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Studiju virziena raksturojums 

Sociālā labklājība 
 

2015./ 2016. 

akadēmiskais gads 

 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas kopējo attīstības stratēģiju (stratēģiskās 

attīstības dokumenti nav jāpievieno, ja ir norāde uz tīmekļvietni, kur šī informācija ir publiski pieejama). 

Studiju virziena kā vienota veseluma un tam atbilstošo studiju programmu aktualitāte, mērķi un uzdevumi, to skaidrība, 

sasniedzamība, saskaņotība ar augstskolas vai koledžas kopējo stratēģisko attīstību. 

  

    Studiju virziena Sociālā labklājība stratēģiskais mērķis ir  nodrošināt augstas kvalitātes izglītību sociālā darba nozarē un sociālās attīstības 

darbiniekiem. Attīstot prasmju un kompetences izcilību sociālā darba izglītībā, praksē, pētniecībā un sociālajā attīstībā, tiks dots ieguldījums 

sociālā darba politikas īstenošanā un nozares ilgtspējīgai attīstībai valstī..  

   Pašlaik RSU Studiju virziens Sociālā labklājība realizē studiju programmas sociālā darba nozarē un īsteno RSU stratēģiju vienā no tās izglītības 

un pētniecības virzieniem – „Globalizācija, sociālās, ekonomiskās, tiesiskās un medicīniskās problēmas” (skat. www.rsu.lv   ) 

    Studiju virziens tiek īstenots Labklājības un Sociālā darba katedrā (Anniņmuižas 26 A). Kopš 2014. gada 1. jūlija katedra ir RSU jaunizveidotās 

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes struktūrvienība. 

 

2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas 

attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa. 

 Informācija par to, vai studiju virzienam atbilstošās studiju programmas ir pamatoti iekļautas studiju virzienā, ir izveidota 

pēctecība dažādu līmeņu studiju programmām. 

 

RSU Sociālās labklājības studiju virzienā tiek realizētas šādas studiju programmas.  

 Profesionālā bakalaura studiju programma „SOCIĀLAIS DARBS” ( kods 24762). 

 Profesionālā maģistra studiju programma „SOCIĀLAIS DARBS” ( kods 47762). 

 Kopīgā profesionālā maģistra studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM” (“SOCIAL WORK 

WITH CHILDREN AND YOUTH”, sadarbībā ar Mykolas romeris universitāti, Lietuva) ( kods 47762). 

 

http://www.rsu.lv/
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      Sociālā darba nozarei ir īpaša loma sociālās labklājības jautājumu risināšanā valstī. Saskaņā ar SPSP Likumu Sociālā darba mērķis ir palīdzēt 

personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus, iesaistot atbalsta sistēmas 

(VI. Sociālā darba mērķis un prasības sociālā darba speciālistiem). Attiecībā uz kvalifikāciju Likumā ir noteikts, ka: tiesības veikt sociālo darbu ir 

personām, kas ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā1. Latvijas 

Republikas intereses Sociālās labklājības virziena un sociālā darba studiju programmu attīstībā ir formulētas vidēja termiņa plānošanas dokumentā 

„Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”. Pamatnostādņu politikas apakšmērķos ir formulēti uzdevumi, kas 

paredz virkni uzdevumu augstskolām, kuras sagatavo sociālos darbiniekus: organizēt metodiskā atbalsta pasākumus; izveidot mērķtiecīgu pieeju 

personu, kuras studē sociālā darba izglītības programmās, studiju atbalstam; pilnveidot sociālo darbinieku profesionalitāti, nodrošināt atbalstu 

zinātnes un pētniecības bāzes attīstībai sociālajā darbā; īstenot izpētē pamatotu sociālo darbinieku profesionālo pilnveidi; veikt ex-ante pētījumus 

sociālā dienesta klienta apmierinātības novērtēšanai. 

 

 Informācija par to, vai studiju programmu kodi un veidi ir aktuāli. 

Studiju programmu kodi un veidi ir aktuāli.  

 

 

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 

 Informācija par to, vai studiju virziena attīstības plānošanā un īstenošanā tiek ievērotas darba tirgus vajadzības 

    Sociālo darbinieku nepieciešamība valstī ir pamatota stratēģiskā dokumentā „Pamatnostādnes profesionālā sociālā darba attīstībai 2013. – 2020. 

gadam”. (2013. gada 20. jūnijā pamatnostādņu projekts tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, protokols Nr.24, 27.paragrāfs, VSS – 1030;  

2013.gada 7.oktobrī pamatnostādņu projekts tika izsūtīts piecu dienu saskaņošanai pirms iesniegšanas Ministru kabinetā; 2013. gada 11.oktobrī 

saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas atzinums, ka nav iebildumu projekta tālākai virzībai plānoto mērķu sasniegšanai attiecībā uz sociālā 

darba izglītības nodrošināšanu). 

    Šobrīd Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktais kritērijs par sociālā darba speciālistu skaitu sociālajos dienestos attiecībā 

pret iedzīvotāju skaitu pašvaldībā 2012. gadā ir izpildīts tikai par 58%, bet 2013. gadā – par 64%. Vienlaikus joprojām ne visi sociālajos dienestos 

strādājošie sociālā darba speciālisti ir ieguvuši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto kvalifikāciju, piemēram, 2012. gadā 

šādi speciālisti (ar neatbilstošu kvalifikāciju) bija 13%. Lai līdz 2020. gadam varētu nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā 

                                                      
1 SPSP Likuma 41.pants 
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uz kvalificētu sociālā darba speciālistu skaitu, kā arī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu profesionāla sociālā darba attīstību,  nepieciešams ik gadu pirmajā 

kursā uzņemt 205 studentus, t.sk., 150 pamata studijās, 50 maģistrantus un 5 doktorantus, kuriem arī turpmākajā studiju procesā (līdz attiecīgās 

kvalifikācijas vai grāda iegūšanai) nodrošināmas valsts budžeta studiju vietas. (Valsts sekretāres  I. Jaunzemes parakstīta vēstule  (10.09.2013.  

Nr.58) Augstākās izglītības padomei, Rīgas Stradiņa universitātei un citām izglītības iestādēm, kuras piedāvā izglītību sociālā darba nozarē.) 

   Valsts sekretāres I. Jaunzemes vēstulē (04.11.2014. Augstākās izglītības padomei) un augstskolā atkārtoti ir apstiprināta nepieciešamība pēc 

sociālajiem darbiniekiem, kam ir svarīga loma sociālās politikas realizēšanā valstī.  

   2015. gada vasarā Labklājības un sociālā darba katedra veica aptauju pašvaldību Sociālajos dienestos, lai noskaidrotu, kāds ir nodrošinājums ar 

sociālajiem darbiniekiem (ar 5. līmeņa kvalifikāciju), kāda ir speciālistu dinamika. Aptauja parāda, ka pašvaldībās netiek pildīts likumā 

noteiktais – viens sociālais darbinieks uz 1000 iedzīvotājiem. Ir tendence sociālos darbiniekus ‘aizvietot’ ar zemākas kvalifikācijas (4. līmeņa 

kvalifikācijas) sociālā darba speciālistiem (sociālās palīdzības organizatoriem, sociālajiem aprūpētājiem vai sociālajiem rehabilitētājiem). Bieži 

sociālā darbinieka pienākumus pilda darbinieki ar citas nozares kvalifikāciju. Latvijas Pašvaldību savienības vēstulē Labklājības minisrijai 

(03.11.2016. Nr. 1020162847/A1832 Uz TAP VSS-1004) cita starpā ir atzīmēts; „Tas, ka pašvaldībās trūkst sociālo darbinieku, tai skaitā 

darbam ar ģimenēm ar bērniem, ļoti būtiski ietekmē iedzīvotāju, jo sevišķi sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju, sociālo situāciju.” 
 

Studentu skaits pa 
studiju gadiem.docx

stud_kustiba-2015_2
016.docx

 
 

4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze: 

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

 

 Labi nodrošināta intelektuālā un materiāli tehniskā bāze studiju 

programmu kvalitatīvai realizēšanai. 

 Izveidots starptautiskas sadarbības tīkls, lai nodrošinātu iespējas 

izmantot studējošo un mācībspēku mobilitātes programmas, kā arī 

kopīgas sadarbības projektus. 

 Ir studējošo interese par Sociālā darba studiju programmām RSU. 

 Sociālie darbinieki ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ir 

Vājās puses 

 
 Nepilna laika studējošie uzskata, ka ir grūti savienot studijas ar 

darbu, tādēļ rodas grūtības izpildīt studiju programmas apguves 

prasības un rodas nesekmība. Studējošie, kuri izšķīrās par 

studiju pārtraukšanu, izstājoties vai ņemot akadēmisko 

atvaļinājumu, atbildēja, apgalvojot, ka pārtrauc studijas ģimenes 

apstākļu dēļ, kā arī minēja finansiālās grūtības.  

 Maģistratūrā studējošie ir arī strādājošie sociālā darba nozarē. 

Ne vienmēr maģistranti spēj pietiekami veiksmīgi savienot 
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pieprasīti darba tirgū. 

 RSU absolventi ir nodarbināti Sociālās labklājības nozarē, ir atpazīti 

darba tirgū. Absolventi veicina RSU sociālā darba studiju 

programmu pozitīvu tēlu darba tirgū. 
 Trīspusējais sadarbības  līgums starp RSU, LPS un Labklājības 

ministriju, devis  iespējas kvalitatīvi pilnveidot  studentu prakses 

iespējas.  

 Ir atjaunots valsts budžeta finansējums pilna laika bakalaura studiju 

programmā 2015. un 2016 gadam. 

 Studiju programmas “Sociālais darbs” 2015. /2016. akadēmiskajā gadā 

pirmo reizi piedalījās arī U-Multirank novērtēšanā. Kopumā programmai 

bija 4 A grupas rādītāji (kas ir visaugstākais novērtējums), un raksturo 

studiju programmu un studiju virziena kopumā  pozitīvu attīstību. 
 

 

studijas ar darba pienākumiem.  

Taču,- 2015./2016. mācību gadā nebija gadījumu, kad darba devēji 

neatbalstītu studējošos. 

Tomēr maģistranti aptaujā    kā problēmu vairākkārt ir  minējuši 

„ļoti ierobežotus laika resursus”. 

Pēdējā gada laikā vairāki (8) maģistranti finansiālu g rūtību dēļ, 

sociālu iemeslu, vai ģimenes apstākļu dēļ  pārtrauca studijas, ņemot 

akadēmisko atvaļinājumu. 

 Darba pienākumi ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kādēļ 

maģistrantiem ir grūtības izmantot ERASMUS  studējošo 

mobilitātes  programmu. 

 Nepieciešams uzlabot precīzas un skaidras informācijas 

pieejamību un apmaiņu studiju procesa organizēšanā no 

katedras  puses. 

