

Sociālie,  ekonomiskie,  

vides  un emocionālie  

faktori,  kas  ietekmē 

klientu  un  viņa  

ģimeni  slimības  un  tās  

ārstēšanas  procesā 

   

         X 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Specifiska  

komunikācija  ar  

cilvēkiem  ar  attīstības  

traucējumiem. 

  

       X 

 Sociālā  vide 

Ārējās  un  iekšējās  

vides/infrastruktūras 

attīstība,  pielāgošana  

atkarībā  no  

invaliditātes  veida 

  

        X 

 Sociālā  vide 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Personu  ar  invaliditāti  

vajadzības,  sociālās  

funkcionēšanas  

problēmas,  cēloņi,  

sekas,  risinājumi. 

  

        X 

 Sociālā  vide 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Cilvēku  ar  īpašām  

vajadzībām  integrācija  

sabiedrībā 

         X  Sociālā  vide 

 

Neatkarīgas  dzīves  

modeļi 

         X  Ievads  specialitātē 

Gerontoloģija          X  Attīstības  

psiholoģija 

Atkarība – alkohola     Veselības  kultūra, 
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atkarība,  narkotiku  

atkarība,  azartspēļu  

atkarība  u.c. 

        X Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Atkarības  ārstēšanas  

modeļi  un principi,  

atveseļošanās  dinamika 

        X  Veselības  kultūra, 

Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Ar  brīvības  atņemšanu  

sodīto  personu  

sociālās  dzīves  

normalizācija 

  

       X 

 Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Vardarbība,  vardarbību  

izraisošie  faktori,  

cēloņi,  sekas 

        X  Cilvēka  veselība 

Pazīmes,  kas   liecina  

par  vardarbību  gan  

pret  pieaugušo,  gan  

bērnu 

  

      X 

 Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

 

Cilvēka  veselība 

Aktivitātes  Latvijā  

vardarbības  

samazināšanā  un  

profilaksē 

       X  Sociālā  vide 

Valsts  kultūras  norises  

un  aktualitātes 

           X Sociālā  vide 

Izklaides  organizēšana 

(t.sk.  spēļu  un  rotaļu  

vadīšana 

           X Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Aktiermākslas  pamati            X Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Komunikatīvās  

metodes,  runas  

mākslas  pamati 

          X   Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Tūrisma  darba  pamati          X   Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 

Ceļojumu  

organizēšana,  maršrutu  

izstrāde 

         X   Sociālā  

rehabilitētāja  

profesionālā  

darbība 
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27. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādām pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu 

vai koledžu studiju programmām 

Izstrādājot studiju programmu, tā salīdzināta ar tādā paša līmeņa programmām Latvijā 

un citās valstīs. Programmas tika salīdzinātas pēc šādiem kritērijiem:  

 iegūstamā kvalifikācija; 

 studiju ilgums (gadi); 

 apjoms (kredīti, kredītpunkti, stundas); 

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

eksāmena un tā sastāvdaļas kvalifikācijas darba aizstāvēšana.) 

 

Piedāvājam iepazīties ar trīs studiju programmu salīdzinājumu, no kurām viena ir RA 

izstrādātā sociālā rehabilitētāja studiju programma, bet pārējās ārzemju izglītības 

iestāžu – KATHO Katoļu augstskolas (Beļģija) un Satakuntas Tehniskās Universitātes 

(Somija) – izstrādātās studiju programmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LATVIJA SOMIJA BEĻĢIJA 

Izglītības 

iestāde 

Rēzeknes Augstskola Satakunta Polytechnic 

(Satakuntas Tehniskā 

Universitāte) 

KATHO Katholieke 

Hogeschool  Zuid-West-

Vlaanderen                                  

(Katoļu Augstskola) 

Adrese 
Rēzekne 

Atbrīvošanas aleja  90, 

Tel.+37164623709 

Fax.+37164625901 

Tedepuisto 3 

28600 PORI, FINLAND 

Tel. + 358-2-6203 00 

Fax. +358-2-6203 030 

Doorniksesteenweg 145, B-

8500 Kortrijk, Belgium 

Tel. +32 56264160 

Fax. + 32 56264175 

Izglītība 
Pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā sociālā darba 

izglītība 

Augstākā izglītība Profesionālā augstākā izglītība 

Izglītības 

programmas 

specializācija 

 

Sociālā rehabilitācija Padomdošana 

rehabilitācijā 

(rehabilitation 

counselling) 

Speciālā izglītība  

(ortopedagoģija - darbs ar 

cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām) 

Izglītības 

programmas 

ilgums 

2 gadi (80 kredīti = ~3200 

stundas) 

3,5 gadi (140 KP=210 

ECTS= 5600 stundas) 

3 gadi (180 kredīti) 
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Vispārizglītojošie 

mācību kursi 

Vispārīgā psiholoģija; 

Attīstības psiholoģija; 

Attīstības fizioloģijaun 

ģenētikas pamati; Sociālā 

psiholoģija; Sociālā ētika;  

Vispārīgā pedagoģija; 

Uzņēmējdarbības pamati; 

Mūsdienu informācijas 

tehnoloģiju metodes; 

Svešvaloda ( vācu / angļu 

valodas).  

Ekonomika un 

uzņēmējdarbība; dabas 

zinātnes; filozofija un 

ētika; informācijas 

iegūšanas tehnika un 

studiju prasmes; zviedru 

valoda, angļu vai vācu 

valoda; datorrmācība; 

somu valoda un 

saskarsmes spējas; 

sastapšanās ar cilvēkiem 

un to saprašana. 

Filozofija, socioloģija, 

bioloģija, vispārējā 

psiholoģija, attīstības 

psiholoģija, psihopataloģija, 

deontoloģija, ētika, 

pedagoģija; sabiedrības 

mācība; saskarsmes mācība; 

Nozares mācību 

kursi 

Cilvēka veselība; sociālā 

vide; Sociālā darba teorijas, 

metodes un pētniecības 

metodes; Ievads 

specialitātē; Sociālā 

rehabilitētāja profesionālā 

darbība; Psihoterapijas 

elementu izmantošana 

sociālā rehabilitētāja darbā 

Rehabilitācija – 

sabiedrības darbības 

veids; sociālā politika; 

sociālās drošības pamati; 

pētniecības process; 

pētniecības materiāla 

analīzes metodes; 

statistiskā matemātika; 

rehabilitācijas darbības 

modeļi un metodes; 

rehabilitācijas veikšana; 

klienta darbības spēju 

novērtēšana; 

rehabilitācijas plānošana. 

Pasaules koncepti, likumi un 

likumdošana, ievads 

specialitātē; pamata sociālās 

prasmes, kreativitātes, 

kustības, animācijas un 

rekreācijas māksla, 

informācijas komunikācijas 

tehnoloģija, ortopedagoģija, 

praktiskā apmācība 

ortopedagoģija, speciālā 

ortopedagoģija, kultūras 

antropoloģija, organizāciju 

raksturojums, bērnu tiesību 

aizsardzības likumdošana, 

krimināllikums un 

kriminoloģija, sociālā 

likumdošana;intervijas/sarunas 

tehnika, agoģika, agoģikas 

prasmju treniņš un rīcības 

plānošana, pētniecības 

metodoloģija; ortopedagoģijas 

diagnosticēšana un rīcības 

plānošana; slimību profilakse 

un veselības aprūpe; 

mērķgrupu animācija un 

trenēšana; sociālā labklājība; 

ortopedagoģijas specifiskie 

aspekti: Ortopedagoģijas 

studiju vadlīnijas ārvalstīs; 

ortopedagoģijas metodes un 

tehnikas; sociālā aprūpe; 

veselības aprūpes profesijas 

pamati; darba likumdošana; 

fizioterapija. 

Prakse 16 kredīti (24 ECTS = 640 

stundas) 

Integrēta atsevišķos 

mācību priekšmetos 

34 kredīti 
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Kvalifikācijas 

darbs 

8 kredīti (12 ECTS = 320 

stundas) 

10 KP (15 ECTS = 400 

stundas) 

- 

 

 

Sociālie rehabilitētāji Latvijā tiek sagatavoti Liepājas Universitātē un Sociālā darba un 

sociālās pedagoģijas augstskolā “Attīstība”. Šajās augstskolās paralēli “Sociālā 

rehabilitētāja” programmai tiek piedāvātas vēl “Sociālā aprūpētāja” un “Sociālās 

palīdzības organizētāja” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. 

 

Kritēriji RA LiepU “Attīstība” 

Programmas  

nosaukums 

Pirmā  līmeņa  

profesionālās  

augstākās  izglītības  

programma  

“Sociālais  

rehabilitētājs” 

Pirmā  līmeņa  

profesionālās  

augstākās  izglītības  

programmas 

“Sociālais  

rehabilitētājs”,  

“Sociālais  

aprūpētājs” 

“Sociālās  

palīdzības  

organizētājs”   

Pirmā  līmeņa  

profesionālās  

augstākās  

izglītības  

programmas 

“Sociālais  

rehabilitētājs”,  

“Sociālais  

aprūpētājs” 

“Sociālās  

palīdzības  

organizētājs”   

Imatrikulācijas  

noteikumi 
Programmā  

uzņem  cilvēkus  

ar  vidējo  

izglītību,  ņemot  

vērā  rezultātus 

divos no  

centralizētajiem 

eksāmeniem: 

Latviešu valoda un 

literatūra, 

Svešvaloda, Ja nav 

kārtoti centralizētie 

eksāmeni, tad 

uzņem, 

pamatojoties uz UK 

vispārīgo 

uzņemšanas 

noteikumu 14. 

punktu. 

Vidējā  izglītība 

Iestājpārbaudījumi  

pilna  laika  studijās  

centralizētie  

eksāmeni: latviešu  

valodā  un  

literatūrā, 

svešvalodā 

Vidējā  izglītība 

 

Studiju  apjoms  

KP 

80KP 80KP 80KP 

Studiju  ilgums Pilna  laika  studijās  

- 2  studiju  gadi 

Nepilna  laika  

studijās – 2,5  

studiju gadi 

Pilna  laika  studijās  

- 2  studiju  gadi 

Nepilna  laika  

studijās – 2,5  

studiju gadi 

Pilna  laika  

studijās  - 2  

studiju  gadi 

Nepilna  laika  

studijās – 2,5  
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studiju gadi 

Piešķiramā  

kvalifikācija 

Sociālais  

rehabilitētājs 

Viena  no  trim: 

sociālais  

rehabilitētājs, 

sociālais  aprūpētājs, 

sociālās  palīdzības  

organizētājs  

Viena  no  trim: 

sociālais  

rehabilitētājs, 

sociālais  

aprūpētājs, sociālās  

palīdzības  

organizētājs 

Programmas  

saturs 

Vispārizglītojošie  

kursi  20KP: 

- Humanitāro  

zinātņu  kursi   4KP 

- Sociālo  zinātņu  

kursi   12KP 

- Dabaszinātnes,  

tehniskās  zinātnes  

un  informācijas  

tehnoloģijas – 4KP 

Nozares  mācību  

kursi  36KP: 

-Obligātie  mācību  

kursi  15KP 

-Konkrētās  

profesijas  mācību  

kursi   17KP 

-  Izvēles  mācību  

kursi    4KP 

Prakse  16KP 

Kvalifikācijas  

darbs 8KP 

Vispārizglītojošie  

kursi  20KP: 

- Humanitāro  

zinātņu  kursi   8KP 

- Sociālo  zinību  

kursi   8KP 

- Dabaszinātnes,  

tehniskās  zinātnes  

un  informācijas  

tehnoloģijas – 2KP 

Nozares  mācību  

kursi  36KP: 

-Obligātie  mācību  

kursi  12KP 

-Konkrētās  

profesijas  mācību  

kursi   18KP 

-  Izvēles  mācību  

kursi    6KP 

Prakse  16KP 

Kvalifikācijas  darbs 

8KP 

studiju procesa 

organizācija 

problēmbalstītas 

izglītības veidā -  

moduļi. Katrā  

studiju  gadā  3-4  

moduļi,  katra  

moduļa  apjoms  4-

9  kredītpunkti. 

studentu 

specializācija 

notiek otrajā 

studiju gadā,  bet  

pirmajā  studiju  

gadā  visu  trīs  

programmu  

studenti  mācās  

kopā. Tas ļauj 

studentiem 

vispirms iepazīties 

ar profesijas 

niansēm, un tad 

pamatoti 

apstiprināt vai 

mainīt savu izvēli. 

 

Veicot studiju programmas salīdzinošo analīzi, var secināt, ka RA studiju programma 

ir līdzīga šādos aspektos: 

 Programmā tiek uzņemti studenti ar vidējo izglītību; 

 Apgūstot studiju programmu, var iegūt tiesības sociālās rehabilitācijas 

veikšanai sociālās rehabilitācijas institūcijās 

 Studiju programma tiek realizēta atbilstoši valsts pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītība standartam un profesijas standartam. Saturā ietilpst 

vispārizglītojošie kursi un nozares mācību kursi, prakse u kvalifikācijas  darbs. 

