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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2020/2021 STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports” ir akreditēts līdz 2024. gada 31. 

decembrim, saskaņā ar 2021. gada 3. jūnija grozījumiem Augstskolu likumā. 

Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 

 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. 

Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma “Profesionālās 

izglītības skolotājs”, 1. līm. 

Nepilna laika 80 
Profesionālās izglītības 

skolotāja kvalifikācija 

2. 

Profesionālā bakalaura studiju 

programma „Mājas vide 

izglītībā ”, p(b) 

Nepilna laika 160 

Profesionālais bakalaura 

grāds izglītībā un mājturības 

un tehnoloģiju-

mājsaimniecības skolotājs un 

informātikas skolotājs 

pamatizglītībā vai 

mājturības un tehnoloģiju-

mājsaimniecības skolotājs un 

vizuālās mākslas skolotājs 

3. 
Akadēmiskā maģistra studiju 

programma „Pedagoģija”, a 
Pilna laika 80 

Izglītības zinātņu maģistra 

grāds pedagoģijā (Mg. paed.) 

4. 

Profesionālā maģistra studiju 

programma „Karjeras 

konsultants”, p (m) 

Pilna laika 80 

Profesionālais maģistra grāds 

izglītībā (Mg. ed.) un karjeras 

konsultanta kvalifikācija 

(kods LR profesiju 

klasifikatorā 2423 10; 

Izglītības klasifikācijas kods 

- 47142) 

5. 
Doktora studiju programma 

„Pedagoģija”, d 

Pilna un 

nepilna laika 
120 

Zinātnes doktors (Ph.D.)  

izglītības zinātnēs  

 

a - akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 

p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 

1.līm. – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma 

p(m) – profesionālā maģistra studiju programma 

d - doktora 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Profesionālai maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants” tiks mainīts cits studiju 

virziens. 

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Nav. 
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Tika pārskatīts, rediģēts un aktualizēts saturs, atjaunots literatūras avotu saraksts (veiktās 

izmaiņas reģistrētas LLU informatīvajā sistēmā) šādiem studiju kursiem: 

• Zīda apgleznošana (MatZ2041); 

• Tekstilmateriālu krāsošana un apdare (MatZ2042); 

• Sociālā psiholoģija (Psih2037);  

• Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme (Peda3037);  

• Nodarbinātība un darba meklēšana I (Peda6046);  

• Pētnieciskā darba metodoloģija I (Peda5027);  

• Datu ieguve un apstrāde (Soci4008); 

• Karjeras pakalpojumu vadība (Peda6036); 

• Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā II (Ped6062); 

• Karjeras pakalpojumu vadība (2KP) docē divi mācībspēki – asoc.prof., Dr.paed. 

Irēna Katane (1KP) un Mg.paed., lektore Inita Soika (1KP) (Peda6022); 

• Organizāciju kultūra un karjera (Peda6036); 

• Kompozīcija un krāsu mācība II (MākZ2016); 

• Tekstilmateriālu krāsošana un apdare (MatZ2042); 

• Eksperimenti tekstiltehnoloģijās (MatZ2046); 

• Ievads studijās (Citi1014); 

• Ievads studijās (Citi1018); 

• Adīšanas tehnoloģijas un dizains (MatZ2040); 

• Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains (MatZ2045); 

• Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas (MatZ4019); 

• Amatniecības pamati (Citi2035); 

• Karjeras attīstības teorijas (Peda5025); 

• Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas (MatZ4019); 

• Konsultēšana (PedaP117); 

• Filozofija, kultūra un māksla (MākZ1005); 

• Materiālzinības (tekstils) (MatZ1006); 

• Mode un stils I  (MatZ3066); 

• Mode un stils II (MatZ3067); 

• Šūšanas tehnoloģija un dizains (MatZ4017); 

• Nodarbinātība un darba mēklēšana II (Peda6047); 

• Zīmēšana (MākZ3026); 

• Padziļinātā zīmēšana I (MākZ3016);  

• Padziļinātā zīmēšana II (MākZ3024);  

• Padziļinātā zīmēšana III (MākZ3019);  

• Padziļinātā zīmēšana IV (MākZ3025);   

• Reklāmdizains (MākZ2001); 

• IT karjeras konsultēšanā (Peda6034). 