 No  reflektantu skatu punkta  sociālā darbinieka profesija 

tiek vērtēta kā visumā zema prestiža profesija, lai ieguldītu 

personiskos līdzekļus  sociālā darba studijās; 

 Starptautiskajā maģistra studiju programmā “ Sociālais 

darbs ar bērniem un jauniešiem” (sadarbībā ar Mykolas 

Romeris universitāti, Lietuva)  ir nepietiekošs studējošo 

skaits no RSU puses: studentu skaits un mācību maksa 

(nesaglabāta proporcija) nespēj nosegt studiju programmas 

realizācijas izmaksas. 
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 Iespējas 

 
 Sociālā darba studiju programmu satura tālāka pilnveidošana, ņemot vērā 

tendences sociālā darba izglītībā, kas izriet no Eiropas sociālā darba 

skolu asociācijas vadlīnijām. 

 Sadarbības ar pašvaldībām tālāka attīstīšana sociālo darbinieku izglītības 

jomā, kā arī sociālā darbinieka profesijas popularizēšana vidusskolās, ar 

mērķi nesamazināt studējošo skaitu studiju programmās. 

 Darbs pie starptautiskās maģistra studiju programmas „Sociālais darbs ar 

bērniem un jauniešiem” nostiprināšanas un sagatavošanās studiju 

programmas akreditācijai. 

 Mērķtiecīgi reklāmas pasākumi Latvijā un ārzemēs; informācijas 

nodošana sadarbības partneriem; saistošas informācijas nodrošināšana 

RSU mājaslapā (LV un ENG). 

 Finanšu resursu rašana studējošo atbalstam. 

 Augsti kvalificētu viesdocētāju  pieaicināšana studiju programmās 

 Sadarbībā ar  SD profesionālajām organizācijām un VM  atkārtoti iniciēt  

sociālo darbinieku iekļaušanu ārstniecības atbalsta personu reģistrā. 

 

 

Draudi 

 
 Neskaidrība sociālā darba speciālistu izglītības finansēšanā par 

valsts budžeta līdzekļiem. 2016. gadā nav piešķirts budžeta  

finansējums maģistra studiju programmai. 

 Augstas studiju programmas izmaksas uz vienu studējošo. 

Potenciālie studenti var nebūt spējīgi segt studiju maksu, 

materiālo apsvērumu dēļ var samazināties interese par studiju 

programmu.  

 Maģistrantiem vajadzētu būt par galveno resursu izglītības un 

prakses pēctecības  nodrošināšanā, tā nodrošinot arī  

profesijas ilgtspēju.  Sociālā darbinieka profesijas zemais 

prestižs Latvijā, sociālā darba praktiķu profesionālā 

pašvērtējuma pazemināšanās un profesionālā izdegšana 

pēdējo gadu laikā ir nopietns drauds ne tikai atsevišķas 

programmas pastāvēšanai, bet sociālo darbinieku profesijas 

attīstībai kopumā. 

 Sociālie darbinieki kopš 2016. gada jūnija vairs nav iekļauti 

ārstniecības atbalsta personu reģistrā (MK 192).  

 Mācībspēku ar visaugstāko akadēmisko kvalifikāciju sociālā 

darba nozarē  tūkums valstī kopumā ir drauds sociālā darba 

nozares autentiskai attīstībai  studiju programmu satura 

nodrošināšanā. 

 Pastāv draudi slēgt Starptautisko maģistra studiju programmu 

“Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem” (sadarbībā ar 

Mykolas Romeris universitāti, Lietuva).  

 

 

5.  Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra.  

 Informācija, vai studiju virziena īstenošanas vadība (pārvaldības struktūra) ir efektīva studiju virziena mērķu sasniegšanai, 

demokrātiska, ar skaidri noteiktiem administratīvā personāla, akadēmiskā personāla un studējošo pienākumiem un atbildību. 

 

  Studiju virziena „Sociālā labklājība” sociālā darba studiju programmas tiek īstenota Rīgas Stradiņu universitātē, kura ir ieguvusi starptautisko 

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008 standarta sertifikātu (Sk. RSU Kvalitātes politika ISO 9001:2008 standarta sertifikāts;). RSU kvalitātes 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/RSU_kvalitates_politika.pdf
http://rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ISO_9001_2008_latv.pdf
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vadības sistēmas standartā ir iestrādāti  ENQA (European Association for Qualify Assurance in Higher Education) studiju iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas standarti un vadlīnijas kvalitātes novērtēšanā Eiropas augstākās izglītības telpā, kā arī  LR Augstskolu likuma prasības. Studiju 

programmas vadības kvalitāte tiek īstenota atbilstoši ISO standarta noteiktajam Augstskolas vadības procesam. 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšana tiek īstenota dažādos veidos: 

1) pirms akadēmiskā mācību gada uzsākšanas, tiek izstrādāti un RSU Senātā apstiprināti mācību plāni un tā izpildei nepieciešamie akadēmiskie 

resursi; 

2) akadēmiskā gada laikā katra semestra noslēgumā struktūrvienībā tiek analizēta studiju plāna izpilde, identificējot izpildes vājās un stiprās puses 

un atbilstoši secinājumiem atrodot risinājumus studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai; 

3) nodrošinot savstarpēju atgriezenisko saiti starp RSU Sociālā darba katedru un studējošajiem nodrošina studējošo aptaujas studiju kursu 

noslēgumā un semestru noslēgumā; 

4) analizējot Labklājības un Sociālā darba katedras kā RSU struktūrvienības darbu, tiek vērtēta arī katedras mācībspēku individuālo plānu izpilde. 

5) studiju gada noslēgumā tiek veikta Labklājības un  sociālā darba katedras un studiju programmas pašnovērtēšana. 

 

6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums: 

6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla 

pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras iegādei 

un elektronisko datubāzu abonēšanai. 

 Vispārīga informācija par finanšu resursiem studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai (vai 

resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai ir pietiekami un nodrošināta to izmantošanas kontrole un 

ilgtspēja) 

 

     Studiju programmu finansēšanas avoti ” 2015. /2016. mācību gadā bija valsts budžeta līdzekļi, kā arī fizisko vai juridisko personu līdzekļi. 

Finanšu resursi tiek plānoti saskaņā ar RSU trīs gadu stratēģisko plānu. Labklājības un Sociālā darba katedrai ir izstrādāts savs detalizēts budžets, 

kurā ir paredzēti nepieciešamie izdevumi studiju programmas mērķu sasniegšanai. Finanšu resursi līdz šim ir bijuši pietiekami programmu 

īstenošanas un attīstībai. Taču ir atzīmējams, ka 2015. /2016. mācību gadā Sociālās labklājības virziena pilna laika bakalaura un maģistra studiju 

programmā  tika atjaunotas valsts budžeta finansējums. 

    Finanšu plāna izpilde tiek regulāri kontrolēta. Struktūrvienībā tiek veikta izmaksu analīze, lai nodrošinātu sabalansētu studiju programmas 

ieņēmumu / izdevumu bilanci. 
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 Informācija, vai akadēmiskā personāla atalgojums atbilst pedagogu darba samaksas noteikumiem (prasība noteikta atbilstības 

novērtējumā) 
Rīgas Stradiņa universitātes personāla darba samaksa tiek noteikta, izvērtējot RSU finansiālās iespējas, studējošo skaitu, kuri studē par privātiem 

līdzekļiem, kā arī darbinieku pienākumu un kompetenču atbilstību RSU noteiktajiem darbības un stratēģiskās attīstības mērķiem. RSU regulāri 

tiek pētīta darba samaksas konkurētspēja darba tirgū kopumā un salīdzināta ar atalgojumu citās augstākās izglītības iestādēs līdzīgos amatos. 

Pašlaik spēkā esošās akadēmiskā personāla mēneša darba algas likmes pārsniedz 2016. gada 5. jūlija MK noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba 

samaksas noteikumi" reglamentētās pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas 

likmes. 

 Informācija par resursiem akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai 

 

 Informācija par  finanšu resursiem studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai 

Studentu pašpārvaldes finansējums tiek ik gadu apstiprināts kā daļa no kopējā RSU finanšu gada budžeta. 

Studentu pašpārvaldes finansējums atbilst Augstskolu likuma 53. pantam un iekļauj gan 1/200 daļu no Valsts finansējuma augstākai izglītībai, gan 

1/200 daļu no finansējuma, kas piesaistīts kā studiju maksa no privāto vai juridisko personu līdzekļiem. 

Kopējais piešķirtais finansējums Studējošo pašpārvaldē 2015. finanšu gadā bija 139 551 EUR.  Piešķirtais finansējums 2016. gadā: 163 011 EUR.  

Finansējuma pieaugums skaidrojams ar studiju maksas ieņēmumu pieaugumu 2016. gadā.   

Ik gadu Studentu pašpārvalde sagatavo budžetu par plānoto līdzekļu izmantošanu kā arī sagatavo ik ceturkšņa atskaites par līdzekļu izmantošanas 

statusu.  

Papildus pārskaitījumam Studentu pašpārvaldei, RSU ik gadu piešķir līdzekļus studentu pašdarbības kolektīvu un sporta kluba darbības 

nodrošināšanai.  

 Informācija par finanšu resursiem katras studiju programmas īstenošanas nodrošināšanai  

 

          Studiju virziena finansējums 2015./2016.akadēmiskaja gadā 
  

Studiju virziens Studiju programmas nosaukums Finansējums (EUR) 

Sociālā labklājība Sociālais darbs (BA) 195 883 

Sociālā labklājība Sociālais darbs (M) 79 589 

Sociālā labklājība Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem (M) 2 520 

Sociālā labklājība kopā   277 992 
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Piezīmes: 

M - maģistra studiju programma 

          
  6.2.Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 

īstenošanai. 

 Informācija par studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikāciju un profesionalitāti, tā 

atbilstību studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai (var sniegt informāciju par visiem studiju virziena 

īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem). 
    Studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu realizēšanā ir iesaistīti 45 docētāji.  To skaitā ir RSU štata slodzes mācībspēki un piesaistītie mācībspēki no 
sociālā darba nozares praktiķiem ārpus universitātes.  16  mācībspēki ir ārštata docētāji no sociālā darba nozares.  24 docētājiem ir  PhD  akadēmiskais grāds, 
ts.sk. 17  ir  RSU štata docētāji no RSU citām struktūrvienībām, bet 9 ir   Labklājības un sociālā darba katedras  mācībspēki. Mācībspēku akadēmiskā kvalifikācija 
vai profesionālā pieredze atbilst prasībām, lai realizētu Sociālās labklājības studiju virziena profesionālās studiju programmas. 