 Programmā tiek dota iespēja apgūt teorētiskās zināšanas un metodiskā darba 

pieredzi, kas ļauj klientam patstāvīgāk un pilnvērtīgāk dzīvot, veicina klienta 

sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju  veidošanos; 

 Programma orientēta uz studentu patstāvīgo studiju pieredzes veidošanu; 

 Studiju ilgums pilna laika studijās - 2 studiju gadi, nepilna laika studijās – 2,5 

studiju gadi. 

 

Studiju programmās atšķirība vērojama šādos aspektos: 
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 Studiju kursu nosaukumi un tiem paredzētais kredītpunktu  skaits; 

 RA programma piedāvā iegūt vienu kvalifikāciju- sociālais rehabilitētājs, 

citu augstskolu programmas vienu no trim - sociālais rehabilitētājs, 

sociālais aprūpētājs, sociālās palīdzības organizētājs. 

Taču kopumā var secināt, ka RA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmā “Sociālais rehabilitētājs” imatrikulētie studenti bez 

ierobežojumiem varēs studēt nepieciešamības gadījumā LU un SDSPA “Attīstība” 

līdzīgajās  programmās. 

 Programma ir salīdzināta ar studiju programmām Satakuntas tehniskajā universitātē 

Somijā un Katoļu Augstskolā Beļģijā, kas ir salīdzināmas pēc satura un piešķiramās 

kvalifikācijas profesionālā raksturojuma. Līdzīgi ir programmu pamatbloki, uzsvars 

uz patstāvīgām studijām, atšķiras apmācību ilgums (Somijā 3,5, Beļģijā 3 gadi) un 

programmu pamatdaļu apjoms. 

 

 

 

 

28.Informācija par studējošiem 2013./2014.studiju gadā 

 

Studējošo skaits 

Pilna laika studijās 

Nepilna laika studijās 

14 

14 

0 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

Pilna laika studijās 

Nepilna laika studijās 

7 

 

7 

0 

Absolventu skaits 

Pilna laika studijās 

Nepilna laika studijās 

6 

6 

0 

 

 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

     2013./2014.studiju gadā studējošo aptauja par studiju procesa norisi programmā 

tika veikta 1.kursā. Kopā saņemtas  5 anketas. 

     Noskaidrojot studentu apmierinātību ar studiju programmu kopumā visos studiju 

kursos 80 % respondentu ir apmierināti vai pilnībā apmierināti. 3 studējošie ir 

apmierināti ar studiju procesa plānošanu programmā , apmierina nodarbību grafiks, 

patstāvīgā darba organizēšana. 2 studentus neapmierina nodarbību grafiks, jo vēlas 

strādāt un ir grūti saskaņot darbu un nodarbības. Interesanti rezultāti ir par veltīto 

laiku patstāvīgajam darbam. 28 stundas nedēļā patstāvīgajam darbam velta  viens 

respondents, 20 stundas nedēļā –arī viens respondents, pārējie respondenti ir snieguši 

informāciju, ka gatavošanās  patstāvīgajam darbam nedēļas laikā ir dažāda, dažreiz 

nepieciešams vairāk, dažreiz mazāk laika. Šis jautājums būtu jāizpēta dziļāk, jo 

vajadzētu  izzināt prasmi strādāt ar tekstiem, ar datu bāzēm internetā, ātrlasīšanas 

prasmes u.c. 3 aptaujātie atzīst, ka ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar 

mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem, neapmierina - divus,  

iebildumi ir sakarā ar nepietiekamu grāmatu eksemplāru skaitu bibliotēkā ( tas 

raksturīgs 1.kursa studentiem, jo nepieciešamo literatūru semināram vai patstāvīgajam 
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darbam meklē pēdējā brīdī). Jārisina jautājums par studiju kursu elektronisko 

variantu, lai studenti varētu apgūt 

        Ar savām svešvalodu prasmēm apmierināti 80% absolventu. 100% visus 

apmierina sadarbība ar fakultātes personālu. Prakses organizāciju, studiju programmas 

ietvaros, visi studenti vērtē kā labu (100%).  

 

 

30. Absolventu aptaujas un to analīze 

     Absolventu aptaujā piedalījās tikai 2 pilna laika ( klātienes) studiju studenti.     

Noskaidrojot 2013./2014.st.g. absolventu apmierinātību ar studiju programmas saturu, 

tika konstatēts, ka visi ir apmierināti ar studiju kursu piedāvājumu programmā, studiju 

kursu kvalitāti.  Pēc aptaujāto domām iegūtās zināšanas studiju laikā ir noderīgas 

personīgajā dzīvē (respondenti nestrādā savā specialitātē), tāpēc šo programmu 

ieteiktu arī citiem. Respondenti atzīst, ka ir attīstījuši prasmi patstāvīgi analizēt 

zinātnisko literatūru, kas varētu noderēt turpmākām studijām.   

    Šī studiju gada absolventi, kas piedalījās aptaujā, studiju programmas īstenošanas 

uzlabošanai iesaka paplašināt informāciju par sociālās rehabilitācijas institūciju darbu. 

     Absolventu darbā iekārtošanās rezultāti pēc aptaujas datiem ir: strādā viens 

absolvents. 2014.gada septembrī specialitātē strādāja 3 absolventi, citā darbā strādāja  

viens absolvents un viens absolvents mācās.  

      

 

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 Studējošiem RA 

normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības apstrīdēt jebkuru administratīvo 

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

RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. 

Programmas direktors kopa ar docētajiem sadarbojas ar studentiem, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu un efektīvu mācību procesu. 

Katrā akadēmiskajā grupā ir pašu studējošo izvirzīts grupas vecākais, kurš ar 

programmas direktori tiekas un pārrunā, un/vai komunicē arī elektroniski par studiju 

procesa norisi. Ikdienā tiekoties ar studentiem studiju procesā arī tiek pārrunāti gan 

studiju saturiskie, gan organizatoriskie aspekti. Tiek uzklausītas studentu vēlmes un 

meklēti problēmu risinājumi. Studentiem ir iespējas pašiem veidot sesijas 

pārbaudījumu kārtošanas grafiku, vienoties ar pasniedzēju par nodarbību norises 

gaitu, praktisko nodarbību grafiku. 

Ar studējošo aptaujās iegūtajiem rezultātiem iepazīstas programmā strādājošie 

docētāji un šo rezultātu analīze ļauj pilnveidot studiju kursu saturu un laika 

sadalījumu tematiem. 

Izglītības un dizaina fakultātē aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kuras pārstāvji 

darbojas fakultātes Domē. Tas nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas 

saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus auditoriju studiju darbu.  

 

 

III Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 
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32. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums ņemot 

vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā. 

32.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

Studiju programma „Sociālais rehabilitētājs” veidota saskaņā ar: 

-  Latvijas Izglītības likumu  

- Augstskolu likumu; 

Ministru kabineta noteikumiem: 

- MK noteikumi Nr.990 (02.12.2008.) „Noteikumi par Latvijas izglītības 

klasifikaciju; 

- MK noteikumi Nr.846 (10.10.2006.) „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 

kārtību uzņemšanai studiju programmās”; 

- MK noteikumi Nr.994 (12.12.2006.) „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas 

tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”; 

- MK noteikumi Nr.656 (02.10.2007.) „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti 

augstāko izglītību apliecinoši izglītības dokumenti”. 

- MK481_01_02.06.2007; MK 668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu 

akreditācijas noteikumiem” (25.09.2012.); 

- MK noteikumi Nr.481 (20.11.2001.) „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu”; 

- MK noteikumiem Nr.230 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" 

(25.04.2013.); 

Starptautiskajiem augstāko izglītību reglamentējošajiem un ES augstākās izglītības attīstības 

nosacījumiem, kas izklāstīti dokumentos:  

 Boloņas deklarācija (1999) kura paredz Eiropas dimensijas 

stimulēšanu augstākajā izglītībā, Eiropas izglītības sistēmas 

konkurētspējas un pievilcības veidošanu; 

 Prāgas komunikē (2001), ar kuru definē mūžizglītības koncepciju, 

augstākās izglītības institūciju un studentu lomas nostiprināšanu, 

Eiropas augstākās izglītības vides pievilcības veicināšanu; 

 Dublinas deskriptori (2004), kuros paredzētie studiju sarežģītības 

līmeņi atbilst nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā aprakstītajām 5. 

līmeņa kvalifikācijas prasībām; 

 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai (2009), kura sasaista 

dažādu ES valstu kvalifikāciju sistēmas un darbojas kā pārcelšanas 

mehānisms, kas veicina pilsoņu mobilitāti un mūžizglītību; 

 Londonas komunikē (2007) kurā tiek akcentēta Eiropas augstākās 

izglītības sociālā dimensija, mobilitāte, darbspējas nodrošināšana, 

mūžizglītība un atzīšana u.c.; 

 Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums 2006/962/EK par 

pamatprasmēm mūžizglītībā  u.c 

- Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas (IFSW), Starptautiskās sociālā 

darba augstskolu asociācijas (IASSW) dokumentiem, kas reglamentē sociālā 

darbinieka un sociālās rehabilitācijas speciālista kompetences, kā arī Pasaules 

Psihosociālās rehabilitācijas asociācijas ieteikumu par sociālās rehabilitācijas 

stratēģijām globalizācijas procesā – apvienot ģimenes un citu asociāciju, 

rūpniecības un arodbiedrību centienus radīt nosacījumus personu ar smagiem 
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psihiskajiem traucējumiem un invaliditāti nodarbinātībai un labklājībai (2006, 

Atēnas) 

- Studiju programmas  „Sociālais rehabilitētājs” saturs atbilst pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartam  un profesijas sociālais 

rehabilitētājs standartam. 

 

32.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par 

absolventa nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā. 

Sociālā darba paplašināšanos un sociālo pakalpojumu klāsta palielināšanos 

turpmākajos piecos gados apstiprina gan darba devēji, gan profesionālā sociālo 

darbinieku biedrība. Tas norāda, ka būs nepieciešami sociālā darba jomas dažādi 

speciālisti. Arī Ekonomikas Ministrijas darba tirgus izpētes prognozes apliecina 

darbaspēka pieprasījumu sociālās labklājības jomā. LM ziņojums 26.06.2012. 

„Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm” paredz, ka 

veselības aprūpē un sociālās labklājības virzienos pieprasījums un piedāvājums 

darbaspēkam ar augstāko izglītību 2011. – 2020. gadam pieaugs. Šo prognožu 

realizācijas apdraudējums ir pašvaldību finansiālās iespējas. 

 

 

 

 

IV. STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI 

 

 

1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

63 

2. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma 

paraugs (aizpildīts). 

106 

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). 

111 

4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli. 113 

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

vietas, kā arī prakses nolikumi. 

116 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kondrova Aija 

Dzīvesvietas adrese Upes 39 – 98 , Rēzeknē 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29870805   

e-pasts avordnok@inbox.lv 

Dzimšanas datums 30.10.1958 

  
  

Izglītība     No 1998. Līdz 2002.gadam studijas DPU doktorantūrā psiholoģijas nozares sociālās psiholoģijas 
apakšnozarē. Pabeigti teorētiskie kursi, nokārtots gala eksāmens. 
    No 1994. gada 26.septembra līdz 1996. gada 01. jūnijam Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē 
maģistratūras studijas psiholoģijā, iegūstot psiholoģijas maģistra grādu vecumposmu un 
pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē. 
    No 1988. gada 01. novembra līdz 1989. gada 31. jūlijam studijas Ļeņingradas Valsts Universitātē, 
iegūstot tautas izglītības sistēmas praktiskā psihologa  kvalifikāciju. 
    No 1976.gada 01.septembra līdz 1981.gada 27.junijam studijas Daugavpils Pedagoģiskajā Institūtā, 
iegūta matemātikas un fizikas vidusskolas skolotāja kvalifikācija 

  
  

Zinātniskie grādi     1996.gadā psiholoģijas maģistra grāds (Mg.psych) vecumposmu un 

pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē. 

  
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

    No 1995.gada  lektore RA Pedagoģijas fakultātē (tagad Izglītības un dizaina fakultāte) 

No 1991.gada līdz 1995.gadam  pasniedzēja Rēzeknes Skolotāju Institūtā. 

No 1982.gada līdz 1991. gadam skolotāja, skolas psihologs Maltas palīgskolā. 
  