  

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Nav. 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi 

1. Melbārde I., Zeltiņš A. (2018). Neirolingvistiskā programmēšana. Mācība par personīgo 

meistarību. 3.grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 238 lpp. 
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2. Čekša-Ratniece I. (2020). Karjeras atbalsts mākslas skolu audzēkņiem. Jelgava, Rēzekne: 

LLU, RMDV, 60 lpp. Redaktore: Dr.paed. Vija Dišlere Recenzenti: Mg.paed. Inita Soika 

un Mg.paed. Anna Bičkovska 

3. Dišlere V. (2020). Dekoratīvā mašīnizšūšana. Metodika pašmācībai pieaugušajiem. 

Jelgava: LLU, 232 lpp. 

4. Beitere-Šeļegovska Z. Mācībspēka aizvietošana studiju kursā Produktu dizains (dizains 

un amatniecība) ar studiju materiālu izveidi. 

5. Briede B. (2020). Successful global collaborations in higher education institutions: review / B. 

Briede // Journal of Language and Education. Vol. 6(3), pp. 189.-192., 

URL: https://jle.hse.ru/article/view/11363 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Profesionālās izglītības 

skolotājs” 

Komisijas priekšlikumi: Nepieciešams iepazīstināt profesionālās izglītības iestādes vadību un arī 

izglītības pārvaldes darbiniekus ar studentu kvalifikācijas darbiem, kuros izstrādātas profesionālās 

pilnveides izglītības programmas vai metodiskie materiāli; kā arī ar kvalifikācijas darbu empīriskā 

pētījuma rezultātiem. 

Komisija kā labākos atzīmēja šādus darbus: 

• Līga Plāte Pagasta kopienas neformālās sporta izglītības piedāvājums (vadītājs: Dr. paed, 

doc. Nataļja Vronska) – 10 balles; 

• Zane Stankeviča Mentora loma jauno darbinieku telekomunikāciju zināšanu pilnveidošanā 

(vadītājs: Dr. paed, doc. Nataļja Vronska) – 9 balles; 

• Regmārs Bergmanis Militārās topogrāfijas pilnveidošanas programma NBS Nodrošinājuma 

pavēlniecības karavīriem (vadītājs: Dr. paed, prof. Baiba Briede) – 9 balles; 

• Agnese Ivanova Mentorings medicīnas māsu profesionālajā pilnveidē (vadītājs: Mg. ed, 

lekt. Jānis Pāvulēns) – 9 balles; 

• Juris Ozols Sporta tūrisma interešu izglītības pulciņa Izdzīvošana mācību programma 

(vadītājs: Mg. ed, lekt. Jānis Pāvulēns) – 9 balles. 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Karjeras konsultants”  

Komisijas ieteikumi: 

• Maģistra darbu pētījumos ir jāturpina atspoguļot aktualitāti, kas saistās ne tikai ar karjeras un 

konsultēšanas problemātiku Latvijas izglītības un nodarbinātības kontekstā, bet arī ar tendencēm, 

kas iezīmējas karjeras konsultēšanas kompetenču jomā Eiropā un pasaulē. 

• Maģistra darbs ir jāizstrādā, stingri vadoties pēc maģistra dara izstrādāšanas un aizstāvēšanas 

metodiskajiem norādījumiem (LLU IMI 2018), jo vēl aizvien ir piezīmes gan par darba 

noformēšanu, gan par empīriskās daļas satura strukturēšanu, t.sk., par pētījuma dizaina zinātniskā 

stipruma izvērtējumu, kā arī par korektu datu matemātiskās apstrādes pierakstu un analīzi.  

• Studiju laikā ir jāturpina sistemātiski  pilnveidot maģistrantu kompetenci kā veidot 

bibliogrāfijas atsauces un bibliogrāfijas sarakstu, izmantojot bibliogrāfijas noformēšanas stilu 

American Psychological Association (APA) – 6th Edition. 