 Informācija par to, vai studiju virziena/studiju programmas akadēmiskā personāla angļu valodas vai citu svešvalodu 

zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot studiju programmu vai atsevišķas tās daļas svešvalodā (ja 

studiju programma vai tās daļas tiks īstenotas svešvalodā) 

Lai pārliecinātos par mācībspēku, kas realizē studiju programmas angļu valodā, svešvalodas zināšanām, RSU periodiski tiek organizēta 

detalizēta angļu valodas prasmju līmeņa noteikšana un nepieciešamības gadījumā papildus apmācība. Informāciju par docētāju svešvalodu 

zināšanas līmeni skat. studiju programmu raksturojumu 10. pielikumu “Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju programmu daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos”. 

Sociālās labklājības studiju virzienā pamatdarbā strādājošie 2 docētāji ir piedalījušies angļu valodas prasmju noteikšanā, kā arī pilnveido  angļu 

valodas zināšanas papildus apmācībās. 

 Informācija par to, ka studiju virziena/studiju programmas akadēmiskā personāla valsts valodas zināšanas atbilst 

noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes B16kārtību profesionālo un amata 

pienākumu veikšanai (prasība noteikta atbilstības novērtējumā) 

Skat. studiju programmu raksturojumu 10. pielikumu. 

Valsts valodas zināšanas atbilst MK 7.07.2008. noteikumiem Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes 

pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā 

iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. RSU Personāla departaments pārliecinās par valsts valodas 

prasmēm. 

 

6.3.Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība 

apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 
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 RSU Bibliotēkā pieejamie resursi studiju virziena  īstenošanai 

Mācības universitātē būtiski veicina Eiropas līmenim atbilstoša bibliotēka un tajā pieejamie informācijas resursi. Bibliotēkas finansējums 

krājuma veidošanai un resursu nodrošināšanai pēdējo piecu gadu laikā: 2012.g. – 218 300 EUR, 2013.g. – 310 000 EUR, 2014.g. – 276 800 

EUR, 2015.g. – 305 200 EUR, bet 2016.g. plānots ap 347 000 EUR. Finansējums uz vienu bibliotēkas lietotāju 2015. gadā bija 25 EUR.  

 Elektronisko resursu abonēšanai tiek izlietoti apmēram 65-70% no budžeta krājuma komplektēšanai. Abonētajās datubāzēs pieejamas ~ 

264 000 abonēto elektronisko resursu vienības (tai skaitā ~80% e-grāmatas).  

Studentiem ir pieejamas 23 tiešsaistes datubāzes: ClinicalKey, AccessMedicine, Ebrary eBooks, BMJ Journals, SAGE Premier, Wiley Online, 

EBSCO, ProQuest Journals, Science Direct kolekcija, SCOPUS, Web of Science, Lursoft Latvijas laikrakstu bibliotēka, Letonika, Leta u.c. 

(skat. http://www.rsu.lv/biblioteka/resursi/abonetie-e-resursi) Medicīnas nozares abonētās datubāzes Elsevier ClinicalKey un McGraw-Hill 

AccessMedicine nodrošina nelimitētu RSU lietotāju skaitu ar galveno mācību literatūru un rokasgrāmatām gan medicīnas bāzes zinātnēs, gan 

dažādās specialitātēs. Savukārt abonētās daudznozaru datubāzes Ebrary eBook Academic Complete un EBSCO eBook Academic Collection 

piedāvā dažādu izdevēju dažādu nozaru e-grāmatas, kas nodrošina atlasītās informācijas rezultātus, meklējot pēc visdažādākajām 

tēmām/atslēgvārdiem. 

         Lietotājiem tiek piedāvāti dažādi elektronisko resursu veidi: zinātnisko rakstu datubāzes, e-grāmatu datubāzes, uz pierādījumiem balstītās 

medicīnas datubāzes, publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes, ziņu un uzziņu datubāzes, kā arī bibliotēkas darbinieku 

apkopotā informācija par pieejamajiem brīvpieejas e-resursiem. E-resursu pārvaldībai tiek izmantots rīks EBSCO Discovery Service, kas 

nodrošina ātru un racionalizētu meklēšanu lielākajā daļā RSU abonēto e-resursu, izmantojot vienu meklēšanas logu. 

Abonētās datubāzes studentiem pieejamas arī no mājām, Studējošā portālā (students.rsu.lv) autorizējoties ar RSU piešķirto lietotājvārdu un 

paroli. 

        Bibliotēkas informācijas centra resursi ir brīvi pieejami jebkuram RSU  studējošajam un docētājam un ir izvietoti atbilstoši starptautiskajai 

decimālajai klasifikācijai (UDK). Bibliotēkas krājumā kopumā ir ap 584 000 fizisko vienību, t.sk. ap 268 700 grāmatas (dati uz 2016. gada 1. 

janvāri). Bibliotēkas resursi tiek regulāri papildināti gan ar iepirkumiem, gan profilam atbilstošiem dāvinājumiem. Pēc bibliotēkas informācijas 

sistēmas atskaišu moduļa datiem grāmatas krājumā, piemēram, zinātniskās un sociālo zinātņu pētniecības metodēs 537 eks. utml. 

         Lai uzlabotu bibliotēkas krājuma atbilstību studējošo vajadzībām, tiek veikts darbs ar kursu literatūras sarakstiem, informācijas sistēmas 

izsniegumu datu analīzi, notiek sadarbība ar docētājiem, lai informētu par situāciju ar kursa literatūras nodrošinājumu un popularizētu e-resursus, 

savukārt, lietotājiem ir iespēja elektroniski aizpildīt ieteikuma anketu krājuma papildināšanai. 

RSU bibliotēkas struktūrvienība ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) depozitārija bibliotēka Latvijā, kas nodrošina PVO izdoto 

informācijas avotu pieejamību. 

     Studentiem ir pieejami elektroniskie katalogi: RSU bibliotēkas elektroniskais katalogs un valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais 

kopkatalogs, kā arī RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze, RSU aizstāvēto bakalaura un maģistra darbu 

datubāze.  
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      Studenti ar savu studējošā apliecību var strādāt arī projektā „Vienotā lasītāja karte” iesaistītajās Latvijas valsts nozīmes bibliotēkās un citās 

bibliotēkās (piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēkā, Latvijas 

Kultūras akadēmijas bibliotēkā u.c.) un izmantot šo bibliotēku krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus. 

      2012. mācību gadā Labklājības un sociālā darba katedra, kas īsteno sociālās labklājības virziena studiju programmas,  ieguva jaunas telpas 

RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas 26A, studējošajiem nodrošinot mūsdienīgu, modernu mācību vidi un infrastruktūru. 

Studējošajiem ir nodrošinātas modernas auditorijas ar multimediju aprīkojumu un lasītavas ar datoriem un piekļuvi internetam. 

   Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu studiju vidi, t. sk., ir nodrošināta fondu 

pieejamība svešvalodās (t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājuma pieejamība svešvalodās. ( Skat. Bibliotēka; Bibliotēkas resursu katalogi Internetā.  

 Sociālā darba tēmās  resursi ir  sekojošās  datubāzēs: Ebrary ebooks, Ebook Academic Collection (EBSCO), Sage, Wiley, Socindex with 

full text (EBSCO), Academic Search Complete (EBSCO), Science Direct, Proquest (līdz 31.10.15). 

 E-resursu skaits meklējot meklētājā EBSCO A-to-Z® (e-grāmatu un e-žurnālu nosaukumi) pēc priekšmetiem (subjects): 

Sociology ~1412, tajā skaitā, Social Services and Welfare (~689) Psychology ~ 942. 

 Meklējot šogad abonētajā jaunajā EBSCO Discovery Service pēc pilnteksta e-grāmatu satura: 

Social work ~1177 

Social policy  ~215 

Social welfare ~ 90 

 Drukātie resursi 

Meklējot pēc bibliotekārās klasifikācijas indeksa: 

364 -Sociālā labklājība un sociālais darbs  1758 eks., t.sk. 1438 eks. grāmatas 

316- Socioloģija 3317 eks., t.sk. 2510 grāmatas 

303- Sociālo zinātņu metodoloģija 260 eks., t.sk. 237 grāmatas 

159- Psiholoģija 4264 eks., t.sk. 2781 grāmatas 

 

 Informācija par bibliotēkas telpu darba laiku, pakalpojumiem, aprīkojumu, iekārtojumu. 
RSU bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes bibliotēka (viena no septiņām valstī) un tā pilda galvenās medicīnas nozares bibliotēkas funkcijas 

Latvijā, kā arī  ir metodiskais centrs Latvijas veselības aprūpes iestāžu bibliotēkām. 

Bibliotēka pakalpojumu un jauno tehnoloģiju jomā ir viena no modernākajām  Baltijas valstīs.  

No 2016.gada septembra lietotājiem pēc rekonstrukcijas pieejamas labiekārtotas, plašas telpas Brīvpieejas abonementā, kas nodrošina  iespēju 

saņemt visas plauktos izvietotās  grāmatas lietošanai uz mājām,  izmantojot pašapkalpošanās iekārtas. Brīvpieejas abonementā atrodas arī lasītavas 

grupu un individuālajam darbam. 

RSU bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas: 300 lasītāju vietas, 84 datoru darbavietas, bezvadu internets; 

http://www.rsu.lv/biblioteka
http://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-resursi
http://atoz.ebsco.com/Titles/Subject/8518?subjectId=21465&subjectName=Social%2BServices%2Band%2BWelfare&resourceType=all&resourceTypeName=allTitles
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Bibliotēka atrodas RSU galvenajā ēkā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, G korp., 2. stāvā), tai ir arī 3 filiāles: 

*  Rīgā  

- RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā : Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem (J. Asara ielā 5); 

            - Bibliotēkas filiāle Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (Anniņmuižas    bulv. 26a); 

           * Liepājā  

            -  RSU Liepājas filiāles bibliotēka (Riņķu ielā 24/26, Liepāja). 

RSU bibliotēka piedāvā plašu drukāto un elektronisko informācijas resursu klāstu,  konsultācijas un apmācības informācijpratībā par iespieddarbu, 

elektroniskās un citas informācijas meklēšanu, kā arī informācijas meklēšanu pēc tematiskajiem pieprasījumiem. Bibliotēkā var saņemt grāmatas 

un citus informācijas resursus darbam mājās, bet  lasītavās ir pieejama jaunākā mācību un zinātniskā literatūra. Studējošie un citi bibliotēkas 

lietotāji var izmantot gan bibliotēkas datorus,  gan strādāt ar savām elektroniskajām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi iespējas. Bibliotēkas Informācijas 

centrā pieejami arī iesiešanas un laminēšanas pakalpojumi. Bibliotēkā var iegādāties RSU izdevniecībā izdotās mācību grāmatas un metodiskos 

materiālus. Lasītavās ir patīkami pavadīt laiku, jo tās ir ērti iekārtotas, lai varētu mācīties un atpūsties.  