Studiju kursu vadība  
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Maģistra studiju programma Maģistra studiju programmā Karjeras konsultants, kurss   

 Komunikācijas teorijas konsultēšanā , 2KP 

 Konsultēšanas teorija un metodika I ,   2KP 

Maģistra studiju programmā Speciālā pedagoģija,  kurss   

 Pedagoģiskā saskarsme ,  2KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Bakalaura studiju programmā Sociālais pedagogs, kurss  

 Sociālā psiholoģija, 2KP   

 Vispārīgā psiholoģija, 2KP   

 Saskarsmes psiholoģija, 2KP  

 Pedagoģiskā psiholoģija ,2KP   

 Sociālā politika un sociālās labklājības sistēma Latvijā , 2KP  

 Sociālās integrācijas jautājumi ,1KP 

Bakalaura studiju programmā Skolotājs, moduļos Pamatizglītības skolotājs sākumskolā,  

  Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomikas pamatu skolotājs,  Ģeogrāfijas un 

sociālo zinību skolotājs   kurss  

 Sociālā pedagoģija un psiholoģija, 2KP 

Bakalaura studiju programmā  Tulks referents, kurss 

 Saskarsmes un sociālā psiholoģija, 2KP 

Bakalaura studiju programmā Tiesību zinātne,  kurss  

 Sociālā (saskarsmes) psiholoģija, 2KP 

Bakalaura studiju programmā Inženieru zinātne ,kurss  

 Saskarsmes psiholoģija, 2KP 

 Bakalaura studiju programmā Latviešu valodas un literatūras skolotājs, kurss  

 Pedagoģiska psiholoģija, 2 KP 

  1. līmeņa studiju programmā Sociālais rehabilitētājs kurss    Sociālā psiholoģija, 2KP              

Sociālās attīstības politika un sabiedrības demogrāfiskais raksturojums, 1KP 
  

Vieslekcijas    

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

2011.gadā Utenas Kolēģija Lietuvā 

 
2010. gada 13. – 18.septembrī  Utenas Kolēģija Lietuvā (Communication Psyghology) 

 
2009. gada 11 – 16..maijā  Utenas Kolēģija Lietuvā  (Social Directive and prejudice) 

 
  

  

  
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

  

  

Maģistri (kopējais skaits)  Sagatavoti     17    maģistri 

Bakalauri (kopējais skaits)  Sagatavoti    52    bakalauri 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

No 2008.gada eksperte RA Speciālās Pedagoģijas Laboratorijā 

No 2006.gada 19. jūnija līdz 2008. gadam pētnieks RA Pedagoģijas fakultātes Personības 

socializācijas pētījumu institūtā 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Sociālā psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, speciālā psiholoģija 
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

„Vispārējo izglītības iestāžu gatavība izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijai, 

realizējot iekļaujošas izglītības politiku”, starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, 

integrācija, izglītība”  Rēzeknē, 2012.gada 25.-26.maijā izdotie materiāli.  Līdzautori  - 

Mārīte Rozenfelde, Rita Orska. 

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 

Veidojiet katrai publikācijai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar jaunākajiem 

datiem 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits  
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

„Vispārējo izglītības iestāžu gatavība izglītojamo ar speciālam vajadzībām integrācijai, 

realizējot iekļaujošas izglītības politiku”, starptautiskā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, 

integrācija, izglītība” Rēzeknē, 2012,gada 25.-26.maijā 

 

Dalība akadēmiskaja konferencē „Bērns ar speciālajām vajadzībām 

vispārizglītojošās izglītības iestādē. Integrācijas problēmas un risinājumi” 

  

  

  

  

  

  

  

  

Dalība projektos  

     No 2011.gada 15.jūnija ESF projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 

atbalsta sistēmas izveide” RA Speciālās Izglītības Laboratorijas eksperte, (VISC) 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

     No 2010.gada līdz2011.gadam ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” , mācību 

materiālu priekšmetam „Psiholoģija” autors. (LU) 

    No 01.01.2010.  līdz 30.06.2012. LLP projektā  „ eSIMTRA: E-simulācijas vide 

saskarsmes ar bērniem prasmju pilnveidei” eksperte. 

    No 2005.gada līdz 2007.gadam  projektā  „Eiropas dimensijas senioru apmācība un 

atmiņas trenēšanā”  
  

  

  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

 Satversmes sapulce, loceklis 
  

  

  

  

  

  
  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 
 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

15.08.2012. Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centra lektoru Dianas Stankaitienes un Egles 

Buivydaites starptautiskā lekcija „Imigrants and refuges in Lituania and Klaipeda: how we 

can help for them by providing social services” (10 stundas). 

25. 05. 2012. Rīgā seminārs par simbolu valodas Widgit attīstību, nozīmi un izmantošanu. 
2010.gadā piedalīšanās seminārā – supervīzijā „Uzvedības traucējumu psihokorekcija 

pusaudžiem grupā pēc autorprogrammas INTEKS” 

2006.gada piedalīšanās mākslas terapijas personības izaugsmes grupā. 
2005.gadā angļu valodas kursi Valodu Mācību Centrā 
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Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

   Krievu, vācu 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Orska   Rita 

Dzīvesvietas adrese A.Pumpura iela 2 – 38, Rēzekne, LV - 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26888985   

e-pasts Rita.Orska@ru.lv 

Dzimšanas datums 23.08.1959. 
  

Izglītība  

 1994. – 1996.g. Daugavpils Pedagoģijas Universitāte, psiholoģijas maģistra 

grāds vecumposmu un pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē, Maģistra 

diploms Nr. 000270 
 

 1989. – 1990.g Ļeņingradas Valsts Universitāte, praktiskā psihologa 

kvalifikācija, diploms DBA Nr.137830 

 

 1977. – 1981.g Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pamatskolas 

skolotāja kvalifikācija, diploms ŽV Nr.266647 
  

Zinātniskie grādi  

 1996.g. psiholoģijas maģistra grāds vecumposmu un pedagoģiskās 

psiholoģijas apakšnozarē,  Mg. psych., Daugavpils Pedagoģijas Universitāte 
 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

 No 2012. 31.05.Lektors, Rēzeknes  Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte, Izglītības un 

metodiku katedra 

 31.05.2006. – 30.05.2012. Lektors, Rēzeknes  Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte, 

Izglītības un metodiku katedra 

 01.09.1995.  – 30.05.2006. Lektors, Rēzeknes  Augstskola, Pedagoģijas fakultāte, 

Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 
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Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma  Profesionālās augstākās izglītības maģistra programma Speciālā pedagoģija - Mācību 

motivācijas problēma mācību procesā - 2KP, Disciplīnas un uzvedības problēmu risināšana 

izglītības procesā. – 2KP, Pašaudzināšanas un pašizglītības teorijas -2KP 

 Profesionālās augstākās izglītības maģistra programma Karjeras konsultants – Cilvēka 

dzīves cikli – 2KP, Konsultēšanas teorija un metodika II – 2KP, prakses III vadīšana – 8KP 

 Maģistra programma Pedagoģija - Skolēnu mācīšanās motīvu veidošana – 2KP, 

Pedagoģiskā saskarsme – 2KP 

Bakalaura studiju programma  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Sociālais pedagogs”  
- Ģimenes pedagoģija un psiholoģija – 2KP, Pieaugušo pedagoģija – 2KP, Cilvēka krīzes 

stāvokļi – 2KP, Attīstības psiholoģija - 2KP, Stresa vadīšana – 2KP, Deviantā uzvedība – 

3KP, Cilvēka  pašaudzināšanas iespējas – 1KP, Vardarbības psiholoģija - 1KP, Dažādu 

terapeitisko elementu izmantošana sociālā pedagoga darbā – 2KP 

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Speciālās izglītības skolotājs”  - Uzvedības psiholoģijas pamati – 3KP, 

Pedagoģiskā psiholoģija – 2KP, Runas psiholoģija – 1KP, Psihoterapijas 

pamati – 2KP, Bērnu attīstības traucējumu diagnostikas pamati – 3KP 

 

 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Skolotājs” (studiju modulis „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” – 

Pieaugušo pedagoģija -1KP, visos modeļos – Vispārīgā, attīstības un 

saskarsmes psiholoģija – 3KP 

 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju programma „Sociālais 

rehabilitētājs” – Atbalsta grupu un prasmju apguves treniņu vadīšana -2KP,  

Atbalsts krīžu situācijās – 2KP, Vispārīgā un attīstības psiholoģija – 2KP 
  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

11.05 -16.05.2009. Utenas kolēģija, Lietuva - nolasītas lekcijas 5 st. Deviantās  uzvedības 

aspekti.  ERASMUS mācībspēku mobilitāšu programmas ietvaros (sertifikāts) 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

No 2004.gada līdz šim laikam 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma “Sociālais pedagogs” Valsts pārbaudījumu komisijas locekle, RA 

 No 2008.gada līdz šim laikam 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju 

programma „Sociālais rehabilitētājs” – Valsts pārbaudījumu komisijas locekle, RA 
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  12 (pēdējie 6 gadi) 

Bakalauri (kopējais skaits)  40 (pēdējie 6 gadi) 

  

Cita darba pieredze  
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 1992-1995 Bērnu tiesību aizsardzības inspektore  Rēzeknes pilsētas Skolu 

valde 

 1987 – 1992 metodiķe  Rēzeknes rajona padomes Izglītības nodaļa 

 1981 – 1987 skolotāja   Viļānu vidusskola  Rēzeknes rajons 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Uzvedības psiholoģija – Pusaudžu agresīvā uzvedība 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

 R.Orska, M.Rozenfelde, A.Kondrova Pedagoģiskā personāla gatavība iekļaujošās izglītības 

realizācijai vispārējās izglītības iestādē. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti 

„SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” (Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 25.-

26.maijs) Krājums bibliogrāfiski iekļauts datubāzē Thomson Reuters Web of Science 

 M.Rozenfelde, R.Orska, A.Kondrova Vispārējo izglītības iestāžu gatavība izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām integrācijai, realizējot iekļaujošās izglītības politiku. Starptautiskās 

zinātniskās konferences raksti „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” (Rēzeknes 

Augstskola, 2012.gada 25.-26.maijs) Krājums bibliogrāfiski iekļauts datubāzē Thomson 

Reuters Web of Science 
  

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 10 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā  
Sociālā intelekta attīstība pusaudžu vecumā.//  Starptautiskās zinātniskās 

konferences  „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” (Rēzeknes 

Augstskola) materiāli.-         Rēzekne, 2009. 

Pusaudžu  sociālā  intelekta  attīstības  jautājumi.//  Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli.-         Liepāja, 2007. 

Profesionālās karjeras starta apstākļu izvēle pēc obligātās izglītības ieguves.// 

Starptautiskās zinātniskās konferences  „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, 

IZGLĪTĪBA”(Rēzeknes Augstskola) materiāli. – Rēzekne, 2007. 

Sociālās   vides   ietekme  uz   skolēna   uzvedību.// Izglītības iestāžu mācību 

vide: problēmas un risinājumi: Zinātnisko rakstu krājums.- RA, 2006. – 7. - 

18.lpp. (ISBN 978-9984-779-52-2)    

Pusaudžu  uzvedības  tipoloģija//   Konferences  materiāli. – Rēzekne, 2005. 
 

  

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

 A.Jurčenko, M.Mežāre, R.Orska, Ž.Truskovska  Sociālā pedagoga aktivitātes darbā ar 

jauniešiem ar zemām un nepietiekamām sociālajām prasmēm. Metodiskais līdzeklis. 

Rēzekne, SIA „Latgales druka”, 2007, 147 lpp., (ISBN 978-9984- 396-019) 

 R.Orska, A.Olutnika Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē. Mācību 

līdzeklis. Rēzekne, RA izdevniecība, 2008, 42lpp., (ISBN 978-9984- 779-74-4) 
  

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 
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 2007. -  Mācību metodiskais materiāls Konsultēšanas teorija un metodika 16 tēmas. ESF 

nacionālās programmas projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības 

sistēmā”līg. Nr. 2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0001/0159  MOODLE 

materiāls 
  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 4 

 Arodvidusskolu pirmo kursu audzēkņu adaptācijas problēmas.// Starptautiskā 

zinātniskā konference „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides 

mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts” Liepājas Universitāte,   Liepāja, 

2009.4.decembris 
 

 Sociālā intelekta attīstība pusaudžu vecumā.//  Starptautiskā zinātniskā 

konference „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” Rēzeknes 

Augstskola, 2009. 