• Maģistra darba pētījums ir jāveic precīzi un akurāti, atbilstoši izvirzītajiem pētījuma 

jautājumiem, jo tas parāda pētījuma unikalitāti. Tas norāda 

  pirmkārt, uz maģistranta iekšējo motivāciju veikt iecerēto pētījumu un dot reālu personisku 

ieguldījumu teorētiskajā un praktiskajā pētījumā, no kura ir ne tikai ieguvums maģistranta 

profesionālās darbības kompetencei un pilnveidei, bet arī tai sabiedrības mērķauditorijai ar kuru 

viņš strādā; 

  otrkārt, uz maģistranta un darba vadītāja sistemātisku sadarbību pētījuma laikā un  

 treškārt, uz iespējamo plaģiātisma mazināšanu un novēršanu. 

 

https://jle.hse.ru/article/view/11363
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Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija”  

Komisijas priekšlikumi: pievienot maģistra darbam prezentāciju kā apliecinājumu par pretendenta 

kompetenci atbildot uz jautājumiem, recenzentu ieteikumiem, galīgā vērtējuma noteikšanai. 

Komisija kā labākos atzīmēja šādus darbus: 

Maira Ezermane Valsts probācijas dienesta izlīguma procesa starpnieku neformālā izglītība 

(Vadītājs: asoc. prof., Dr.paed. I. Katane) 

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

15 mācībspēki ir īstenojuši profesionālo pilnveidi (Error! Reference source not found.). 

 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 

periodā 

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of 

Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 
7 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 

t.sk. proceedings 
5 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 1 

Citas zinātniskās publikācijas 6 

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) - 

Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 4 

Referātu saraksts pārējās konferencēs 7 

Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 1 

Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 

(know-how) skaits 
- 

Zinātniskie projekti - 

t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti - 

 

Izvērstais saraksts dots Error! Reference source not found.ā. 

 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

         13 virziena mācībspēki piedalās komisijās, padomēs, eksperti un tml. (Error! Reference 

source not found.). 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana 

 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares vieslektoru piesaiste 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Līga Damberga 
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) karjeras 

konsultante 

Aigars Rublis Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Jelgavas filiāles vadītājs 

Dace Siliņa LU Karjeras centra karjeras konsultante, Koučs 
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Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Viktorija Gaina RTU Studentu servisa psiholoģe 

Inese Jurgena, 

Dagnija Cēdere 
Latvijas Universitāte 

Ilze Jansone Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 

Sandra Kreija-Gaikšte Dobeles Zemessardzes 51.kājnieku bataljons; Dobeles 1. vidusskola 

Marina Troškova 
Rīgas Ekonomikas Augstskola (Stockholm School of Economics in 

Riga) 

Anna Sloka Jelgavas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde 

Valdis Vāvers SIA “V.V. mācību centrs”; Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 

Edgars Katans SIA “Autentica” 

Anna Builo-Hoļme 

Projekts ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures 

mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, 

uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un 

Baltkrievijā” / “Rediscover the roots of regions” 

 

 

Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Baiba Briede 
Lekcijas un nodarbības LLU mācībspēkiem “Inovācijas 

augstskolas pedagoģijā” 

Nataļja Vronska 
Lekcijas un nodarbības LLU mācībspēkiem “Inovācijas 

augstskolas pedagoģijā” 

Regīna Baltušīte 
Lekcijas un nodarbības LLU mācībspēkiem “Inovācijas 

augstskolas pedagoģijā” 

Ivanda Spulle-Meiere 

Humanitārās un mākslas zinātnes sekcijas vadītāja/eksperte 

projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu 

īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Latvijas Skolēnu 45. 

zinātniskās pētniecības darbu Zemgales reģiona konferencē, 

5.03.2021. 