Bibliotēkas vide katru gadu tiek pakāpeniski uzlabota un modernizēta, tiek ieviestas jaunās tehnoloģijas un pakalpojumi (pašapkalpošanās iekārtas 

– ar iespējām pašapkalpojoties izsniegt sev grāmatas, nodot tās, pagarināt to lietošanas termiņus, apskatīt savu lietotāja kontu, kā arī printēt, kopēt, 

skenēt, izmantojot daudzfunkcionālās iekārtas), iepirkti elektroniskie un tradicionālie informācijas avoti, lai nodrošinātu lietotāju vajadzības un 

vēlmes, kas regulāri tiek apzinātas.  

Bibliotēkas darba laiks 

 

Bibliotēkas Informācijas centrs, 

Pasaules Veselības organizācijas 

Depozitārija bibliotēka Latvijā, 

Starpbibliotēku abonements 

I–V 8.30–19.00 (janvārī 

un maijā - 08.30.- 21.00); 

VI 10.00–16.00; 

Brīvpieejas abonements I–V 8.30–19.00, VI 

10.00–16.00 

RSU bibliotēkas filiāle – 

Informācijas centrs Latvijas 

veselības aprūpes speciālistiem 

I, III, V 9.00–17.00, II, IV 

11.00–18.00 

Bibliotēkas filiāle RSU Medicīnas 

izglītības tehnoloģiju centrā 

I–V 9.00–18.00, VI 

10.00–16.00 

RSU Liepājas filiāles bibliotēka  I–V 8.30–17.00 

 

Par pakalpojumiem, resursiem, apkalpošanas punktiem un citiem jautājumiem informāciju var atrast RSU mājaslapas sadaļā Bibliotēka: 
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www.rsu.lv/biblioteka.  

Bibliotēkas jaunumiem un aktualitātēm var sekot Twitter kontā  @RSUbibl.  

RSU bibliotēka piedāvā iespēju lejuplādēt un izmantot mobilo aplikāciju “RSU bibliotēka”. Aplikācija ļauj ar Android operētājsistēmu aprīkotu 

viedtālruņu lietotājiem ērti un ātri sazināties ar bibliotēkas struktūrvienībām, piemēram, pagarinot grāmatas lietošanas termiņu. Ar aplikācijas 

palīdzību ir iespējams noskaidrot bibliotēkas apkalpošanas punktu darba laikus, uzzināt, kā tur nokļūt, nosūtīt e-pastu, piezvanīt, meklēt un rezervēt 

grāmatas bibliotēkas katalogā u.tml.  

 Informācija par pieejamo administratīvā un tehniskā personāla atbalstu – Studentu serviss  

• konsultē par studiju iespējām un uzņemšanas prasībām; 

• organizē studējošo uzņemšanas procesu RSU studiju programmās – pieņem dokumentus no reflektantiem, ievada reflektanta informāciju 

datu bāzē, reģistrē reflektantu ierašanos uz pārbaudījumu, organizē studiju līgumu slēgšanu; 

• izgatavo un izsniedz studenta apliecību; 

• izsniedz izziņas par studenta statusu, sekmēm un citiem studiju datiem, latviešu un angļu valodā pēc studenta pieprasījuma; 

 apliecina RSU dokumentu oriģināla kopijas ar Studentu servisa zīmogu, speciālista parakstu (piem., diploma kopija, sekmes no atzīmju 

grāmatiņas); 

• izsniedz no SIS RSU lietotājvārdus un paroles aktīvajiem RSU studējošajiem; 

• pieņem visu veidu iesniegumus no studentiem; 

• informē par stipendijām, pieņem pieteikumus, 

• informē par kredītiem, pieņem pieteikums, 

• informē par karjeras iespējām pēc RSU studiju programmu apguves, 

• konsultē par lekciju un nodarbību sarakstiem, norises vietām un laikiem, 

• sniedz vispārēju informāciju RSU reflektantiem, studentiem, darbiniekiem un klientiem par RSU struktūrvienībām, to atrašanās vietām, 

pieņemšanas laikiem (pēc mājas lapā norādītās informācijas), par RSU darbiniekiem, par Atvērtās universitātes studiju norisi (pēc Mācību 

departamenta sagatavotās informācijas) un  par nozīmīgākajiem RSU pasākumiem.  

• sniedz karjeras konsultācijas;  

• organizē karjeras izglītības pasākumus (pakalpojumi, kursi, programmas, diskusijas). 

 Informācija par studiju virziena materiāltehnisko nodrošinājumu (IT) 

Uzsākot studijas katram studējošajam, tiek piešķirts lietotājvārds un, izmantojot pašapkalpošanās servisu, studējošais var iegūt un atjaunot paroli, 

kuru var izmantot studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās. 

RSU Studējošā portālā Universum pieejama visa nepieciešamā informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi universitātes nodrošinātie 

pakalpojumi: elektroniski nodarbību grafiki, e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas), videolekciju ieraksti, atzīmes, iesniegumu veidlapas, 

informācija par finansēm, privāta RSU studējošā E-pasta kastīte un piekļuve Office365, pašapkalpošanās izdruku pārvaldība (drukāšana, 

skenēšana, kopēšana), studiju kursa anketas, studiju kursu apraksti, pieteikums rakstiskas izziņas saņemšanai par studējošā statusu, studijas 

http://www.rsu.lv/biblioteka
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reglamentējošie dokumenti (iekšējie un ārējie normatīvie akti), tiešsaistes datu bāzes, aktuālā informācija par studējošo sadzīvi. Savukārt 

studējošā portālā, sadaļā Bibliotēka studējošajiem no jebkuras atrašanās vietas ir nodrošināta pieeja elektroniskajām datubāzēm, kā, piemēram, 

Web of Science, Ebrary eBooks, ClinicalKey, Access Medicine u.c. 

RSU kopdarbības e-vidē tiek izmantota brīvpiekļuves programma MOODLE, interneta vietnē (turpmāk e-studijas) pieejams gan gaidāmais 

notikumu kalendārs, gan jaunākās RSU ziņas un diskusiju forumi, gan arī studiju materiāli un visu jaunākā informācija par to, ko studējošā kursa 

pasniedzējs vēlas nodot studējošajiem – papildus uzdevumus, kolokvija/eksāmena jautājumus, noderīgus papildmateriālus u.tml. RSU e-studijas 

ir pieejamas 24 stundas diennaktī gan no RSU centrālās ēkas un RSU kopmītnēm, gan arī no jebkuras citas vietas, kur pieejams interneta 

nodrošinājums. 

E-studiju vidē studējošajiem katrā kursā ir pieejama informācija par studiju kursu, tā tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem. Lielākajā daļāno e-

kursiem ir ievietoti nepieciešamie studiju papildmateriāli un norādītas saites uz ārējiem informācijas resursiem. Daļā no kursiem studentiem e-

studiju vidē ir pieejami arī pašpārbaudes testi studiju kursa sekmīgai apguvei. 

Visās RSU ēkās pieejams drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu 

un paroli. Eduroam ir pieejams pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Tāpat arī RSU studējošajiem ir pieejami 

brīvpieejas datori, kuros nodrošināta piekļuve studējošā sistēmām un interneta resursiem. Veselības aprūpes studiju virziena nodarbības noris 

397 mācību telpās, no kurām ceturtdaļa ir lekciju telpas, pārējās ir praktisko nodarbību telpas. Audiovizuālo materiālu izmantošanai studiju 

procesā 140 mācību telpās ir pieejami multimediju projektori, no kuriem lielākā daļa ir  augstas izšķirtspējas interaktīvie projektori, kas savienoti 

ar apskaņošanas sistēmu. Audiovizuālo mācību materiālu sagatavošanai tiek izmantota Panopto video ierakstu sistēma, savukārt tiešsaistes 

lekciju nodrošināšanai videokonferences sistēma. Kā arī izveidota centralizēta auditoriju multimediju aprīkojuma pārvaldības sistēma. Studiju 

procesa vajadzībām ir pieejamas arī 10 datorklases, kopā ar 200 darba vietām, kas tiek izmantotas gan noteiktu studiju kursu īstenošanai gan 

elektronisku eksāmenu un citu veidu zināšanu pārbaudījumu nodrošināšanai 

Kā papildus rīks studējošā zināšanu novērtēšanai, pieejama antiplaģiātisma un darbu elektronisko labošanas un vērtēšanas sistēma Turnitin. Tas 

ir pasaulē vadošais rakstu darbu labošanas un plaģiātisma novēršanas rīks, ko ik dienas lieto miljoniem studentu un akadēmisko darbinieku visā 

pasaulē. Turnitin piedāvā divas galvenās platformas: Originality Check – platforma, kas automātiski pārbauda, par cik procentiem darbā ir 

neorģināls saturs (plaģiāts), un GradeMark+ETS & QuickMark – platforma, kas ļauj elektroniski labot iesniegtos darbus, kas būtiski paātrina, kā 

arī uzlabo darbu labošanas kvalitāti. 

Kā arī RSU piedāvā saviem studējošajiem izmantot Office365, kas nodrošina iespēju lietot pilnu Microsoft Office, OneDrive failu glabātuvi bez 

papildus maksas. Kamēr studējošais studē RSU, tam ir pieejama visa programmatūra, kas ir nepieciešama veiksmīgai studiju procesa norisei. 

Studējošais var veikt Microsoft Office programmu – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, instalāciju uz pieciem datoriem (PC vai Mac) un 

piecām mobilajām iekārtām (piemēram, viedtālruni, portatīvo datoru un planšetdatoru). Students var izmantot OneDrive 1 TB apjomā ierīču 

automātiskai sinhronizēšanai.  