 

 Pusaudžu  sociālā  intelekta  attīstības  jautājumi.//  Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli.- „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides 

mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts” Liepājas Pedagoģijas  

Akadēmija, 2007. 9.novembris 

 

 Profesionālās karjeras starta apstākļu izvēle pēc obligātās izglītības ieguves.// 

Starptautiskā zinātniskā Konference „ SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, 

IZGLĪTĪBA” Rēzeknes Augstskola – 2007. 23. – 24. februāris 

 
  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

 Studentu zinātniski pētniecisko darbu  vadīšana Studentu zinātniskajai konferencei, 

konferences orgkomitejas loceklis, no 2010.gada līdz šim laikam 
  

Dalība projektos  

 2011 – 2013 ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 

(2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002), eksperts 

 2011 – 2012 ESF projekts „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” (2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003), 
pedagogs, programmas izstrādātājs un aprobētājs 

 2010 – 2012 ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 

( vienošanās Nr. 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) Pedagogu tālākizglītības 

programmas “Psiholoģijas  skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” 

un kursu izdales materiālu izstrādes  eksperts 

 

  2010 – 2011  ESF projekts Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 (ESS2009/88) 

„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 

kompetences paaugstināšana”, psihologs 
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 2007 –2008.g.- ESF projekts “JJJ – Jauniešu ar zemām vai nepietiekamām 

sociālajām prasmēm izglītības pasākumu kopums “Jaunieši - jauniešiem”” – 

pedagogs, metodisko materiālu izstrādātājs 
 

 2005-2007.g.- ESF  nacionālās  programmas  projekts  “Karjeras  izglītības  

programmu  nodrošinājums  izglītības  sistēmā” – programmas un kursu 

izdales materiālu izstrādes eksperts 

 

 2006. – 2007.g.  ESF  projekts  “Augstākās  profesionālās  izglītības   studiju   

programmas  “Sociālais  pedagogs” studentu   pirsmdiploma   prakse   valsts,  

pašvaldību   un   nevalstiskajās  organizācijās”-konsultants 

 
  

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

 2008.- 2012. Rēzeknes Augstskolas Mūžiglītības centrā  izstrādātas un realizētas 

kvalifikācijas celšanas programmas:  

Sociālpedagoģiskie darba aspekti internātskolu audzinātāju darbībā 40st. 

Psiholoģija un pedagoģija pieaugušo izglītībā  160st. 

 2004.- 2012. Rēzeknes Augstskolas Mūžiglītības centrā  vadītas nodarbības par dažādām 

psiholoģijas tēmām daudzās kvalifikācijas celšanas programmās: 

Programma „Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu 

realizācija un skolēnu vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā” (72st.) - 

Pedagoģiskās korekcijas metodes un inovācijas  uzvedības traucējumu novēršanā. Bērnu ar 

hiperaktivitāti un  UDHS uzvedības īpatnības. Autisko bērnu uzvedība.( 12st.) 

Programma „Pedagoģijas pamati” ( 72st.) – Personības attīstības aspekti. Vecumposmu 

īpatnības. Mācīšanās un mācīšanas psiholoģijas aspekti.  ( 16st.) 

Programma „Skolēnu izziņas  aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa 

īstenošana apvienotajās klasēs” ( 72st.) – Psihisko procesu īpatnības, spējas, vajadzības 

mācību procesā. Mācību motivācija. Skolas vide un savstarpējā sadarbība. 

Programma „Pirmsskolas izglītības metodika ” (72st) – Bērnu personības attīstība. 

Uzvedības traucējumi un to korekcijas iespējas. Vide, kas sekmē bērna pašapziņu un 

saskarsmes prasmes. 

 

 

„Komunikācijas prasmju attīstīšana un komunikācijas problēmu risināšana”, biedrība 

„Mācību centrs Orient”, Rēzekne, 36 st. 

 Konflikts un efektīva saskarsme, biedrība „Mācību centrs Orient”, Rēzekne, 8 st. 

 Pašapziņas celšana un savas individualitātes  apzināšanās, sevis pasniegšana, biedrība 

„Mācību centrs Orient”, Rēzekne, 24 st. 

 Sarunu vadīšana un argumentācijas māksla, biedrība „Mācību centrs Orient”,Rēzekne, 16 st. 

 Profesionālās pilnveides izglītības programma „Aukles darbs”, mācību centrs „Austrumi”, 

Rēzekne, 150st. 

 Profesionālās pilnveides izglītības programma „Apkalpojošās nozares darbinieku 

saskarsmes ar klientu kompetenču paaugstināšana”, mācību centrs „Austrumi”, Rēzekne, 

160st. 

 Profesionālās pilnveides izglītības programma „Tirdzniecības darbinieku mārketinga 

komunikācijas pilnveide”, mācību centrs „Austrumi”, Rēzekne 150st. 
  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 
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 No 1996.gada Latvijas skolu psihologu asociācijas biedre (1996. – 2002. asociācijas valdes 

locekle) 

No 1998.gada līdz 2006.gadam Latvijas karjeras konsultantu biedrība, biedre 
  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
 

 

 2012.g. februāris 48st. progr. „Angļu valoda (English for Specific Purposes – 

ESP)” Rēzeknes Augstskola Mūžizglītības centrs 
 

 2011.g. decembris 10st. progr. „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei”, 

Rēzeknes Augstskola Mūžizglītības centrs 

 

 2011.g. jūlijs apmācību kurss darbam ar karjeras konsultantu atbalsta 

metodikām „Interešu izpēte”, „Motivācijas izpēte”, „Riska grupu noteikšana”, 

Mācību centrs „Triviums”, Rīga 

 2011.g. jūnijs 36st. progr. „Psiholoģijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko 

kompetenču pilnveide” Valsts izglītības satura centrs, IZM, Rīga 

 2011.g. februāris 8st. progr. „Kā izmantot un integrēt Edvarda de Bono CoRT 

radošuma metodiku mācību procesā”, SIA Open Mind Management, Rīga 

 2010.g novembris 12 st. progr. „Karjeras konsultanta darba izaicinājumi un 

iespējas: motivācija un metodikas” SIA „Corporate Services”, Mācību centrs 

„Triviums”, Rīga 

 2010.g. marts-jūnijs 72st.progr. „Attīstības traucējumu, mācību grūtību un 

traucējumu korekcijas programmu realizācija un vispārējās attīstības 

veicināšana izglītības procesā” Rēzeknes Augstskola Tālākizglītības centrs 

 2009.g. jūnijs – jūlijs 36st. progr. „Vudkoka – Džonsona starptautiskā 

izdevuma kognitīvo spēju testa lietošana”, Vudkoka – Munozas Fonds, 

Latvijas pārstāvniecība „Izglītības informācijas aģentūra” 

 2008.g.  maijs  40st.  progr.  “Skolēnu deviantas uzvedības korekcijas iespējas 

skolā. Kognitīvās domāšanas programma EQUIP(Jaunatnes mācīšana domāt 

un rīkoties ar atbildības sajūtu, izmantojot vienaudžu palīdzības pieeju”, 

Maltas 2.vidusskola, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde 

 2007.g. februāris  10st.  progr. “ Kompetences  jēdziens,  veidi  un  to   saistība  

ar  studijām” Rēzeknes Augstskola Tālākizglītības centrs 

 2006.g.  decembris  16st.progr.  “Karjeras  konsultēšanas  teorijas  un  

metodoloģija” V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Rīga 

 2006.g. oktobris   16st.  progr. “Multikulturāla  konsultēšana”  V/A 

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Rīga 

 2005.g. septembris-novembris  40 st. progr.  “Inovācijas  augstākās  izglītības  

sistēmā” Daugavpils Universitāte 

Stažēšanās 
 

 

 Klaipēda, Lietuva, Klaipēdas sociālā atbalsta centrs, augstskolu personāla apmācība 

uzņēmumos - ERASMUS personāla mobilitāte, 01.07. – 07.07.2012. 
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Saņemtie apbalvojumi  

 Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2011 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2008 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2007 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2005 
  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu valoda   A2  B1  A2  B1  A2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 
 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jurčenko Aloida 

Dzīvesvietas adrese Zilupes 36, Rēzekne, LV - 4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 29147431   

e-pasts Aloida.j@inbox.lv 

Dzimšanas datums 24.07.1960. 
  

Izglītība  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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 Rīgas Stradiņa universitāte Rehabilitācijas fakultāte,  Mākslas terapija, 

maģistrantūra,   studijas uzsāktas 2011g.   

SDSPA ”ATTĪSTĪBA”, 14.06.2002.g.   sociālā pedagoga kvalifikācija; 

diploms Nr.000459. 

Daugavpils Pedagoģijas universitāte  17.06.1994.g. mūzikas skolotāja, klavieru 

klases pasniedzēja diploms Nr. 000628. 

 

  

  
  

Zinātniskie grādi  

 1997.g. pedagoģijas maģistra grāds,  Mg. paed., Latvijas  Universitāte  

diploms Nr.003160 
 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

 No 2010. 31.05. vieslektore, Rēzeknes  Augstskola, Izglītības un dizaina 

fakultāte, Izglītības un metodiku katedra 

 31.05.2006. – 30.05.2010. lektore, Rēzeknes  Augstskola, Izglītības un 

dizaina fakultāte, Izglītības un metodiku katedra 

 01.09.1995.  – 30.05.2006. lektore, Rēzeknes  Augstskola, Pedagoģijas 

fakultāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 
  

Studiju kursu vadība  

Bakalaura studiju programma 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais 

pedagogs”  

- Ievads specialitātē – 2KP, Sociālās pētīšanas metodes – 1KP, Sociālās labklājības 

sistēma Latvijā – 2KP, Sociālpedagoģiskais darbs institūcijās - 2KP, Sociālā 

pedagoga darba metodes – 2KP, Sociālā rehabilitācija – 3KP, sociālpedagoģiskā 

viktimoloģija – 1KP, Sociālpedagoģiskias darbs ar ģimeni- 2KP 

 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju programma „Sociālais 

rehabilitētājs” – Sociālā rehabilitētāja profesionālais raksturojums -2KP,  Sociālās 

labklājības sistēma Latvijā – 2KP  Sociālās rehabilitētājas darba  metodes un 

pētniecības metodes – 4KP; Brīvā laika organizēšana -2 KP; Sociālā darba un 

sociālās rehabilitācijas darba teorijas- 2KP 

  

  

  

  

  
  

Vieslekcijas  
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Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

10.12.-15.12.2007. Klaipēdas kolēģija Lietuvā (Klaipeda college) nolasītas 5 lekcijas “Terapijas 

elementu izmantošana sociālā pedagoga darbā ar sociālā riska grupas klientiem”.  Erasmus 

mācībspēku apmaiņas programmas ietvaros (sertifikāts). 

2011. Utenas kolēģija, Lietuva - nolasītas lekcijas (5 st). Animācijas metodes SP darbā.  ERASMUS 

mācībspēku mobilitāšu programmas ietvaros (sertifikāts) 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

No 2004.gada līdz 2010 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programma “Sociālais pedagogs” Valsts pārbaudījumu komisijas locekle, 

RA 

 No 2008.gada līdz šim laikam 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju 

programma „Sociālais rehabilitētājs” – Valsts pārbaudījumu komisijas locekle, RA 
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Bakalauri (kopējais skaits) 40 (pēdējie 6 gadi) 

  

  

Cita darba pieredze  

 2010.-2012.g. Latgales reģionālā atbalsta  centrs ”Rasas pērles” – 

psihoterapeite; 

2001.-2002.g. Rēzeknes ģimnāzija- sociālā  pedagoģe 

1994-1995 Rēzeknes  skolotāju institūts, klavieru klases pasniedzēja 

 1979- 1994  Gulbenes bērnu mūzikas skola, klavieru klases pasniedzēja 

  
 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

VPMT darbā ar hronisku muguras sāpju pacientiem 

Virziena nosaukums Sociālā riska ģimeņu psihosociālā rehabilitācija 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

 Aloida Jurcenko Inese Patapova , Ženija Truskovska ,Velta Lubkina  

 Making a difference in the learning process Konference Berlīne  2009.g. 

  
  

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 5 
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Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā  
Sociālpedagoģiskais darbs bērnu namu un internātskolu absolventu sociālo 

pramju pilnveidē.  Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. RA Rēzekne 2010.g. 

Skolas un ģimenes sadarbības sociālpedagoģiskie aspekti 

Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. RA Rēzekne 2009.g. 

Pusaudžu komunikatīvās kompetences pilnveide pedagoģiskās mijiedarbības 

procesā Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. RA Rēzekne 2008.g. 

Topošo   sociālo pedagogu sadarbība ar pedagogiem, vecākiem   un sabiedrību  

studiju prakses laikā. Starptautiskā zinātniskā   konference ”Sociālā 

pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais 

aspekts.  Rakstu krājums / Liepāja 2008 

 

 Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība. RA Rēzekne 

2010.g.  