Inta Paulsone 

Lekcija - seminārs " Zīmēšana un gleznošana uz un ar 

netradicionāliem materiāliem" 13.08.2021. Jēkabpils izglītības 

pārvalde 

 

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 

skolas utt.) un vieslektori: 

Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

- - - 
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Ārvalstu vieslektori nodarbībās:  

2020.g. rudens semestrī sadarbībā ar tabulā minētajiem mācībspēkiem un IMI (I.Soika un 

V. Dišlere) tika noorganizēta starptautiska moduļa apguve (1 ECTS) par karjeras attīstības atbalstu 

(Common module "Shared understanding of guidance in international context"), kas  notika 

attālināti e-vidē.Tika izmantota Tartu universitātes e-studiju vide. Šī kursa apguvē iesaistījās LLU,  

Tartu universitātes (Igaunija) un Tamperes universitātes (Somija) karjeras atbalsta un izglītības 

maģistra līmeņa studenti. Moduļa apguves laikā komunikācija bija gan latviešu, gan angļu valodās, 

jo teorijas apguve un patstāvīgo darbu sagatavošana katrā universitātē notiek valsts valodā, 

savukārt semināri videokonferenču veidā notika angļu valodā. Studiju kurss pieejams Tartu 

universitātes e- vidē (https://moodle.ut.ee/?lang=en). 

 

LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

Emīls Lesiņš (Dizains un amatniecība), 

University of Applied Sciences Viniaus 

Kolegija (01.09.2020 – 31.01.2021) 

X - - 

SMS – mobilitātes studijas 

SMP – mobilitātes prakse 

2020.g. novembrī 2. kursa studentes Andra Lazda un Dace Launaga piedalījās attālinātajos 

starptautiskajos intensīvajos kursos “Karjeras atbalsts sociālajam taisnīgumam”, ko organizēja 

Norvēgijas Lietisķā universitāte (online International Intensive Course on Career Guidance for 

Social Justice, 5ECT points from the Inland Norway University of Applied Sciences), ko organizēja 

Nordplus VALA (Network of Career Counseling and Guidance Programs at Higher Education 

Institution in the Nordic and Baltic Countries) projekta ietvaros. IMI ir šī  sadarbības tīkla partneris 

(skat. https://peda.net/vala/partners). 

 

LLU mācībspēku mobilitāte 

Vārds uzvārds 

ERASMUS+ 

BOVA Citas aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

 

Baiba Briede 
X   

• National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

“Teaching/Learning and Assessment 

Methods, European Qualification 

Framework and Learning Outcomes” – 

17/02/2021 – 10/03/2021, lekcijas 10 h 

Valsts Ārvalstu vieslektors, vārds, uzvārds, pārstāvētā ārvalsts 

organizācija 

Somija Asoc.prof. Ari Jussila,   Tampere, Univeristy of Applied Sciences, 

Professional Teacher Education 

Somija Senior lecturer Tarja Juurakko-Koskinen,   Tampere, Univeristy of 

Applied Sciences, Professional Teacher Education 

Igaunija Asoc.prof.  Kristi Kõiv, Tartu University, Institute of Education 

Lietuva 
Asta Balčiūnaitiene  Vytautas Magnus University  

(04.05.2021- 09.05.2021) 

Lietuva 
Nijole Petkeviciute  Vytautas Magnus University  

(04.05.2021- 09.05.2021) 

https://peda.net/vala/partners
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7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis 
Studējošo skaits 

01.09.2020. 

Studējošo skaits 

01.09.2021. 

Absolventu 

skaits 20./21. 

Pamatstudijas    

1.līmeņa profesionālā augstākās 

izglītības programma 

“Profesionālās izglītības skolotājs” 

50 29 9 

Profesionālā bakalaura studiju 

programma „Mājas vide izglītībā” 
18 10 7 

Maģistra studijas    

Pedagoģija 13 20 1 

Karjeras konsultants p(m) 31 40 5 

Doktora studijas    

Pedagoģija 6 3 - 

 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2019./ 2020. 2020./ 2021. 

Profesori 1 1 

Asociētie profesori 3 4 

Docenti 6 3 

Lektori 12 15 

Asistenti - - 

Vadošie pētnieki 5 5 

Pētnieki - - 

Kopā 27 28 

 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

336 
 

338 
 

339 
 

340 
 

431 
 

435 

TF IMI 

Renovētas telpas, nomainīti logi un žalūzijas, 

uzlabota ventilācijas sistēma, optimizēts 

mēbeļu izvietojums un paplašinātas tehnisko 

mācību līdzekļu izmantošanas iespējas 

507 TF IMI 

Jauns portatīvais dators, kas iegādāts par 

zinātnes naudu (pamatojotoes uz nodošanas – 

pieņemšanas aktu, šobrīd Irēnas Katanes 

lietošanā) 

522 TF IMI 5 jaunas adāmmašīnas 

525 
TF IMI Zīmēšanas uzstādījumu fonda 

papildinājums 
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8. Citas izmaiņas. 