 RSU IT departaments ir RSU struktūrvienība, kuras viens no darbības mērķiem ir modernas informāciju tehnoloģijas infrastruktūras 

stratēģijas īstenošana. IT departaments veic RSU e-pakalpojumu izstrādi un nodrošinātu to ekspluatāciju. 
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RSU fiziskā IT infrastruktūra sastāv no: 

a. RSU datortīkla, kas izvietots 10 ēkās, to savienojumiem, kopā ar 3142 tīkla pieslēguma portiem, 176 bezvadu tīkla piekļuves punktiem, 

tajā skaitā tiek nodrošināts bezvadu tīkls dienesta viesnīcās; 

b. RSU datu centra infrastruktūras, kas izvietota Dzirciema ielā 16 un Anniņmuižas bulvārī 26a, 43 fiziskie serveri, 3 rezervēti disku 

masīvi, VMware virtuālo serveru infrastruktūra ar vairāk kā 100 virtuālajiem serveriem, rezerves barošanas sistēma, dzesēšana, datu rezerves 

kopiju veidošanas infrastruktūra; 

c. IT aparatūras un sistēmu monitoringa sistēma Nagios, HP IMC, MS SCCM ar vairāk kā 800 monitorējamām iekārtām un servisiem; 

d. Lync telefonu infrastruktūras uzturēšana un atbalsts 300 pieslēgumi; 

e. Panopto lekciju video lekciju ierakstu sistēma, kurā tiek veikti vidēji 100 lekciju ieraksti mēnesī; 

f. videokonferences sistēma, tiešsaistes lekciju nodrošināšanai, kur 2015./16. studiju gadā tika nodrošinātas 120 attālinātas lekcijas ar 

Liepājas filiāli; 

g. e-pasta sistēmas uzturēšana - darbiniekiem Exchange, kas nodrošina kalendāra un kontaktu pārvaldību, studējošajiem tiek nodrošināts 

mākoņpakalpojums Office 365; 

h. MS Active directory bāzēta elektroniskās identitātes pārvaldības infrastruktūras uzturēšana (viens lietotāja vārds un parole visās 

centralizēti uzturētajās IT sistēmās); 

i. failu servera uzturēšana; 

j. datorizētu darba vietu un datorklašu apkalpošana (1444 datori, 526 drukas iekārtas, skeneri un citas iekārtas; 

k. mācību auditoriju aprīkojuma uzturēšana - 133 stacionāri aprīkotas telpas, 179 projektori, tajā skaitā aprīkojuma profilaktisko apkopju 

veikšana; 

l. mācību auditorijās ir palielināts klātienes atbalsts, nodrošinot, ka videolekciju ierakstiem, tiešsaistes lekcijām un lekcijām, kas notiek 

auditorijās ar sarežģītu multimediju aprīkojumu, IT servisa centra speciālists klātienē nodrošina tehnisko atbalstu; 

m. pašapkalpošanās kopēšanas/drukāšanas/skenēšanas sistēmas administrēšana. 

Lai nodrošinātu studiju procesā nepārtrauktu IT resursu pieejamību, ir izveidots IT servisa centrs, kura darba laiks darba dienās ir no 7:30 līdz 

20:00 un sestdienās no 8:00 līdz 14:00. 

Lai nodrošinātu Studiju programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu atbilstoši 

studiju programmu attīstības vajadzībām, ir izveidota IT attīstības darba grupa, kas sastāv no akadēmiskajiem un administratīvajiem 

darbiniekiem. IT attīstības darba grupa izskata ierosinājumus par jaunu IT sistēmu izveidi un esošo pilnveidi. Savukārt fiziskā IT infrastruktūra 

tiek plānota atbilstoši struktūrvienību pieprasījumiem, izvērtējot esošās infrastruktūras noslogojumu, RSU budžeta sastādīšanas laikā. 

Augstāk minēto mērķu sasniegšanai IT departamentam ik gadu tiek piešķirts budžets saskaņā ar IT ilgtermiņa attīstības plānu.  Liela daļa no 

finansējuma tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem pamatlīdzekļos, ieskaitot sistēmu programmatūras. 2015. finanšu gadā 35% no IT budžeta 

bija paredzēti attīstībai – ilgtermiņa ieguldījumiem pamatlīdzekļos, bet 2016. gada budžetā ilgtermiņa ieguldījumu īpatsvars sasniedz 48% no 

kopējā IT Departamenta budžeta.   
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 Informācija par to, vai studiju virziena materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, specifiskas laboratorijas, iekārtas, studijas, 

atbilst studiju virziena ietvaros īstenojamo studiju programmu vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim; 

 

Studiju virziena studiju programmām ir  pilnvērtīgs materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī studiju vajadzībām pieejamas mūsdienu 

tehnoloģijas, lai nodrošinātu efektīvu studiju procesu: ir pieejami mācību metodiskie un informatīvie materiāli, Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju nodrošinājums ir pietiekošs un moderns, lai studējošajiem būtu pieejami e-studiju līdzekļi, attālinātas studiju iespējas, kā arī 

nodrošināt studējošo un akadēmiskā personālā savstarpēji efektīvu informācijas apmaiņu. 

2012. mācību gadā Labklājības un sociālā darba katedra ieguva jaunas telpas RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas 26A, 

studējošajiem nodrošinot mūsdienīgu, modernu mācību vidi un infrastruktūru. 

  

 Informācija par to, kā notiek programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un tehniskā nodrošinājuma 

pilnveidošana 

 

Atskaites periodā  informatīvā un tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanas jomā  darbs vērsts uz katedras mācībspēku prasmju pilnveidošanu 

efektīvi izmantot tehnoloģijas studiju procesā. 

 

   
 

7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, 

studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības 

(radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos 

projektos pārskata periodā. 

 Informācija par zinātniskā (radošā) darba organizāciju un institucionālā struktūru (tās efektivitāti) 

 Pētniecībā RSU darbojas saskaņā ar apstiprinātām stratēģijām. Rīgas Stradiņa universitātes valsts zinātniskās institūcijas darbības stratēģija 

2010.-2016.gadam tika apstiprināta ar Veselības ministra rīkojumu nr. 3, 2010. gadā. 2015.g. tika izstrādāta un apstiprināta jauna Rīgas Stradiņa 

universitātes zinātniskās institūcijas attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. Ātrāku stratēģijas sagatavošanu un apstiprināšanu noteica Izglītības 

un zinātnes ministrijas Informatīvie ziņojumi, kas apstiprināti Ministru kabinetā. 

Stratēģijas ietver sadaļas attiecībā uz prioritārajiem pētniecības virzieniem, cilvēkresursiem, infrastruktūru, sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 

zinātniskajām institūcijām, finansējuma piesaisti. 2010.-2016.g. stratēģija ir tikusi izpildīta, lielā mērā pateicoties vairāk nekā 2 miljonu 

kapacitātes attīstības granta (REGPOT) piesaistei no 7. Ietvarprogrammas, veselības tematiskās sadaļas. Šī granta ietvaros bija iespējama t.sk. 

ārkārtīgi vērtīgu semināru un vienas konferences rīkošana Rīgā, kuru ietvaros maģistra un doktora līmeņa studenti  guva iespēju apgūt jaunas 

zināšanas, no visā pasaulē atzītiem speciālistiem. 
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Pētnieciskās organizācijas struktūrshēma: 

 
 

Pētniecības organizāciju nosaka Zinātniskās darbības likums. Augstākais koleģiālais orgāns pētniecībā ir Zinātniskā padome. Tā pieņem 

stratēģiskus lēmumus pētniecībā, kā arī aizklāti ievēl zinātnisko personālu. Operatīvās administrēšanas līmenī zinātniskās darbības pārvaldību 

veic Zinātnes pārvalde, kuru vada zinātņu prorektore. 

Pētniecībā ikgadējais monitorings tiek nodrošināts, veicot struktūrvienību zinātniskās darbības rezultātu apkopošanu nākamā gada janvāra 

mēnesī, kur katra akadēmiskā un zinātniskā struktūrvienība aizpilda speciālu atskaites formu. Dati tiek apkopoti, un par tiem tiek ziņots ikgadējā 

zinātniskajā konferencē martā-aprīlī, kā arī RSU Zinātniskās darbības pārskatā drukātā formātā, kas tiek sagatavots līdz maija beigām par 

iepriekšējo gadu. 

Attiecībā uz RSU iekšējo grantu īstenošanu, katra izpildes gada novembrī tiek iesniegta informācija par izpildi, tā tiek izvērtēta vērtēšanas 

Zinātnes padome

Zinātņu prorektors

Zinātnes 
departaments

TPK

Institūti

Specializētās 
laboratorijas

Akadēmiskās 
struktūrvienības

Studentu 
pētnieciskās 
aktivitātes
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komisijā, un tiek pieņemts lēmums par turpināšanu nākamajā gadā un rekomendācijām izpildītājiem. 

Pētniecības aktivitāšu monitoringu struktūrvienību līmenī veic to vadītāji. Visām zinātniskajām un akadēmiskajām struktūrvienībām to 

vadītājiem zinātniskā darba pārraudzība ir iekļauta amata aprakstos. 

DIV sistēmā tiek kaskadēti uzdevumi pārvaldes hierarhijā. Atbilstoši sasniegumiem, tiek veikta pusgada un ikgadējā vērtēšana, un attiecīgi 

atzīmēti labākie sasniegumi. 

 Informācija par pētniecībai atvēlētajiem resursiem (to, kā tiek plānots un apmaksāts akadēmiskā personāla un studējošo pētniecības 

(radošais) darbs, tai skaitā dalība zinātniskajās konferencēs vai mākslinieciskās jaunrades aktivitātēs 

Pētniecībai tiek piesaistīti līdzekļi no ārpuses, kā arī tiek izmantotas RSU iekšējās programmas, kas finansētas no RSU resursiem. Finansējuma 

apjoms pētniecības iekšējiem projektiem tiek piešķirts ikgada RSU budžeta plānošanas procesā.   Pastāv vairākas iekšējās finansēšanas 

programmas – Doktorantu granti, RSU iekšējie granti, starp augstskolu sadarbības granti, atsevišķu projektu atbalsts no RSU Absolventu 

asociācijas puses sadarbībā ar  Borisa un Ināras Teterevu fondu. Kopējais finansējums RSU šiem iekšējiem zinātnes projektiem 2016. gadā 

sastāda  512 860 EUR.    (Iekšējiem grantiem piešķirts 284 000, RTU_RSU grantiem 100 000, Doktorantu grantiem 128 860.) 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība daļēji tiek apmaksāta pamatalgas ietvaros (atkarībā no amata veida ir noteikts darba apjoms 

pētnieciskās jomas pienākumiem). Atbilstoši RSU finansiālām iespējām un pētnieciskā virziena aktualitātei, RSU atbalsta akadēmiskā personāla 

dalību zinātniskās konferencēs, piešķirot apmaksātu prombūtnes laiku vai radošo atvaļinājumu.  

 Studiju programmu sasaiste ar atbilstošiem grantiem un (vai) projektiem (doktora studiju programmām) 

Nav attiecināms 

 

 Informācija par akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības (radošo) darbu, zinātniskās pētniecības darbu tematiku un tās saistību 

ar studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu saturu 

Saskaņā ar 2010.-2016.g. pētniecības stratēģiju, virzieni ir šādi: 

1. Sabiedrības veselība. 

2. Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā. 

3. Uz strukturāliem, funkcionāliem un biomehāniskiem pētījumiem balstīta saslimšanu diagnostika un ārstēšanas algoritmu izstrāde. 

4. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte, un izšķirošo sabiedrības veselības determinantu kompleksa 

analīze. 

5. Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē un norisē. 

6. Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte. 

7. Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā. 

8. Sejas žokļu deformāciju un anomāliju imunohistoķīmiski, radioloģiski un klīniski pētījumi. 

9. Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā. 