  

  

Mācību un metodiskā 

literatūra 

    Dzīves prasmju pilnveidošana pusaudžiem pedagoģisko grupu darbā RA 

Izdevniecība 2008. g  „ 

 A.Jurčenko, M.Mežāre, R.Orska, Ž.Truskovska  Sociālā pedagoga aktivitātes darbā 

ar jauniešiem ar zemām un nepietiekamām sociālajām prasmēm. Metodiskais 

līdzeklis. Rēzekne, SIA „Latgales druka”, 2007, 147 lpp., (ISBN 978-9984- 396-

019) 

 Sociālpedagoģiskās prakses rokasgrāmata / Rēzekne 2006g. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

 Studentu zinātniski pētniecisko darbu  vadīšana Studentu zinātniskajai konferencei,  
 

 

Dalība projektos  
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  2007.- 2013.gada plānošanas perioda    Eiropas      Sociālā fonda darbības 

programmas ”Cilvēkresursi   un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. 

apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un  institūcijām alternatīvu  sociālās aprūpes  

pakalpojumu attīstība reģionos” projektā     „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 

alternatīvu  sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība   Austrumlatvijā” 2012.01.02.-

2012.31.12.  Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/078           Supervīzore      

 (2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002),  „Korekcijas pasākumu komplekss 

jauniešiem ar  zemu  pamatprasmju un zināšanu līmeni”                                                        

Nr. 2007/0107/VPDI/ESF/PIAA/07/ APK/3.3.6.1./0011/0636 

  2007 –2008.g.- ESF projekts „JJJ-Jauniešu ar zemām vai nepietiekamām  sociālajām 

prasmēm izglītības pasākumu kopums   „Jaunieši jauniešiem”” 

Nr.2007/0106/VPDI/ESF/PIAA/07/ –sociālais pedagogs, metodisko materiālu 

izstrādātājs   APK/3.3.6.1./0004/0160                                                                      

                                      

  

  

  

  

  

  
  

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

  

 Mācību centrs „System solutions center”  programma „Biznesa konsultācijas” 

24.02.2011.g. 

 Seminārs „Sociālās uzvedības korekcijas programma    sarežģītiem pusaudžiem un  

jauniešiem” apliecība Nr.L0690 

 2008.g. studijas RA doktora studiju programmā „Pedagoģija”   

Angļu valoda 60 st. kursā General English 2008.g.  

Kvalifikācija paaugstināta profesionālās pilnveides  kursos un  semināros:„Motivācijas 

programma sociālās atstumtības riska  grupām” projektā „Nāc, skolotāj!” 2007.g. 

 Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar  studijām  2007.g.; 

“Atkarības risks- viens no aspektiem  pusaudžu   vecumā”   26.- 27.03.2002. 

 Ģimeņu sistēmu teorija un terapija, īsterapija,   vērsta uz atrisinājumu”  25.-

28.06.2001. 

 Palīdzības sniegšana vardarbībā cietušām  sievietēm  Seminārs 15.05.2003                                                        
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Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

 No 2010. Latvijas sociālo pedagogu federācijas biedre 

No 2006 biedrības ANIMUS biedre  

No 1996.gada Vispasaules latviešu ģimeņu nometņu 3x3 padomes  locekle) 

 
  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
 

  Baltijas studiju centra NET University ģimenes  tiesību eksperta sertifikāts Nr. 

150111-07; 2011.g. 

 

 2011.g. aprīlis 80st. progr. „Angļu valoda (Beginner Level)” Rēzeknes Augstskola 

Mūžizglītības centrs 

 

 2011.g. decembris 10st. progr. „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei”, Rēzeknes 

Augstskola Mūžizglītības centrs 

 

 2006.-2009.g. Maskavas psiholoģiskās  konsultēšanas un sistēmisko risinājumu 

institūts kvalifikācijas paaugstināšana  apliecība Nr. 09/918                                             

 

 2008.g. aprīlis 80st. progr. „Angļu valoda (Beginner Level)” Rēzeknes Augstskola 

Mūžizglītības centrs 

 

 2008.g.     Angļu valoda 60 st. kursā General English                                                    

 2005.g. Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 36 st. tālākizglītības programma 

  

  

  

  

  

  

  

Stažēšanās 
 

 

 Klaipēda, Lietuva, Klaipēdas sociālā atbalsta centrs, augstskolu personāla apmācība 

uzņēmumos - ERASMUS personāla mobilitāte, 01.07. – 07.07.2012. 
 

 

Saņemtie apbalvojumi  

 Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2008 

Atzinības raksts, Rēzeknes Augstskola, 2004 
  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 
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Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

Angļu valoda   A1  A2  A1  A1  A1 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 
 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

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. 

  
 

 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

09.2007. – 08.2012. nokārtots teorētiskais kurss DU Psiholoģijas doktorantūrā. 

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  

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  
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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  
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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)  20 
  

Cita darba pieredze 2003. – 2012. 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  

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 

“Studentu personības faktoru izpētes rezultāti Rēzeknes Augstskolā”; publicēta 

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas institūta 2009. gada zinātnisko rakstu 

krājumā. 103 lpp., 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), 478 lpp., ISSN 1691-

5887 
 

  

  

Kopējais publikāciju skaits  9 



 83 

  

 

 

 

 

 
  

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), 488 lpp., 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), 480 lpp., ISBN 978-9984-779-41-6 

 
  

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

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

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

 

  

  

  

  

  

  

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits  

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).  
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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. 

Nosaukums, norises vieta, datums  
  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

RA Senāts, senators, 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) 
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Nosaukums, izdevējs, apbalvojuma 

numurs, datums 

 

  

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
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  Pielikums Nr.6  

RA Darba kārtības noteikumiem 

(apstiprināti 01.06.2012.) 
 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Mārīte Opincāne 
Dzīvesvietas adrese Atbrīvošanas aleja 122a -106, Rēzekne LV -4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis +371-64624732 37126302242  
e-pasts mariteo@tvnet.lv 

Dzimšanas datums 1961.gada 19.decembris 
  

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2005. g. septembris – 2011.g.marts 

Daugavpils Universitātes Filoloģijas fakultāte 

   Doktora grāds angļu filoloģijā, Sērija D Nr. 0052 

 

  2002. g. septembris – 2005. g. jūnijs  

  Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte 

  Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, diploms MD A Nr. 2829 

 

  1981. g. septembris – 1994. g. jūnijs  

  Latvijas Universitātes  svešvalodu fakultāte 

  bakalaura grāds filoloģijā, angļu valodas un literatūras nozarē, diploms    

  Nr.001658 

 
  

Zinātniskie grādi  2011. g. doktora grāds angļu filoloģijā, Dr.phil., literatūrzinātne, cittautu literatūras     

vēsture, Daugavpils Universitāte 
Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā 

saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

 2005. g. izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, Mg. paed., pedagoģija, 

svešvalodu mācīšanas metodika, Latvijas Universitāte 

1994.  g. bakalaura grāds filoloģijā, Bac. phil., angļu valodas un literatūras 
nozarē,  Latvijas Universitāte 

 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

2011. g. novembris  – ,  docente, Rēzeknes Augstskola  

1995.g. novembris – 2 011 g. oktobris, lektore,  , Rēzeknes Augstskola 
  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Doktora studiju programma  ,,Sociotehnisku sistēmu modelēšana,’’ profesionālās 

svešvalodas speckurss, 4 KP 

Doktora studiju programma  ,,Inženierzinātnes’’, angļu valoda, 3 KP 
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Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā bakalaura studiju programma  ,,Skolotājs, studiju modulis  

,,Svešvalodas (angļu) skolotājs,’’ Cittautu literatūra, 3 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis  ,, 

Svešvalodas (angļu)  skolotājs,’’ 20. gadsimta angļu literatūra, 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis  

,,Svešvalodas (angļu)  skolotājs,’’ Svešvalodas mācīšanas metodika, 3 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis                     

,, Svešvalodas (angļu)  skolotājs,’’   Praktiskā svešvaloda, 1 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma  ,, Vides inženieris,’’ Pamatsvešvaloda    

(angļu), 3KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vēsture, " Profesionālā angļu valoda,   

2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis 

,,Pamatizglītības skolotājs sākumskolā,’’  Praktiskā svešvaloda (angļu), 1 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Skolotājs, studiju modulis 

,,Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs,’’ 

Praktiskā svešvaloda (angļu), 1 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,’’  Rakstiskā tulkošana 

Vides problēmas   (angļu – latviešu- angļu), 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,’’  Rakstiskā 

tulkošana: 

Transports un loģistika, 2 KP  

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,’’ Rediģēšana, 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,’’ Ievads lietišķajā 

valodniecībā, 2 KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Tulks referents,’’  Rakstiskā 

tulkošana: Juridiskie teksti, (angļu – latviešu- angļu), 3 KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Filoloģija,’’ Lietišķā angļu valoda,       

2 KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Filoloģija,’’ Filoloģijas pētījumu 

metodoloģija, 2 KP 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ,,Filoloģija,’’  Ievads ārzemju 

literatūras vēsturē, 3KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Uzņēmējdarbība" ar specializāciju 

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Cittautu kultūras studijas, 2 KP 

 Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Uzņēmējdarbība" ar specializāciju 

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Angļu valoda jurisprudencē, 2 KP 

 
  

Vieslekcijas 2010. g. marts, Vroclavas Universitāte (Polija), angļu literatūra, 8 stundas, 

ERASMUS 
 

21012. G. Marts  Polonijas akadēmija Čenstahovā(Polija), angļu literatūra, 8 

stundas, ERASMUS 
 

  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2011., 2012.  promocijas eksāmena angļu valodā komisijas locekle  doktora 

studiju programmā ,,Pedagoģija’’  

 
  1996. – 2012  g. valsts eksāmenu komisijas locekle profesionālās bakalaura studiju 

programmā ,,Svešvalodas skolotājs’’ 
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās 

 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/res/studijas/studprog/ist/ak_bak_vesture_info.doc
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#sp01
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=202&p3=20201&p4=2020103#sp01
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kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošana 

Bakalauri (kopējais skaits)  53 
  

Cita darba pieredze 2008. – angļu valodas pasniedzēja RA Tālākizglītības centrā 

1992. – 2012. g. angļu valodas skolotāja Rēzeknes katoļu vidusskolā 

   2000. - 2004. g. tulks Latvijas – Norvēģijas  projektā ,, Bērnu ar speciālām       

   vajadzībām integrēšana vispārizglītojošās skolās’’.  1999. – 2001. angļu valodas 

pasniedzēja RTU Biznesa skolas  Rēzeknes filiāles      

   angļu valodas kursos 

1997. -2007 g. angļu valodas pasniedzēja SO “ Valodu metodiskais centrs“ 

1995.g. – tulks /tulkotājs a/s ,, Rebirs’’, Rēzeknes Pilsētas Domē, uzņēmumos 

,,Ceļi un tilti’’, “Energoceltnieks’’ u.c. organizācijās 

1985. – 1995. angļu valodas  skolotāja Rēzeknes 5.vidusskolā 

1981. –1984 . g.  klavieru skolotāja, koncertmeistare Rēzeknes 5.vidusskolā 

 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Veidojiet katram virzienam  atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

Virziena nosaukums Angļu literatūrzinātne 

Angļu valodas mācīšanas metodika, mentorings 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

 

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 

 The Symbols of Sounds in the Novella ’’The Heart of Darkness’’ by Joseph 

Conrad. // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, Daugavpils, 2009, 15, 40. – 45.lpp., 

ISSN 1407 –   9607  

Bībeles mitoloģija Džozefa Konrada jūras prozā.// Aktuālas problēmas literatūras    

zinātnē.   Rakstu krājums 15, Liepāja, 2010, 190. – 198 .lpp.,  ISSN 1407 –  4729  

Džozefa Konrada recepcija Latvijā. // Aktuālas problēmas literatūras      

  zinātnē.   Rakstu krājums 16, Liepāja, 2011.151. -158.lpp., ISSN 1407 –  4729 

  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 13 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

Krāsu simboli Semjuela Teilora Kolridža poēmā ,,Teiksma par veco 

jūrasbraucēju’’ un Džozefa Konrada novelē ,,Tumsas sirds.’’ // Eiropas kultūra kā 

sistēma. Komparatīvistikas institūta almanahs, 11. sējums., Daugavpils 

Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2008. 123. – 131. lpp., ISBN 978-9984-

14-402-3 

  

Jūra un Jūrnieki Džozefa Konrada romānā ,,Lords Džims.’’ // Eiropas kultūra kā   

 sistēma. Komparatīvistikas institūta almanahs, 11. sējums, Daugavpils Universitātes   
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 akadēmiskais apgāds Saule, 2008. 132. -151. lpp., ISBN 978-9984-14-402-3 

 

 Dž. Konrads un impresionisms. // Eiropas kultūra kā ISBN 978-9984-14-402-3 

sistēma. Komparatīvistikas institūta almanahs, 11. sējums, Daugavpils 

Universitātes akadēmiskais apgāds Saule,  2008, 209. – 218.lpp., ISBN 978-9984-

14-402-3 

  

Poliskais un angliskais Džozefa Konrada daiļradē. // Etniskums Eiropā: 

sociālpolitiskie un kultūras procesi. Rēzekne, 2008. 177. – 184. lpp. , ISBN 978-

9984-798-76-9 

 

 Personvārdi un vietvārdi Džozefa Konrada jūras prozā. // Kultūras studijas.   