Mākslinieciskā izpausme, radošās/profesionālās darbības: 
Pasākums, norises vieta Laiks Darbības veids 

Guna Gaiķe 

• izstādē “Putni” Jelgavas mākslas skolā, ar 

3 darbiem ”Pavasaris” 

2020.g.martā Dalība 

Inta Paulsone 

• Autoru kolektīva izstāde „Plūstošā zivju 

zupa” Jelgavas pilsētas bibliotēka; 

• Autoru kolektīva izstāde “ Mežs”  Jelgavas 

pilsētas bibliotēka. 

• Autoru kolektīva izstāde “ Mežs”  Dobeles 

novadpētniecības muzejs 

• Autoru kolektīva izstāde „Dzīvesprieks” 

Bebrenes izstāžu zāle;  

• Gleznošanas, zīmēšanas plenēri  bērniem 

un pieaugušajiem sadarbībā ar biedrību 

“Ūdenszīmes“, Bebrenes pagasta pārvaldi, 

modes namu “Tēma”.  

 

• 14.04.2021.-

21.05.2021.  

 

• 01.10.2020.-

31.10.2020. 

•  14.02.2021.-

31.0.2021.  

• 17.08.2020.-

09.09.2021. 

 

• 2021.gada jūlijs, 

augusts 

organizēšana, 

vadīšana, dalība 

Jeļena Jēkabsone 

• Tekstilmākslas asociācijas 

miniatūrtekstīliju kopizstāde Ģ.Eliasa 

muzejā “Zīmīte draugam”,  

• Jelgavas mākslas skola,  pedagogu  

kopizstāde “Putni” ,  

 

2020.g. maijs 

 

 

2020.g.marts 

 

Dalība 

 

Ivanda Spulle-Meiere 

•  “ATSPĪDĒŠANA. Visu citu lietu 

krāsas...” Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejā 

• JMB un Dobeles mākslinieku grupas 

izstādē “Mežs”, Dobeles 

Novadpētniecības un mākslas muzejā, 

• JMB un Dobeles mākslinieku grupas 

izstādē “Ziedi” Jelgavas Zinātniskās 

bibliotēkas galerijā 

• JMB un Dobeles mākslinieku grupas 

izstādē “Mežs” Jelgavas Zinātniskās 

bibliotēkas galerijā 

• “VĒRŠA GADS” Bulduru Izstāžu namā,   

• “KAĶI, PAVASARIS.” Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā,  

• “Plūstošā zivju zupa.” Jelgavas pilsētas 

bibliotēkā,  

• LKA izstādē “SATIKŠANĀS”, Kultūras 

centrā Siguldas Devons, 

• Naborigama-14 keramikas apdedzinājuma 

ceplī un ekspresizstādē, Salacgrīva, 

• “Atspīdēšana.Visu citu lietu krāsas...” Sēļu 

muižā, 

 

• no 14.11.2020. - 

19.01.2021. 

 

• 10.11.2020. - 

23.12.2020. 

 

• 01.11.2020. - 

30.11.2020. 

 

• 01.10.2020. - 

30.10.2020. 

 

• 12.02.-12.04.2021. 

• 8.03.- 8.04. 2021. 

 

• 13.04.- 13.05. 2021. 

 

• 10.06.-11.07.2021. 

 

• 8.08.2021 

 

• 23.05.- 20.09.2021 

 

• 30.07.- 2.11.2021 

 

• Personālizstāde 

 

 

• Dalība 

 

 

• Dalība 

 

 

• Dalība 

 

 

• Dalība 

• Dalība 

 

• Dalība 

 

• Dalība 

 

• Dalība  

 

• Personālizstāde 

 

• Personālizstāde 
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Pasākums, norises vieta Laiks Darbības veids 

•  “...Visu citu lietu krāsas...” Rojas 

Zvejniecības muzejā  
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PIELIKUMI 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 

 
 

 

 