10. Globalizācijas sociālās, ekonomiskās, tiesiskās un medicīniskās problēmas. 
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Šie virzieni pilnībā pārklāj RSU darbības spektru un nodrošina zinātniskā darba iespējas studējošajiem un akadēmiskajam personālam. Visos 

šajos virzienos RSU darbojas promocijas padomes, līdz ar to iespējama akadēmiskā personāla attīstība un tālākizglītība. 

2015.-2016.g. stratēģijā noteiktas šādas prioritātes: 

PILĀRI  
KLĪNISKĀ 

MEDICĪNA 
BIOMEDICĪNA REHABILITĀCIJA SABIEDRĪBAS VESELĪBA 

PĒTNIECĪBAS 

PAMATS 
MOLEKULĀRĀ 

MEDICĪNA 

STRUKTURĀLĀ 

BIOLOĢIJA 

IZPĒTES 

METODOLOĢIJAS 

SOCIĀLĀ/KULTŪRAS/ 

VIDES/IEDZĪVOTĀJU 

VESELĪBA 

VADOŠĀS 

PĒTNIECĪBAS 

NOZARES 

ONKOLOĢIJA 

INFEKCIJAS SLIMĪBAS UN IMUNOLOĢIJA 

ARODSLIMĪBAS

   DARBA UN VIDES VESELĪBA 

REĢENERATĪVĀ MEDICĪNA, AUDU BIOINŽENIERIJA   

IZAUGSMES 

NOZARES 

ZĀĻU FORMU TEHNOLOĢIJAS (FARMĀCIJA) 

   

REHABILITĀCIJA UN SABIEDRĪBAS 

NOVECOŠANĀS 

   HRONISKAS SLIMĪBAS UN TERAPIJU ALGORITMI 

NEIROZINĀTNE/CILVĒKA SMADZEŅU SLIMĪBU PĒTNIECĪBA 

MĀTES UN BĒRNA VESELĪBA 

KODOLMEDICĪNA, RADIOLOĢIJA un MODERNĀS VIZUALIZĀCIJAS METODES 

    SOCIĀLĀS UN HUMANITĀRĀS ZINĀTNES 

CAURVIJU 

NOZARES 

ANATOMIJA, EMBRIOLOĢIJA, HISTOLOĢIJA,PATOLOĢIJA,STRUKTŪRBIOLOĢIJA 

ANESTEZIOLOĢIJA UN REANIMATOLOĢIJA 

NEATLIEKAMO STĀVOKĻU UN MILITĀRĀ MEDICĪNA 

   VESELĪBAS APRŪPES ZINĀTNE 

  SABIEDRĪBAS VESELĪBA 

      SOCIĀLĀ POLITIKA 

 

Prioritātes nosedz visu RSU programmu virzienus un programmu saturu, tajās iespējama akadēmiskā personāla un studentu zinātniskā 

darbība 
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 Informācija par pētniecības darbu publicēšanu starptautiski recenzējamos izdevumos, starptautisko publicitāti, piemēram, izstādēs, 

skatēs, uzvedumos un/vai praktisko izmantošanu, iekļaušanos inovatīvā darbībā. 

 

 Informācija par studējošo iesaistīšanos zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas saistību ar 

studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem 

     Sociālās labklājības studiju virziena programmās iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskais darbs atbilst RSU zinātniskās pētniecības 

stratēģiskajai prioritātei Globalizācijas sociālās, ekonomiskās, tiesiskās un medicīniskās problēmas. (Sk.http://www.rsu.lv/petnieciba) 

    Atbilstoši studiju virziena specifikai un attīstības interesēm pētniecības joma ir sociālā politika, labklājība un sociālais darbs.   

Zinātniski pētnieciskais darbs ir vērsts vairākos tematiskos virzienos:  

• Sociālā politika, sociālo pakalpojumu attīstīšana un kvalitātes vadība; 

• Sociālā darbinieka profesijas attīstības jautājumi: izglītības, pētniecības un prakses mijiedarbība; 

• Sociālais darbs ar dažādām  sociālā darba  mērķa grupām;  

• Sociālais darbs ar ģimeni; 

• Sociālais darbs ārstniecības vidē; 

• Sociālā darba pētniecības metodoloģiskās problēmas. 

        2015. /2016. mācību gadā  pētniecībā galvenais darbs pie Valsts pētījuma programmas EKOSOC-LV Tautsaimniecības transformācija, 

gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības 

veidošanai” 2.1. Projekts Nr. 5.2.Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā.  (L. Vilka, M. Smirnova); 

     Ar projekta atbalstu izstrādāti 2 maģistra darbi: I Strauta „Sieviete darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma”  un  J. Hodakovska – 

Migunova “Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu attīstība Tukuma novadā administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” 

Gan I.Strauta, gan J. Hodakovska - Migunova pētījušas Latvijas sabiedrībā  sociāli aktuālus jautājumus. Pētījumu rezultāti un diskusijai  

piedāvātie  praktiskie risinājumi ir raisījuši arī  organizāciju interesi.  Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs noslēdza līgumu par pētījuma  

„Sieviete darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma” iegādi. Savukārt pētījums par pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu attīstību 

Tukuma novadā   ieinteresēja Tukuma novada Domi.  

      I.Razgale  ir Eksperte metodoloģisko vadlīniju izstrādāšanā un ieviešanā darbam ar mērķa grupas jauniešiem projektā “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,  ”Eiropas 

Sociālā fonda projektā  "PROTI un DARI!" "Jauniešu garantija ". 

      Sadarbībā ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju 2 maģistranti ir iesaistīti pētnieciskā projektā “Bērnu ar invaliditāti rehabilitācijas 

efektivitāte Latvijā”. 

 

  Publikācijas 

http://www.rsu.lv/petnieciba
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 M. Lotko, L. Leikuma, M. Gopalswamy Battle.  Comparative analysis of outreach work with street children in Latvia. SHS Web of 

Conferences Proceedings, Volume 30., 2016. 

 A. Stankevičs. Higher education aso ne of factors that influence regional performance. SHS Web of Conferences Proceedings, 

Volume 30., 2016. 

 Marika Smirnova, Leona Stašova, Lolita Vilka. Family contact points in everyday life:comparative analysis between Latvia and 

Czechrepublic. 08 Schriftenreihe KH Mainz. Families at risk international perspectives. Catholic University of applied Sciences 

EOS-Verlag St. Ottilien, 2016.lpp.83. -95. 

 Sagatavots un laists klajā  Starptautiskās starpdisciplīnu konferences “ Society. Health. Welfare.”  rakstu krājums (L.Vilkas 

redakcija); skat http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/09/contents/contents.html 

 M. Moors. Jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšana. Sociālais darbs Latvijā. 1 / 2016. Labklājības Ministrija. 

Konferences  

 Dalība LZA apaļā galda diskusijā „Uzņēmējdarbības vide Latvijas novados: attīstības perspektīvas” ar referātu „Pašvaldības nodrošināto 

sociālo pakalpojumu attīstība Tukuma novadā  ATR kontekstā”.( J. Hodakovska – Migunova., L. Vilka,  07.06.2016.) 

    

 

8. Informācija par ārējiem sakariem: 

 Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

Ārējā sadarbība ir viens no svarīgākajiem  Sociālās labklājības studiju virziena stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem 2014.-2017.  

2014. gadā Sociālās labklājības virziena attīstīšanā  RSU izvirzīja stratēģisku uzdevumu  „Ieviests mehānisms regulārai sadarbībai ar pašvaldību 

vadītājiem dažādu speciālistu izglītības nodrošināšanā”.  Šī uzdevuma veikšanā tika īstenotas nozīmīgas aktivitātes: 

tiekoties ar pašvaldību izpilddirektoriem,  lielākajām Latvijas pašvaldībām tika apspriests jautājums par sadarbības veidiem starp RSU un 

pašvaldībām sociālā darba jomā, tajā skaitā par  sociālo darbinieku izglītošanu un pašvaldību atbalstu. Šajā periodā tika sagatavots Līgums starp 

RSU, LPS un LM. Līguma mērķis ir veicināt stabilu sadarbību starp RSU Labklājības un sociālā darba katedru  un pašvaldībām.  Trīspusējo   

līgumu  parakstīja LM ministrs U. Augulis, RSU rektors prof. J. Gardovskis un LPS Priekšsēdis A. Jaunsleinis. Trīspušu līgums ir pamats, uz kā 

veidojas sadarbība ar galvenajiem darba devējiem sociālā darba jomā. 

       Rīgas Stradiņa universitāte, Labklājības un sociālā darba katedras personā  ir Eiropas sociālā darba skolu asociācijas  (European  

Association of Schools of Social Work, (EASSW) biedre kopš 2011. gada.  Asociācija apvieno vairāk nekā 300 dažādas skolas, universitātes un 

terciārās izglītības iestādes, kas iesaistītas sociālā darba izglītības nodrošināšanā. 2015.gadā  Milānā, Itālijā no 29. jūnija līdz 2. jūlijam 

notika Asociācijas rīkotā konference “Sociālā darba izglītība Eiropā: iepretim 2025”.  Konferences laikā notika arī Asociācijas izpildvaras 
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vēlēšanas. Rīgas Stradiņa universitātes Labklājības un sociālā darba katedras lektore Marika Smirnova tika ievēlēta par Eiropas Sociālā darba 

skolu asociācijas izpildvaras komitejas locekli no Latvijas. (http://www.eassw.org/executive-committee-members.html ).  Šāda veida 

pārstāvniecība sekmēs ne tikai RSU sociālās labklājības  studiju virziena attīstības iespējas, bet  veicinās arī  sociālā darba kā nozares 

attīstību valstī kopumā. 
     RSU ir pārstāvēta Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē, kura ir izveidota pie Labklājības ministrijas, kā arī  Klīnisko Sociālo 

darbinieku asociācijā. 

  Sadarbībā ar LPS un LM  RSU  Labklājības un sociālā darba katedra  sagatavoja Latvijas sociālā darba izglītotāju, sociālo darbinieku  un   

speciālistu  2. forumu “Zināšanu pārnese sociālā darba izglītībā: izglītības un prakses mijiedarbība”, t.sk., Foruma izdevumu “Var pazīt pēc 

darbiem -2: zināšanu pārnese sociālā darba praksē.”(17.09.2016.)     

     Lai rosinātu interesi par sociālā darbinieka profesiju un sociālā darba studiju programmu RSU, ir veiktas dažāda veida publiskās aktivitātes, 

t.sk: 

 Tiek sekmēta studējošo iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā dažādās organizācijās (Centrs ”Ābeļzieds”, „Drošā māja,” „Māras 

centrs”, studentu un pasniedzēju sadarbības projekts ar starptautisko auditorkompāniju KPMG Raudas speciālajā 

internātpamatskolā 

 Turpinās 2012. /2013. mācību gadā aizsāktā absolventu darbavietu apzināšana un viesošanās pie absolventiem „Ciemos pie   

   absolventa: labās prakses pieredze ”: 02.- 03.06. 2016. Izbraukuma seminārs Raunā, Gatartas pansionātā. 