 Personvārds kultūrā. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2009. 

162. – 170. lpp., ISBN 978-9984-14-413-9 

  

Žestu valoda Džozefa Konrada romānā Lords Džims. // Филологические чтения. 

Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2009. 11. -118. lpp. ISBN 978-

9984-14-415-3 

  

Jūra Džozefa Konrada Daiļradē. // Philologica. Komparatīvistikas institūta 

almanahs, 21. sējums, Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 

2010.58. – 65. lpp., ISBN 978-9984-14-488-7 

 

No cilvēka uz dzīvnieku – personības degradācija darvinisma ideju ietekmē 

Džozefa Konrada daiļradē. // Kultūras studijas. Dzīvnieki literatūrā un 

kultūrā. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2010. 135. – 

143. lpp., ISBN 978-9984-14-470-2 

  
Ironiskā detektīva elementi Džozefa Konrada romānā ,,Slepenais aģents. ’’// Šerloks 

Holmss: detektīva semiotika un poētika. Komparatīvistikas institūta almanahs, 20. 

sējums. Daugavpils universitāte, 2010.94. – 100. lpp., ISBN 978-9984-14-472-6 

 

Sauszeme Džozefa Konrada jūras prozā. // Literatūra un kultūra: process, 

mijiedarbība, problēmas. Četri pamatelementi kultūrā: uguns, ūdens, zeme, gaiss. 

Zinātnisko rakstu krājums. XIII.  Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds 

Saule, 2011. 

 

Poetics and Language Peculiarities of Joseph Conrad in the Novel ’’Lord Jim.’’// 

Philologica. Komparatīvistikas institūta almanahs, 24. sējums, Daugavpils 

Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2011. 41. – 4 7. lpp.  ISBN 978-9984-14-

555-6 

 

Kuģa aprīkojuma funkcionālā un poētiskā nozīme Džozefa Konrada jūras prozā. 

Kultūras studijas: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu 

krājums. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2011. 131. – 137. 

lpp., ISBN 978-9984-14-507-5 

 

Krāsu semantika Airisas Mērdokas romānā ,,Jūra... jūra’’ Kultūras studijas: 

Krāsa literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils 

Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2012. 262. – 269. lpp ISBN 978-

9984-14-551-8 
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Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

Uzdevumi un metodiskie norādījumi Profesionālā bakalaura studiju programmas 

,,Skolotājs, studiju moduļa  ,, Svešvalodas (angļu)  skolotājs,’’   kursam  Praktiskā 

svešvaloda MOODLE. 

Uzdevumi un metodiskie norādījumi Profesionālā bakalaura studiju programmas 

"Tulks referents,’’  kursam Rakstiskā tulkošana Vides problēmas   MOODLE. 

Uzdevumi un metodiskie norādījumi Profesionālā bakalaura studiju programmas 

"Tulks referents,’’  kursam Rakstiskā tulkošana: Transports un loģistika, 

MOODLE. 

Uzdevumi un metodiskie norādījumi Profesionālā bakalaura studiju programmas 

"Tulks referents,’’ kursam  Rediģēšana, MOODLE. 

Uzdevumi un metodiskie norādījumi Profesionālā bakalaura studiju programmas 

"Tulks referents,’’  kursam Rakstiskā tulkošana: Juridiskie teksti MOODLE 

 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Kopējais konferenču skaits 

 

 
20 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_28
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20101&p4=2010103#studProgOrd_25
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Konferences  Kaķis Montrouzs kā iekšējās vrīvības simbols Airisas Mērdokas romānā ,,Jaukais 

un Labais.’’ Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes un 

Komparatīvistikas Institūta starptautiskā konference ,,Runcis zābakos un citi kaķi 

un kaķenes.’’ Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultāte un 

Komparatīvistikas Institūts. Daugavpils, Latvija. 2012.g. 30. martā 
 

Džozefa Konrada literārais un kultūras mantojums mūsdienu pasaulē. 

Starptautiskā zinātniskā  konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes 

Augstskola. Rēzekne, Latvija. 2012.g. 27. aprīlī. 

 

Kopīgais un atšķirīgais skatījumā uz rakstnieka daiļradi Gustava Flobēra un 

Džozefa Konrada vēstulēs. Starptautiskā konference ,,XXII Zinātniskie 

Lasījumi.’’ Daugavpils Universitāte Humanitārā Fakultāte. Daugavpils, Latvija. 

2012. g. 26. – 27. janvārī. 

 

Sievietes Džozefa Konrada dzīvē un daiļradē. Starptautiskā zinātniskā  konference 

,,Dzimums, literārā konvencija un jaunrade.’’ERAF, PC Feministica Lettica, LU 

Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU 

Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Rīga, Latvija. 2011. g.  29. septembrī – 

1. oktobrī.  

 

Džozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas 

sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. Daugavpils Universitātes 

Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta zinātniskā konference ,,Tulkotā 

literatūra nacionālajā kultūrā. ’’ Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

Komparatīvistikas institūts. 2011.g. 23. septembris. 

 

Krāsu semantika Airisas Mērdokas romānā ,,Jūra... jūra.’’ Starptautiskā 

konference ,,XXI Zinātniskie Lasījumi.’’ Daugavpils Universitāte Humanitārā 

Fakultāte. Daugavpils, Latvija. 2011. g. 27. – 28. janvārī. 

 

Džozefa Konrada recepcija Latvijā. Starptautiskā zinātniskā konference 

,,.Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Vēsturiskā pieredze un aktuālie 

kultūrprocesi Latvijā. Liepājas Universitātes Literatūras katedra, Kurzemes 

Humanitārais institūts, Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas 

unstitūts. Liepāja, Latvija. 2010. g. 4. – 5. martā.   

 

Kuģa aprīkojuma funkcionālā un poētiskā nozīme Džozefa Konrada jūras prozā. 

Starptautiskā konference ,,XX Zinātniskie Lasījumi.’’ Daugavpils Universitāte 

Humanitārā Fakultāte. Daugavpils, Latvija. 2010.g. 28. – 29. janvārī. 

 

Jūdasa tips Džozefa Konrada jūras prozā. Daugavpils Universitāte 

Humanitārā Fakultāte. Komparatīvistikas Institūts. Daugavpils, Latvija. 2009.g. 

11.decembrī.  

 

Sauszeme Džozefa Konrada jūras prozā. Daugavpils Universitātes Latviešu 

literatūras un kultūras katedras starptautiskā konference ,, Četri pamatelementi 

kultūrā: uguns,  ūdens, zeme, gaiss.‘‘ . Daugavpils Universitātes Latviešu 

literatūras un kultūras katedra. Daugavpils, Latvija. 2009. g. 14. Maijā. 

 

Ironiskā detektīva elementi Džozefa Konrada romānā ,,Slepenais aģents. ’’ 

Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas Institūta konference ,,Šerloks Holmss 

un citi:  detektīva semiotika un poētika.’’ Daugavpils Universitātes 

Komparatīvistikas Institūts. Daugavpils, Latvija. 2009. g. 2. Aprīlī. 
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Bībeles mitoloģija Džozefa Konrada jūras prozā 15. Starptautiskā zinātniskā 

konference ,,.Aktuālas problēmas literatūras zinātnē.’’ Liepājas Universitātes 

Literatūras katedra, Kurzemes Humanitārais institūts, Latvijas Universitātes 

Literatūras folkloras un mākslas unstitūts. Liepāja, Latvija. 2009. g 5. – 6.martā. 

 

No cilvēka uz dzīvnieku – personības degradācija darvinisma ideju 

ietekmē. Starptautiskā konference ,,XIX Zinātniskie Lasījumi.’’ Daugavpils 

Universitāte Humanitārā Fakultāte. Daugavpils, Latvija. 2009. g. 29. – 30. janvārī. 

 

Symbols of sounds in Joseph Conrad’s novella ‘’The Heartr of Darkness.’’ 

Starptautiskā Džozefa Konrada biedrības konference. Lielbritānijas 

Džozefa Konrada biedrība. Linkolna, Lielbritānija, 2008. g. 3. – 5. Jūlijā. 
 

Personvārdi un vietvārdi Džozefa Konrada jūras prozā. Starptautiskā konference 

,,XVIII Zinātniskie Lasījumi.’’ Daugavpils Universitāte Humanitārā Fakultāte. 

Daugavpils, Latvija. 2008. g. 24. – 25. janvārī. 

 

Kuģa semantika Džozefa Konrada prozā. Doktorantu festivāls. Daugavpils 

Universitāte. Daugavpils,  Latvija. 2008. g. 28. martā. 

 

Semantics of Colours in Joseph Conrad’s novella ‘’The Heart of Darkness.’’ 

Starptautiskā Džozefa Konrada biedrības konference. Lielbritānijas 

Džozefa Konrada biedrība. Londona, Lielbritānija, 2007. g. 3. – 5. Jūlijā. 
  

Žestu valoda Džozefa Konrada romānā Lords Džims. Starptautiskā konference 

,,XVII Zinātniskie Lasījumi.’’ Daugavpils Universitāte Humanitārā Fakultāte.  

  Daugavpils, Latvija. 2007. g. 25. – 26. janvārī. 

 

Krāsu simboli Semjuela Teilora Kolridža poēmā ,,Teiksma par veco 

jūrasbraucēju’’ un Džozefa Konrada novelē ,,Tumsas sirds.’’ Starptautiskā 

konference ,,XVI Zinātniskie Lasījumi.’’ Daugavpils Universitāte Humanitārā 

Fakultāte. Daugavpils, Latvija. 2006. g. 26. – 27. janvārī. 

 

Poliskais un angliskais Džozefa Konrada daiļradē. Starptautiskā zinātniskā  

konference ,,Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi.’’ Rēzeknes 

Augstskola. Adama Mickeviča Universitāte, Vitauta Dižā Universitāte, Milānas 

Universitāte.  Rēzekne, Latvija. 2007.g. 24. -26. maijā. 

 

  

Dalība projektos 2012. g. janvāris  - marts  ,,Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana’’ angļu valodas 

mācīšanas metodikas pasniedzēja, ESF un LU. 

2002. jūlijs – 2004. decembris Darbs Latvijas  augstskolu Angļu valodas 

metodikas pasniedzēju grupā PRESETT  Partnership projekta ietvaros   

2002. – 2003. piedalīšanās mentoru kursos PRESETT Partnership projekta 

ietvaros 

2000. septembris – 2004.  Jūnijs tulks Latvijas -Norvēģijas projektā Bērnu ar 

speciālām vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā skolā. 

1995.g. septembris – 1997 novembris. Piedalīšanās Daremas Universitātes 

(Anglija) projektā Uzņēmība un uzdrīkstēšanās.  
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Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

2010. – darbs Senātā, senators 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

Profesionālā angļu valoda RA docētājiem. RA  Tālākizglītības centrs. – 48 stundas 

Lietišķā angļu valoda. RA  Tālākizglītības centrs. – 48 stundas. 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

2006. g. marts – Džozefa Konrada biedrības ( Lielbritānija) biedre 

  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ 

kredītpunktu skaits, gads) 

Profesionālā pilnveides  programma  ,Augstskolu didaktika’’  Rēzeknes Augstskola. 

160stundas 2010. – 2011. g. 

Mentoru sagatavošanas programma. Britu Padome, ISEC,  350 stundas, 2005. -2006. g. 

Akadēmiskā personāla kompetenču  attīstīšana  tulkošanas studiju  kursa pasniegšanai 

augstskolā. 1.5. KP, ESF, 2007. 
  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 
Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

Krievu valoda   C2  C2  C2  C2  C2 

                             Poļu valoda 
 (*)                B1                              B1                               B1 B1                          A2 
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Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 

 
  

Personas dati 

 

 Uzvārds / Vārds Grabusts Pēteris 

Dzīvesvietas adrese Dzelzceļnieku 21-74, Rēzekne, LV-4601 

Tālrunis, mobilais tālrunis 64637908, mob. 26593165   

e-pasts peter@ru.lv 

Dzimšanas datums 30.06.1958 
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

 09.1998 – 04.2006 – RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas 

fakultātes Informācijas  Tehnoloģijas institūta Lēmumu atbalsta sistēmu 

profesora grupa, vadības informācijas  tehnoloģijas virziena doktorantūra - 

Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā – sistēmu analīze, modelēšana 

un projektēšana. 

09.1978 – 09.1983 – LU Fizikas un matemātikas fakultāte - pielietojamā 

matemātika.  
 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2006, Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā, Dr.sc.ing., RTU. 

  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  
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Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

- no 2010. gada RA Inženieru fakultātes bakalaura studiju programmas 

„Programmēšanas inženieris” direktors 
- no 2008, asoc. prof., RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas katedra 

- no 2008. gada vadošais pētnieks RA REGI pētnieciskajā institūtā 

- no 2006. gada RA Inženieru fakultātes maģistra studiju programmas 

„Datorsistēmas” direktors 
- no 2001, docents, RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas katedra 

- no 1996, lektors, RA Inženieru fakultāte, Datorzinātņu un matemātikas  katedra 

 

 
  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Doktora studiju programma "Pedagoģija" 

- PedaD002 Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija, mūsdienu informācijas tehnoloģijas un 

to pielietojums izglītībā, 3KP 

 

Doktora studiju programma "Vides inženierzinātne" 

- VidZD022 Inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts (vides 

procesu datormodelēšana) 2KP 

 

Doktora studiju programma "Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 

- Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietošana datu analīzē un sistēmu modelēšanā, 2KP 

 

 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā maģistra studiju programma "Datorsistēmas” 

- DatZ6011 Datu aizsardzība, 2KP 

- DatZ6002 Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide, 4KP 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija” 

- Peda6060 Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, 1KP 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants” 

- InfT6035 Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, 2KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas 

inženieris” 

- DatZ3101 Datoru arhitektūra, 2KP 

- DatZ4018 Datu bāzes, 2KP 

- DatZ3012 Operētājsistēmas, 1KP 

- DatZ4019 Lietotņu drošība, 2KP 

- DatZ3102 Mikroprocesori, 1KP 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika”: 

- ETel3001 Mikroprocesoru programmēšana, 3KP 

- MašZ1003 Datorprogrammas inženiermehānikā, 1KP 

- MašZ3006 Robotu vadības sistēmas, 2KP 

- DatZ3035 Datorvadības sistēmas, 2KP 

 

 
  

Vieslekcijas  



 96 

Laika periods, iestādes nosaukums, 

valsts,  kursa nosaukums, stundu 

skaits, programmas finansētājs 

- 07.12.2012  –  17.12.2012, University of Economy in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła 

Gospodarki w Bydgoszczy - Poland), „Securing applications in Microsoft Visual Studio”, 

24 stundas, University of Economy in Bydgoszcz 

- 20.09.2010 – 25.09.2010, Utena College, Lietuva,  „Operating systems”, 8 stundas, 

Erasmus 

- 19.09.2001 – 29.09.2001, Vilhelmshaven Technical University, Vācija, „Introduction to 

data base management systems”, Erasmus 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2012-2013, komisijas loceklis, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma "Mehatronika”, RA 

Kopš 2008, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Profesionālā maģistra studiju programma 

"Datorsistēmas”, RA 

2008-2011, komisijas priekšsēdētājs, izglītības programma „Datorsistēmas: Datorsistēmu 

tehniķis”, Rēzeknes Profesionālā vidusskola 

Kopš 1998, komisijas loceklis, datorzinātņu bakalaura un  programmēšanas inženieru studiju 

programmas, RA 

 

 
  

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)  

 

Edvards Valbahs, „Optimizācijas metodes sarežģītu sistēmu modelēšanā”, 2011. 

Maģistri (kopējais skaits)  23 

Bakalauri (kopējais skaits)  >40 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 
-1994-1996, speciālists - datortīkla administrators, Bankas Baltija Rēzeknes 

filiāle 

-1993-1994, Datu Centra vadītājs, Pilsonības un Imigrācijas departamenta 

Rēzeknes nodaļa 

-1989-1993, vadošais speciālists datorikas nodaļā, Latvijas Lauksaimniecības 

ministrijas Skaitļošanas centrs  

-1983-1989, galvenais speciālists inženieris-programmētājs, Statistikas 

pārvaldes Rēzeknes nodaļas Skaitļošanas centrs 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums - Intelektuālās datortehnoloģijas (mākslīgie neironu tīkli, klasterizācijas 

metodes, izplūdusī loģika. 
- Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana 
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

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

 

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

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

INSPEC, Scopus (E.Valbahs). 

 

„The choice of metrics for clustering algorithms”. Proceedings of the 8th 

International Conference „Environment.Technology.Resources”, 

Rezekne,Jun,20-22, 2011, Vol.2., P.70-76. [ISSN 1691-5402] Thomson 

Reuters Web of Science  

 

“Evolutionary algorithms at choice: from GA to GP”. Proceedings of the 7th 

International Conference „Environment. Technology.  Resources”,Rezekne, 

June,25-27,2009, Vol.2., P.-185-192. [ISSN 1691-5402] Thomson Reuters Web 

Science  

 
 

  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 10 



 98 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

„The Analysis of Rating Data of the Latvian Higher Educational Institutions 

Using Clustering”, Scientific Journal of Riga Technical University: 

Information Technology and Management Science. RTU, Riga, 2012, Volume 

15, P. 15-19. [ISSN 2255- 9086] EBSCO, ProQuest, Versita, VINITI  

 

„Motion Planning of an Autonomous Robot in Closed Space with Obstacles”, 

Scientific Journal of Riga Technical University: Information Technology and 

Management Science. RTU, Riga, 2012, Volume 15, P. 52-57. [ISSN 2255- 

9086] EBSCO, ProQuest, Versita, VINITI (E.Valbahs) 

 

„The Analysis of Noise Level of RGB Image Generated Using SOM”, 

Scientific Journal of Riga Technical University: Information Technology and 

Management Science. RTU, Riga, 2012, Volume 15, P. 20-25. [ISSN 2255- 

9086] EBSCO, ProQuest, Versita, VINITI (S.Kodors) 

 

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis” , 5-th  

International scientific conference on Applied information and Communication 

Technologies (AICT2012), Jelgava, 26-27 April 2012, P.  62-68. [ISBN 978-

9984-48-065-7] Thomson Reuters Web of Knowledge  

 

„Autonomus robot behavior for path planning in closed  space” , 5-th 

International scientific conference on Applied information and Communication 

Technologies AICT2012), Jelgava, 26-27 April 2012, P.  113-117. [ISBN 978-

9984-48-065-7] Thomson Reuters Web of Knowledge (E.Valbahs) 

 

„Klasterizāciju raksturojošo parametru ietekme uz datu analīzes rezultātiem” , 

Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un 

risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 19. Aprīlis., Lpp. 138-151. 

[ISSN 1691-5828] Copernicus. 

 

„Niskanena klasiskā biroja darbības modeļa pielietojuma potenciālās iespējas” 

, Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības  problēmas  

un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 19. Aprīlis., Lpp.  399-410. 

[ISSN 1691-5828] Copernicus. (Ē. Žubule) 

 

„Distance Metrics Selection Validity in Cluster Analysis”. Scientific Journal of 

Riga Technical University: Computer Science. RTU, Riga, 2011, Issue5, 

Volume 49, P. 72-77. [ISSN 1407- 7493] EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI   

 

„Clustering methodology for time series mining”. Scientific Journal of Riga 

Technical University: Computer Science. Information technology and 

management science, RTU, Riga, 2009) Issue5, Volume 40, P. 81-87. [ISSN 

1407-7493] EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI  (A. Borisovs) 

 

„Construction methods of the decision trees for genetic programming”, 

Scientific Proceedings of Riga Technical University: Computer  Science.                

Techonologies of computer control, RTU, Riga, 2008, Issue 5, Volume 36. P. 

76-82. [ISSN 1407-7493] EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI   
 

  



 99 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 30 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

„Сравнительный анализ двух подходов к моделированию и учёту рисков 

в принятии решений”, Scientific and Practical Journal: Issues of Risk 

Analysis, Moscow, 2012, Vol. 9, No. 2, P. 8-23.  [ISSN 1812- 5220]  (O. Užga-

Rebrovs) 

 

„Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques using 

clustering”, International  Scientific School – Modelling and analysis of  safety 

and risk in complex  systems (MASR2011), Saint-Petersburg, Russia, June 28-

July, 2011, P. 131-137. [ISBN 978-5-8088-0627-6]. (I. Polaka) 

 

„Evaluation  of  bankruptcy risks analysis possibilities”, International Scientific 

School – Modelling and analysis of safety and risk in complex systems 

(MASR2010), Saint-Petersburg, Russia, July 6-10, 2010, P. 258-263. [ISBN 

978-5-8088-0541-5]. 

 

„Bankrotu datu analīzes veikšanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas 

palīdzību” , Starptautiskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas 

un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2010.gada 15. aprīlis., Lpp. 130-141. 

[ISSN 1691-5828]. 

 

„Possibilities of measuring time series similarity”. Proceedings of the 

International Conference “Probability theory, mathematical statistics and their 

Application”, Minsk, Belarus, February 22-25, 2010, P. 68-73. [ISBN 978-985-

500-335-0]. 

 

„Pieprasījuma prognozēšanas uzdevuma risināšanas metožu analīze”. 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un 

risinājumi", Rēzekne, 17.aprīlis, 2008,  [ISBN 978-9984-779-80-5]. 

 

„Problems of solving the demand forecasting tasks”. RTU zinātniskie raksti: 

Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne, RTU, Rīga, 2007,  5. sērija, 31. 

Sējums, Lpp. 57-63.[ISSN 1407-7493]. 

 
 

  

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 

- Lietotņu drošība /RA izdevniecība, 2011., 190 lpp. [ISBN 978-9984-44-062-0]. 

- Datoru arhitektūra /RA izdevniecība, 2008., 140 lpp. [ISBN 978-9984-779-86-7]. 

- Operētājsistēmas /RA izdevniecība, 2008., 96 lpp. [ISBN 978-9984-779-88-1]. 
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Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

- 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

 

  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 26 
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

„Analysis of Latvian higher educational institutions’ rating data using 

clustering”, Riga Technical University 53
rd

 International Scientific Conference 

dedicated to the 150
th

 anniversary and The 1
st
 Congress of World Engineers 

and Riga Polytechnical Institute / Riga, 2012, October 11-12.  

 

„Posibilities of applying clustering algorithms in data analysis”, 5-th    

International scientific conference on Applied information and Communication 

Technologies (AICT2012), Jelgava, 26-27 April 2012. 

 

„Klasterizāciju raksturojošo parametru ietekme uz datu analīzes rezultātiem”, 

Starptautiskā zinātniskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas  un 

risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 19. aprīlis. 

 

 „Estimation of the efficiency of knowledge acquisition techniques using 

clustering”, International  Scientific School – Modelling and analysis of  safety 

and risk in complex  systems (MASR2011), Saint-Petersburg, Russia, June 28-

July, 2011. 

 

„The choice of metrics for clustering algorithms”, 8th International Conference 

„Environment.Technology.Resources”, Rezekne,Jun,20-22, 2011. 

 

„Zināšanu iegūšanas iespējas ar klasterizācijas tehnoloģiju palīdzību”, III. 

Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 25. oktobrī, 2011. 

 
“Attāluma metrikas izvēles pamatotība klasteranalīzē”., RTU 52. zinātniskā konference., 

Apakšsekcija «Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne», 2011.g. 13. oktobrī. 

 

„Evaluation  of  bankruptcy risks analysis possibilities”, International Scientific 

School – Modelling and analysis of safety and risk in complex systems 

(MASR2010), Saint-Petersburg, Russia, July 6-10, 2010. 

 

„Bankrotu datu analīzes veikšanas iespējas ar laikrindu klasterizācijas 

palīdzību”, Starptautiskā konference „ Tautsaimniecības attīstības problēmas 

un risinājumi”, Rēzeknes Augstskola, 2010.gada 15. aprīlis. 

 

„Possibilities of measuring time series similarity”, International Conference 

“Probability theory, mathematical statistics and their Application”, Minsk, 

Belarus, February 22-25, 2010. 

 

“Evolutionary algorithms at choice:from GA to GP”, Proceedings of the 7th 

International Conference „Environment. Technology.  Resources”,Rezekne, 

June,25-27,2009.  

 

„Pieprasījuma prognozēšanas uzdevuma risisnāšanas metožu analīze”. 

Starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības attīstības problēmas un 

risinājumi", Rēzekne, 17.aprīlis, 2008. 

 
 

Eksperta darbība  
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Datums, komisijas/ padomes/ darba 

grupas nosaukums  

 -LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Informācijas tehnoloģija” 

(21.03.2013 – 21.03.2016, 15.03.2012 – 15.03.2013, 15.10.2007 – 

15.10.2010). 

 

 
 

  

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

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

- 5-th    International scientific conference on Applied information and Communication 

Technologies (AICT2012), Jelgava, konsultatīvās padomes loceklis, 2012. 

- RA konference „Vide.Teholoģija.Resursi”, orgkomitejas loceklis, 2007, 2009, 2011,2013. 