          Sociālās labklājības studiju virzienā iesaistītie mācībspēki dod savu ieguldījumu, piedāvājot kvalifikācijas pilnveides kursus, LM projektā  

„Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu 

profesionālās kompetences pilnveides (apmācības) pakalpojumu”  

Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un 

ietekme uz studiju un pētniecības procesu. 

Starptautiskā sadarbība ir viena no RSU stratēģiskajām prioritātēm:  

 Būtiski palielināt ārvalstu studējošo skaitu; 

 Paplašināt starptautiska akadēmiskā personāla piesaisti; 

 Veidot konsorciju ar Baltijas/ES universitātēm; 

 Nodrošināt vismaz 10% RSU studējošo un akadēmiskā personāla starptautisku mobilitāti. Skat.  http://www.rsu.lv/par-

rsu/strategija/darbibas-prioritates 

 

    Sociālās labklājības studiju virziena īstenošanā RSU Labklājības un sociālā darba katedra ir izveidojusi sadarbības attiecības ar vairāku ES 

valstu augstskolām un universitātēm. Starptautiskā sadarbība tiek realizēta dažādās formās: kopīgi pētniecības projekti, studējošo un mācībspēku 

mobilitāte ERASMUS, sadarbība periodiskās konferences „Sabiedrība. Veselība. Labklājība” organizēšanā, kā arī sadarbība starptautiskā 

zinātniskā redkolēģijā konferences rakstu krājuma izdošanā. 

http://www.eassw.org/executive-committee-members.html
http://www.rsu.lv/par-rsu/strategija/darbibas-prioritates
http://www.rsu.lv/par-rsu/strategija/darbibas-prioritates
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Skat arī  http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/labklajibas-un-sociala-darba-katedra 

     Pārskata periodā sadarbībā ar Lietuvas Mykolas Romeris universitāti tika uzsākta starptautiska maģistra studiju programma ”Social work 

with children and youth”.  

   Pārskata periodā tika sagatavots sadarbības projekts ar Maincas Katoļu universitāti (Vācija, sadarbības līgums starp RSU no 05.2014) par 

viena mācībspēka un 3 maģistrantu piedalīšanos Starptautiskā studiju nedēļā 2015. gada decembrī: „Integrated Intervention Concepts for 

Families with Complex Problem Areas”.                              

        Aktīvie Sadarbības partneri ārvalstīs pārskata periodā 

 

  
Starptautiskā sadarbība ir nozīmīgs resurss mācībspēku profesionālo un akadēmisko interešu un redzesloka paplašināšanā un kvalifikācijas 

pilnveidošanā.    Iegūtā pieredze un atziņas tiek  integrētas studiju kursu pilnveidošanā.  Pārskata periodā  mācībspēkiem un studējošajiem bija 

iespēja klausīties M. Rusnakovas (Ružomberokas Katoļu universitāte, Slovākija)  vieslekcijas. Īpaši atzīmējams ir jauno pētnieku simpozijs, kas 

jau otro reizi notiek  starptautiskās konferences “Sabiedrība. Veselība. Labklājība” ietvaros. Jaunajiem pētniekiem (postdoktorantiem un 

maģistrantiem) simpozijs ir vērtīga pieredze starptautisku kontaktu veidošanā pētniecisko interešu jomā.  

RSU

Labklājības un 
Sociālā darba 

katedra

Mykolas 
Romeris 

University  
/Lithuania/

Universidad 
Complutense de 

Madrid

/Spain/

Saxion 
university        

/Netheralnd/

Ljubljan 
University  
/Slovenia/

Katholic  
University in 

Mainz 
/Gernany/

Hradec  Kralove 
university     

/Czech 
Republic/ 

Katholic 

university of 

Ružomberok  

/Slovakia/ 

http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/labklajibas-un-sociala-darba-katedra
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Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Pārskata 

periods 

Akadēmiskais personāls Studējošie 

Ienākošā mobilitāte Izejošā mobilitāte Ienākošā mobilitāte Izejošā mobilitāte 

Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 

2013./2014.m.g.  - 2 - 2 - 3 - 

2014./2015.m.g. 4 - 2 - 2 - 2 - 

2015./2016.m.g 2 - 1 - 4 - 5 - 

 

8.4. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju 

programmas, norādot, vai augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

        Ir sadarbība ar Mykolas Romeris universitāti (Lietuva), realizējot kopīgu studiju programmu “Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem” 

(”Social work with children and youth”). Studiju programmā studējošajiem ir piekļuve arī abu augstskolu bibliotēkas resursiem studiju 

programmas apguves laikā. 

 

8.5. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

 

          Rīgas Stradiņa universitāte ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. 

Prasības” kopš 2002. gada. Sertificētā sfēra ir: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu novērtēšana, zināšanu un 

prasmju novērtēšana, izglītības, augstākās profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu 

izsniegšana.  

          2014. gada nogalē notika pārsertifikācija, kas apliecina, ka Rīgas Stradiņa universitāte nepārtraukti pilnveidojas un turpina 

iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un 

studenti vēlētos strādāt un studēt Rīgas Stradiņa universitātē.  

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapā: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf  

 

9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 

 

9.1. Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 

apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība. 

 

    Kvalitātes pilnveidošanas nolūkā ir izveidota Sociālās labklājības studiju virziena kvalitātes padome. Tajā ir pārstāvēti mācībspēki, studējošie, 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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absolventi un darba devēji. Kvalitātes padome darbojas saskaņā ar RSU Studiju kvalitātes padomes nolikumu.  

Pārskata periodā kvalitātes padomē tika apspriesti sekojoši jautājumi: *Sociālās labklājības studiju virziens: sociālā darba studiju programmas 

satura aktualizēšana; * Studējošie par sociālā darba studijām (aptaujas rezultāti); * Bibliotēkas resursi sociālā darba studiju programmu 

nodrošināšanā; *Darbs pie studiju kursu aprakstu veidošanas un aktualizēšanas RSU; * Aktualitātes sociālā darba izglītībā. (Milānas konferences 

vadlīnijas); *Labklājības un sociālā darba katedras uzdevumi mācību un metodiskajā darbā, un zinātniskajā pētniecībā. 

     Lai nodrošinātu Sociālās labklājības virzienā esošajās profesionālajās maģistra studiju programmās „Sociālais darbs” (kods 46762) un 

“Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem (kods 47762) atbilstību MK noteikumiem Nr. 512, Par Profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, 

tika veiktas izmaiņas minētajā programmā: 

- palielināts studiju programmas kopējo KP kredītpunktu apjomu no 60 KP (90 ECTS)  uz 80 KP (120 ECTS) attiecībā uz tiem studējošajiem, kuri 

studiju programmā iestājas pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas; 

- ieviesta prakse 20 KP apjomā, attiecībā uz tiem studējošajiem, kuri studiju programmā iestājas pēc akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanas 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Izmaiņas ir apstiprinātas IZM ( lēmums Nr. 374., 03.06.2015., (Prot. Nr.8, 5.6., 5.7.p.)). 

    

Studējošie piedalījās  2 aptaujās: RSU centralizētā aptaujā un  absolventu aptaujā pavasara sesijā. 

1) Kopējā anketu aizpildījuma statistika: 

 Katedras realizēto studiju programmu studējošo skaits, studiju kursu skaits studiju programmās, aptaujāto studentu skaits; 

 Studiju kursu skaits 36 * (rudens semestrī) 43 – (2. Semestrī) 

 Docētāju skaits 23 

 Studējošo  skaits  97 (BA + MA  PL un NL) 

 Vidēji aizpilda 3,31 (28%) 

 Dati par minimālo un maksimālo anketu aizpildījumu; 

 Maksimālais anketu aizpildījums 4/6, studējošie no grupas (atsevišķos studiju kursos aptaujā piedalījušies 11 studējošie) 

 Minimālais – 2 studējošie no grupas  

 Konkrēti studiju kursi, kuros ir izteikti negatīvs un/vai izteikti pozitīvs vērtējums 

Nav izteikti negatīvi vai izteikti pozitīvi vērtējumi 

 Kopējās tendences, kas novērotas studējošo aptaujās. Priekšlikumi kvalitātes pilnveidei. 

 Salīdzinoši, 2. Semestrī studējošo aktivitāte  aptaujā bija palielinājusies un kopējais vērtējums par studiju kursu kvalitāti 5 ballu skalā ir 

visumā augsts. 

 Studējošie maz pievieno komentārus. 

 Uz jautājumu, cik stundas nedēļā patstāvīgi strādāji studiju kursa apguvei visās anketās nebija atzīmētas atbildes. Tomēr, - redzams, ka studiju 

kursa apguvē lielākā daļa studiju kursos studējošie velta no 1 līdz 4 stundām nedēļā. 
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Lūdzu, atzīmē, cik stundas nedēļā 

patstāvīgi strādāji studiju kursa 

apguvei: 

Mazāk nekā 1 

stundu 

 

1 - 2 

stundas 

 

3 - 4 

stundas 

 

5 - 10 

stundas 

 

Nav 

viedokļa 

 

 6 15 15 4 3 

 

 Studiju kursu kvalitātes novērtējums. 

   Kritēriji Vidējais novērtējums 

Studiju kursa kopējā kvalitāte 
Saņemtā informācija par sasniedzamajiem rezultātiem un 

prasībām, studiju kursu uzsākot 4,59 
Studiju kursā paredzēto rezultātu sasniegšana 4,43 
Studiju kursa satura saprotamība 4,42 
Savs ieguldījums šī studiju kursa apguvē 4,38 
Studiju kursā izmantotā literatūra un citi materiāli 
Literatūras un materiālu nodrošinājums 4,44 
Literatūras un materiālu atbilstība studiju kursa saturam 4,32 
Studiju kursa organizētība e-studiju vidē 
Studiju kursa strukturētība e-studijās 4,21 
pieejamā informācija e-studijās par studiju kursa  saturu un 

prasībām pirms tā uzsākšanas 
4,32 

studiju kursa ietvaros ievietotie materiāli e-studijās 4,26 
aktuālo notikumu izziņošana e-studijās 4,32 
veidotās aktivitātes e-studijās 4,28 
Mācībspēku novērtējums 
Mācībspēku sadarbība ar studējošiem 4,68 
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Mācībspēku  ētiska rīcība 4,81 
Mācībspēku studiju kursa izklāsta skaidrība 4,51 

 

 Atgriezeniskā saite.  

 Studiju programmas vadītāji un katedras vadītāja tiekas ar studentu grupām. Tā kā aptaujā studenti izsaka ļoti maz komentārus, tiek 

organizētas pārrunas, lai iegūtu plašāku informāciju par studentu viedokļiem un vajadzībām. 