 
  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

- 10.2008 – 01.2012, „No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un līdzsvarotu praksi, uzlabojot 

Baltijas jūras stāvokli – WATERPRAXIS”, vecākais inženieris, Interreg IVB (Baltijas Jūras 

reģiona sadarbības programma) fonda projekts 

- 05.2008 – 12.2008, ” Vides aizsardzības un vides tehnoloģiju attīstības dinamikas izpēte 

Latgales uzņēmumos”, dalībnieks, IZM 

  -  2006, “Zinātnes attīstība augstskolā” un “Zinātnes attīstība universitātē”, 

granta Nr. R7085 „Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos”, 

dalībnieks, RTU-IZM  

- Studiju programmas „Inženieris programmētājs” modernizācija” (projekts 

2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160) 

- „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai 

profesionāļiem ” projekta Nr. 

2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007 

- "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu studiju  

programmu veidošanā "(līguma Nr. 

2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160) 

- „Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana 

atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām” (līgums 

Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094) 

- „Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta 

centru izveide bibliotēkās” (projekts 

2006/0022/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0074/0160) 
  

  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

 

Satversmes sapulces loceklis 

Senāta loceklis 

Inženieru fakultātes domes loceklis 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

- 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 
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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) 

 

- „Studiju rezultāti – no teorijas līdz praksei” (Augstskolu didaktika), RA, 10 stundas, 2011. 

- „SCOR users workshop”, SCM Pro Training, 2 dienas, 2010. 

- „Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā”, RTU, 2006. 

- „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, DU, 2003. 

- „Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu darbībā”, RA, 2002.   

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

 

  - Ģente, Beļģija, TEMPUS - “Logistic Management”,1999.g. 
 

  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu   B2  B2  B2  B2  B2 

Krievu   C2  C2  C2  C2  C2 

 
 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

      

                  ________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 104 
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Pielikums Nr.4 

Studējošo aptaujas rezultāti 

N.p.k. Jautājumi Atbilžu 

skaits 

% 

1. Vai Jūs apmierina studiju programmas saturs? 

 Pilnībā apmierina; 

 Apmierina; 

 Daļēji apmierina; 

 Maz apmierina. 

 

 

2 

2 

1 

 

40% 

40% 

20% 

2. Kā Jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju 

programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks; 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana; 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais  darbs 

 Savs komentārs __________________________; 

 

 

 

3 

2 

 

 

60% 

40% 

3. Cik stundu nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam ? 

 28 stundas; 

 20 stundas; 

 stundas; 

 6 stundas; 

 Tik cik nepieciešams 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 Jā 

 Nē 

 

4 

1 

 

80% 

20% 

5. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams 

studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un 

citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē 

 To papildus neizmantoju 

 Neesmu par to informēts 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

60% 

40% 

6. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos 

resursus? 

 Jā 

 Nē 

 

 

5 

 

 

100% 

7. Kā Jūs vērtējat prakses organizāciju? 

 Ļoti labi; 

 Labi; 

 Apmierinoši; 

 Neapmierinoši. 

 

 

3 

2 

 

60% 

40% 

 

8. Vai ir iespējas apgūt studiju kursus/ to daļas 

elektroniski? 
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 Jā 

 Nē 

 

5 

 

100% 

9. Kā Jūs vērtējat informācijas iegūšanu par studiju procesu 

fakultātē? 

 Ir pietiekams 

 Nav pietiekams 

 Savs komentārs 

 

 

4 

1 

 

 

 

80% 

20% 

 

10.Kā Jūs vērtējat studiju kursos sniegtās zināšanas? 

Studiju kurss Ļoti 

noderīgas 

Noderīgas Daļēji 

noderīgas 

Maz 

noderīgas 

Ieskats  nozaru  psiholoģijā 

 Vispārīgā  un  attīstības  

psiholoģija 

 Sociālā   psiholoģija 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

1  

 

 

1 

Vispārīgā  pedagoģija  3 2  

Attīstības fizioloģija  un  ģenētikas  

pamati 

 3 2  

Svešvaloda 1 3 1  

Mūsdienu  informācijas  

tehnoloģijas  metodes 

1 3 1  

Sociālās problēmas 3 2   

Sociālās   attīstības  politika  un  

sociālās  labklājības  sistēma  

Latvijā 

2 2 1  

Sociālā  rehabilitētāja  

profesionālais  raksturojums 

5    

Sociālais  darbs  kopienā 3 2   

Tiesību  zinātņu  pamati 3 1 1  

Veselības  kultūra 2  3  

Atbalsts  krīžu  situācijās 3 2   

Sociālā darba un rehabilitācijas  

darba teorijas   

3 2   

Mūzikas  terapija  3 1 1 

Lietvedība  un  datu  bāzes  

veidošana 

2 1 2  

 

 

 
 

NOLIKUMS PAR PRAKSĒM 

 

1.Mērķi un uzdevumi. 

1.1.Mērķis – sekmēt augsti kvalificēta, radoša un profesionāla sociālā 

rehabilitētāja izglītošanu. 

1.2. Uzdevumi: 

 Nodrošināt studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības 

vienotību; 
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 Veidot saskarsmes pieredzi darbā ar dažāda vecuma, rakstura, sociālās 

pieredzes cilvēkiem, dažādu jomu speciālistiem; 

 Uzkrāt pieredzi sociālā rehabilitētāja pienākumu veikšanai sociālās 

rehabilitācija pakalpojumu sniegšanas iestādē vai klienta dzīvesvietā; 

 Nodrošināt topošo sociālo rehabilitētāju optimālu profesionālās 

pašrealizācijas procesu. 

 

Prakse ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa. Prakses laikā studenti nostiprina 

un praktiski pielieto iegūtās zināšanas psiholoģijā, pedagoģijā, sociālā darba un 

sociālās pedagoģijas teorijās un metodikās, sociālās rehabilitācijas īpatnībās darbā 

ar dažādām mērķgrupām. Praktiski apgūst psihosociālā, konsultatīvā, 

koordinācijas, konfliktu risināšanas, profilaktiski izglītojošā un pētnieciskā darba 

prasmes. Prakses laikā studentiem veidojas patstāvīgā darba iemaņas, attīstās 

prasme sadarboties ar citiem sociālā darba veicējiem, studenti iepazīstas ar dažāda 

veida institūcijām, kas sniedz pakalpojumus sociālajā rehabilitācijā. 

  

2.Prakses saturs. 

2.1Prakses laikā students: 

 Iepazīstas ar institūcijas, kas sniedz pakalpojumus sociālajā 

rehabilitācijā, darba organizācija; 

 Iepazīstas ar tuvākajā apkārtnē esošajām sociālajām institūcijām, 

kultūras iestādēm, sporta organizācijām, kā resursiem klientu sociālās 

aktivizēšanas realizēšanai; 

 Vēro, intervē, analizē sociālā rehabilitētāja un sociālā darbinieka, kas 

veic rehabilitāciju, darbību; 

 Veic pētniecisko darbu, raksta prakses dienasgrāmatu, kurā atspoguļo 

paveikto. 

2.2Lai nodrošinātu kvalificētu prakses vadību un kontroli, prakses darbu vada 

prakses vadītājs – augstskolas docētājs un prakses vadītājs – sociālais 

rehabilitētājs institūcijā. 

2.3Prakses vadītāja – augstskolas docētāja pienākumi: 

 Iepazīstina studentus ar prakses saturu un dod konkrētus prakses 

uzdevumus; 

 Konsultē ar praksi saistītajos jautājumos; 

 Vērtē studentu darbu prakses laikā; 

 Iepazīstina ar prakses saturu, mērķi un uzdevumiem prakses vadītājus 

– sociālos rehabilitētājus institūcijā. 

2.4.Prakses vadītāja – sociālā rehabilitētāja institūcijā pienākumi: 

 Iepazīstina studentus ar darba organizāciju konkrētajā institūcijā, sava 

darba organizācijas modeli; 

 Palīdz novērtēt, analizēt klienta sociālo funkcionēšanu, vadīt darbu 

klienta sociālo prasmju uzlabošanā un jaunu prasmju veicināšanā, 

sociālajā aktivizēšanā, izvērtēt sniegtos pakalpojumus klientam; 

 Vērtē studentu darbu prakses laikā. 
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3.Prakses organizēšana. 

3.1Katra prakses posma uzdevums studentiem izstrādā pedagoģijas un 

psiholoģijas katedra, pamatojoties uz prakses nolikumu, studiju programmu 

mācību plāniem, saskaņojot ar sociālās rehabilitācijas darba metodiku 

docētājiem; 

3.2Prakse noris sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas iestādēs. 

Prakses vietu jāsaskaņo ar pedagoģijas un psiholoģijas katedru; 

3.3Prakses apjomu un laikus nosaka studiju programma: 

 Prakse I – 2KP - 1. kurss 1. semestris; 

 Prakse II – 6KP – 1. kurss 2. semestris; 

 Prakse III – 8KP – 2. kurss 3. semestris. 

3.4Katra posma pedagoģisko praksi ievada sanāksme, kurā studenti tiek 

iepazīstināti ar prakses saturu un prakses vadītājiem; 

3.5Katra posma prakses norise un rezultāti tiek analizēti prakses noslēguma 

konferencē RA, pedagoģijas un psiholoģijas katedras sēdē. 

 

1. Prakses dokumentācija. 

 Nolikums par praksi; 

 Katra prakses posma uzdevumi studentiem; 

 Ievada sanāksme un noslēguma konferenču protokoli. 

 

 

PRAKSE  I 
 

Prakses apjoms – 2KP (2 nedēļas) 

Prakse norit pilsētas vai rajona sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas 

iestādēs. 

 

Uzdevumi: 
1. Iepazīties ar iestādes darba specifiku (funkcijām, uzdevumiem, darba 

organizāciju). 

2. Vērot sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja darbu konkrētajā iestādē. 

3. Novērot sociālā rehabilitētāja konsultatīvo, koordinācijas, profilaktisko, 

rehabilitējošo darbu. 

4. Analizēt sociālās rehabilitācijas darba metodes, kuras izmanto konkrētais 

darbinieks. 

5. Intervēt sociālo rehabilitētāju par viņa darba specifiku, darbības organizāciju, 

pienākumiem, atbildību un tml. 

6. Visus novērojumus fiksēt prakses dienasgrāmatā. 

 

 

PRAKSE   II 

 

Prakses apjoms – 6KP (6 nedēļas) 

Prakse norit pilsētas vai rajona sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas 

iestādēs. 

Uzdevumi: 
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1. Iepazīties ar iestādes darba specifiku (funkcijām, uzdevumiem, darba 

organizāciju). 

2. Novērot sociālā rehabilitētāja konsultatīvo, koordinācijas, profilaktisko,  

rehabilitējošo darbu; piedalīties sociālā darbinieka vadītajā starpprofesionāļu 

komandā klienta sociālās rehabilitācijas gaitā. 

3. Iepazīties ar klientu ģimenes vēsturi. 

4. Analizēt sociālās  rehabilitācijas darba metodes, kuras izmanto konkrētais 

darbinieks. 

5. Diagnosticēt 3 klientu sociālās barjeras, kas traucē iekļaušanos sabiedrībā. 

6. Identificēt šo klientu sociālo statusu, vērtības, noskaidrot vajadzības, intereses 

un vēlmes. 

7. Raksturot  klientu sociālo prasmju  un sociālo aktivitāšu līmeni. 

8. Apzināt resursus klienta sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanai un 

turpmākai realizēšanai. 

Visus novērojumus un iegūto informāciju fiksēt prakses dienasgrāmatā. 

 

PRAKSE   III 

 

 

Prakses apjoms – 8KP (8 nedēļas) 

Prakse norit pilsētas vai rajona sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas 

iestādēs. 

Uzdevumi: 

1. Raksturot iestādes darba specifiku (funkcijas, uzdevumi, darba organizācija, u.c. 

svarīga informācija). 

2. Iepazīties ar sociālā rehabilitētāja konsultatīvo, 

                koordinācijas, profilaktisko,  rehabilitējošo darbu, 

                piedalīties sociālā darbinieka vadītajā starpprofesionāļu 

                komandas darbā klienta sociālās rehabilitācijas gaitā. 

3. Analizēt sociālās rehabilitācijas darba metodes, kuras izmanto konkrētais 

darbinieks. 

4. Iepazīties ar klientu ģimenes vēsturi. 

5. Apgūt prasmes  

 diagnosticēt 3-5 klientu sociālās barjeras, kas traucē iekļaušanos sabiedrībā. 

 identificēt šo klientu sociālo statusu, vērtības, noskaidrot vajadzības, intereses 

un vēlmes. 

 raksturot klientu sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni. 

 kopā ar iestādes sociālo darbinieku un sociālo      rehabilitētāju izstrādāt 2 

klientu sociālās rehabilitācijas  

     plānu. 

6. Apzināt kopā ar sociālo darbinieku resursus klienta sociālās rehabilitācijas plāna 

realizēšanai. 

7. Veikt praktisko pētījumu kvalifikācijas darba tēmas ietvaros. 

Sagatavot rakstisku prakses pārskatu. 

 

 

                                                                                       

 