Ar mērķi noskaidrot absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti tika aptaujāti 2015./2016. gada absolventi.  

2) Kopējā anketu aizpildījuma statistika: 

 Kopējais absolventu skaits : 17 BA  ( 12  (PL) un 6 (NL)  un 12 MA 

 Aptaujā piedalījās: 6 studējošie NL Bakalaura  studiju programmā ( strādājoši sociālā darba nozarē)  un 5 MA studiju programmā. 

 Aptauja veikta no 1.līdz 20. Jūnijam. 

Absolventi atzīmēja, ka ir „iegūtas jaunas pieredzes un zināšanas”;  pozitīvi tiek vērtēts tas, ka studiju programmā ir mācībspēki-praktiķi: 

„interesantas lekcijas, daudz praktisku zināšanu”. Jautājot par  turpmāko profesionālo izaugsmi un maģistra grāda nozīmi attiecībā pret pozīciju 

darba vietā, absolventi sniedza sekojošas atbildes: „Mācoties maģistratūrā bija izaugsmes iespējas darbā”; „MG grāda iegūšana nostiprina manu 

pozīciju iestādē”; „Jā, maģistra grāds nostiprinās manas pozīcijas darba vietā, bet tajā pašā laikā esmu atvērta arī jauniem izaicinājumiem 

sociālā darba jomā”.  

Maģistri savas studijas apvieno ar darbu. Tāpēc ļoti svarīgs ir atbalsts studējošiem. Šajā ziņā absolventi augstu vērtēja kursa biedru savstarpējo 

sadarbību un atbalstu - 8.4 balles no 10. Savukārt, atbalstu no  Labklājības un sociālā darba katedras darbinieku un pasniedzēju puses 7.8 balles 

no 10. Absolventi arī norādīja uz nepilnībām precīzas un skaidras informācijas apritē  attiecībā uz mācību procesiem. 

      Absolventu aptaujas rezultāti ir izanalizēti katedras sēdē un studiju virziena kvalitātes padomē (26. Oktobrī, 2016)  

 

9.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā. 

 

 Kvalitātes nodrošināšanas politikas, tās izstrādes un publicitātes atbilstība šādai prasībai: "Augstskolām vai koledžām jāizveido 

politika kvalitātes nodrošināšanai, kas ir pieejama sabiedrībai un veido daļu no iestādes stratēģiskās vadības. Iekšējām 

ieinteresētajām pusēm šī politika jāizstrādā un jāievieš, izmantojot piemērotas struktūras un procesus un iesaistot ārējās ieinteresētās 

puses" 

Rīgas Stradiņa universitātes kvalitātes politika balstās uz universitātes stratēģiju un vērtībām un tā ietver trīs pamatprincipus – 

studentcentrēta pieeja, partnerība un kvalitāte.  

Kvalitātes politika ir pieejama Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapā: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/strv-

sadalas/kvalitates_politika_2016.pdf .  

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/strv-sadalas/kvalitates_politika_2016.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/strv-sadalas/kvalitates_politika_2016.pdf
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Kvalitātes politikas īstenošanā ir iesaistīti gan Rīgas Stradiņa universitātes darbinieki, gan studējošie. 

 

    Studiju virziena „Sociālā labklājība” sociālā darba studiju programmas tiek īstenota Rīgas Stradiņu universitātē, kura ir ieguvusi starptautisko 

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008 standarta sertifikātu (Sk. RSU Kvalitātes politika ISO 9001:2008 standarta sertifikāts;). 

    RSU kvalitātes vadības sistēmas standartā ir iestrādāti  ENQA (European Association for Qualify Assurance in Higher Education) studiju 

iekšējās kvalitātes nodrošināšanas standarti un vadlīnijas kvalitātes novērtēšanā Eiropas augstākās izglītības telpā, kā arī  LR Augstskolu likuma 

prasības. Studiju programmas vadības kvalitāte tiek īstenota atbilstoši ISO standarta noteiktajam Augstskolas vadības procesam. 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšana tiek īstenota dažādos veidos: 

1) pirms akadēmiskā mācību gada uzsākšanas, tiek izstrādāti un RSU Senātā apstiprināti mācību plāni un tā izpildei nepieciešamie akadēmiskie 

resursi; 

2) akadēmiskā gada laikā katra semestra noslēgumā struktūrvienībā tiek analizēta studiju plāna izpilde, identificējot izpildes vājās un stiprās puses 

un atbilstoši secinājumiem atrodot risinājumus studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai; 

3) nodrošinot savstarpēju atgriezenisko saiti starp RSU Sociālā darba katedru un studējošajiem nodrošina studējošo aptaujas studiju kursu 

noslēgumā un semestru noslēgumā; 

4) analizējot Labklājības un Sociālā darba katedras kā RSU struktūrvienības darbu, tiek vērtēta arī katedras mācībspēku individuālo plānu izpilde. 

5) studiju gada noslēgumā tiek veikta Labklājības un sociālā darba katedras un studiju programmas pašnovērtēšana. 

 Studējošo uzņemšanas, studēšanas un studiju pabeigšanas noteikumu, procesu, to publicitātes un ievērošanas atbilstība šādai 

prasībai: "Augstskolai vai koledžai konsekventi jāpiemēro iepriekš noteikti un publicēti noteikumi, kas attiecas uz visiem 

studentu "dzīves cikla" posmiem – studentu uzņemšanu, attīstību, atzīšanu un grāda piešķiršanu" 

      Uzņemšana pamatstudijām Universitātē notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, Ministru kabineta 2015. 

gada 29.septembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.543, Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās 

izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, RSU Satversmi, RSU Senātā apstiprinātiem 

Uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam, kā arī atbilstīgi citiem normatīvajiem aktiem. 

       Rīgas Stradiņa universitāte ir skaidri noteiktas prasības un noteikumi visiem studentu "dzīves cikla" posmiem.  

Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapā ir publicēti: 

 Uzņemšanas noteikumi: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi;  

 Studiju reglaments I: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i;  

 Studiju reglaments II – rezidentūras studiju reglaments: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/RSU_rezidenturas_studiju_reglaments_2016.pdf;  

 Studiju reglaments III – Doktora studiju reglaments: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/Studiju_reglaments_III-Doktora-studiju-reglaments-4.pdf ;  

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/RSU_kvalitates_politika.pdf
http://rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ISO_9001_2008_latv.pdf
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi
http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/RSU_rezidenturas_studiju_reglaments_2016.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/Studiju_reglaments_III-Doktora-studiju-reglaments-4.pdf
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 Studiju iekšējās kārtības noteikumi: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-

ieksejas-kartibas-noteikumi; 

 Stipendiju piešķiršanas kārtība: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti;   

 Kredītu piešķiršanas kārtība: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti; 

 Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf . 

 

9.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam 

atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas. 

               

    Gadījumā, ja studiju programma Rīgas Stradiņa universitātes rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta, un 

studējošais nevēlas turpināt studijas citā augstākās izglītības programmā, Rīgas Stradiņa universitāte garantēs zaudējumu kompensāciju 

licencējamās maģistra studiju programmas “Sociālais darbs” (RSU apliecinājums, 3-12/1051. 09.12.2005.) 

 

10. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos 

izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju 

programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām. 

 

 Studiju programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām; 

 Studiju programmu izstrādāšanā atbilstoši sociālā darba nozares specifikai, tiek ievēroti Starptautiskās Sociālo Darbinieku Federācijas (IFSW) 

Globālie standarti sociālā darba izglītībā un praksē un Starptautiskās Klīnisko sociālo darbinieku asociācijas izstrādātie pamatprincipi klīnisko 

sociālo darbinieku specialitātē.  

  Studiju virziena attīstībā perspektīvā nozīmīga loma ir un tuvākā perspektīvā būs starptautiskā dokumenta Globālās dienaskārtības (Global 

Agenda for Social Work and Social Development, 2012.) pamatnostādnēm sociālo darbinieku izglītībā un praksē, kā arī EASSW Milānas 

konferences vadlīnijas. 

   Sociālās labklājības studiju virziena attīstības stratēģija un prioritātes tiek definētas saskaņā vidēja termiņa plānošanas dokumentu „Profesionāla 

sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”. 

 

 Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu 

gadu perspektīvā. 

   Sociālo darbinieku nepieciešamība valstī ir nopamatota stratēģiskā dokumentā „Pamatnostādnes profesionālā sociālā darba attīstībai 2013. – 

2020.gadam”. (2013.gada 20.jūnijā pamatnostādņu projekts tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, protokols Nr.24, 27.paragrāfs, VSS – 1030; 

http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti
http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf


Veidlapa Nr. M-1.2        
 

29 
 

2013.gada 7.oktobrī pamatnostādņu projekts tika izsūtīts piecu dienu saskaņošanai pirms iesniegšanas Ministru kabinetā; 2013.gada 11.oktobrī 

saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas atzinums, ka nav iebildumu projekta tālākai virzībai plānoto mērķu sasniegšanu attiecībā uz sociālā darba 

izglītības nodrošināšanu). 

   Pašlaik Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktais kritērijs par sociālā darba speciālistu skaitu sociālajos dienestos attiecībā 

pret iedzīvotāju skaitu pašvaldībā 2012.gadā ir izpildīts tikai par 58%, bet 2013.gadā – par 64%. Vienlaikus joprojām ne visi sociālajos dienestos 

strādājošie sociālā darba speciālisti ir ieguvuši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto kvalifikāciju, piemēram, 2012.gadā 

šādi speciālisti (ar neatbilstošu kvalifikāciju) bija 13%. Lai līdz 2020.gadam varētu nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā 

uz kvalificētu sociālā darba speciālistu skaitu, kā arī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu profesionāla sociālā darba attīstību, tad nepieciešams ik gadu 

pirmajā kursā uzņemt 205 studentus, t.sk., 150 pamata studijās, 50 maģistrantus un 5 doktorantus, kuriem arī turpmākajā studiju procesā (līdz 

attiecīgās kvalifikācijas vai grāda iegūšanai) nodrošināmas valsts budžeta studiju vietas. (Valsts sekretāres I. Jaunzemes parakstīta vēstule 

(10.09.2013. Nr.58) Augstākās izglītības padomei, Rīgas Stradiņa universitātei un citām izglītības iestādēm, kuras piedāvā izglītību sociālā darba 

nozarē.) 

  Valsts sekretāres I. Jaunzemes vēstulē (04.11.2014. Augstākās izglītības padomei) un augstskolā atkārtoti ir apstiprināta nepieciešamība pēc 

sociālajiem darbiniekiem, kam ir svarīga loma sociālās politikas realizēšanā valstī.  

 

 

Studiju virziena vadītājs:     ____________________________________  /Lolita Vilka/ 

                                                Paraksts, atšifrējums 

Datums: 26.10.2016. 
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