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DARBA PIEREDZE
02. 03.2022. – līdz šim laikam

Liepājas Universitātes Padomes loceklis
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija. www.liepu.lv
▪ Veicināt Liepājas Universitātes ilgtermiņa izaugsmi un attīstību. Pārraudzīt augstskolas attīstības
stratēģijas ieviešanas progresu, augstskolas budžetu, finanšu plānus, pārskatus. Uzraudzīt iekšējās
kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbību un piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē.

21.12.2020. – līdz šim laikam

Profesors
Liepājas Universitāte, Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija. www.liepu.lv
▪ Pētniecībā balstīts darbs skolas pedagoģijas apkašnozarē. Pētījuma tematiskais loks – pilsoniskā
izglītība un pilsoniskā līdzdalība. Kvalitatīvs akadēmiskais, docētāja darbs, studiju kursu izstrāde.
Studējošo kursa darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu un promocijas darba vadīšana.

16.11.2020. – līdz šim laikam

Direktors
Liepājas 7. vidusskola
Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405, Latvija. http://7vsk.liepaja.edu.lv/
▪ Izglītības iestādes rezultatīva vadīšana, nodrošināt izglītības programmu īstenošanu, izstrādāt
skolas iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt izglītības iestādes intelektuālā, finanšu un materiālo
resursu, efektīvu izmantošanu, organizēt personāla darbu, pārstāvēt izglītības iestādes intereses,
sadarboties ar tiesībsargājošām institūcijām, veselības aizsardzības iestādēm un bērnu tiesību
aizsardzības institūcijām.

01.09.2013.– līdz šim laikam

Pētnieks
Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija. https://www.liepu.lv/lv/158/izglitibas-zinatnu-instituts
▪ Izstrādāt inovatīvus pētījumus savā pētnieciskā darba tematikā – pilsoniskā izglītība, pilsoniskā
audzināšana, jauniešu pilsoniskā līdzdalība un jauniešu pilsoniskā attieksme.

04.01.2010. – 13.11.2020.

Vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola
O. Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405, Latvija. https://15vsk.liepaja.edu.lv/
▪ Stundu plānošana, sagatavošana un vadīšana. Metodiskās jomas vadīšana, skolēnu zinātnisko
darbu vadīšana, gatavošana olimpiādēm, konkursiem un valsts pārbaudes darbiem.

24.11.2006.–12.03.2012.

Direktors
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Jaunatnes centrs”
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, Latvija.
▪ Pašvaldības iestādes darba organizēšana, jaunatnes politikas pārraudzība un veicināšana Liepājas
pilsētā. Starptautisko projektu vadība, pārstāvniecība valsts, pašvaldības institūcijās un
starptautiskajās organizācijās.
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IZGLĪTĪBA
2012.–2016.

Dr. Pedagoģijas doktors (Diploma sērija D Nr. 0020)

Ja zināms, norādiet

Liepājas Universitāte
▪ Pedagoģija zinātņu doktora grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē
2010.–2012.

Izglītības zinātņu maģistra grāds (Diploma sērija MD E Nr. 0122)
Liepājas Universitāte

2006.–2010.

Vēstures un sociālo zinību skolotāja profesionālā kvalifikācija
(Diploma sērija PD G Nr. 0537)

Ja zināms, norādiet
EKI līmeni

Liepājas Universitāte
▪ Profesionālā pedagoģiskā kvalifikācija ar tiesībām pamatskolā un vidusskolā mācīt: sociālas zinības,
Latvijas un pasaules vēsturi, kulturoloģiju, politiku un tiesības, filozofiju, ekonomiku.
PRASMES
Dzimtā valoda

Krievu valoda, latviešu valoda

Citas valodas

RUNĀŠANA

SAPRATNE

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Angļu

C1

C1

C1

C1

C1

Vācu

A2

A2

A2

A2

A2

Līmeņi: A1/A2: Pamatlīmenis - B1/B2: Vidējais līmenis - C1/C2 Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

Ar amata pienākumu saistītas
prasmes

-) Patstāvīgi veikta zinātniski pētnieciskā darbība skolas pedagoģijas perspektīvā, pēdējo 6 gadu
laikā izstrādātas 31 publikācija, no kurām 5 ir Web of Science datu bāze un 2 Scopus datu bāzē
-) Piedalījos ar 21 referātu starptautiski zinātniskās konferencēs.
-) Ir piešķirts Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss.
-) Pašlaik esmu vadošais pētnieks valsts pētījumu programmu projektā “Transformation of
Educational Value for Cultural and Economic Growth of Social Community” (IzVeTSKKEI)
projekta Nr. lzp-2020/1-0258
-) 2020.gadā, kā līdzautors, ir izdota monogrāfija “ PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA: jauniešu potenciāls ”.

PAPILDU INFORMĀCIJA
Apbalvojumi

▪ Gada balva zinātnē – „Gada pētniecības aktivitātes” par ar monogrāfiju „Pilsoniskā
līdzdalība: jauniešu potenciāls” (Liepājas pilsētas Dome, 18.12.2020.)
▪ Atzinība par ieguldīto darbu akadēmiskās maģistra studiju programmas “Izglītības
zinātnes” izveidošanā (Liepājas Universitāte, 04.09.2020.)
▪ Gada balva zinātnē – „Gada pētniecības aktivitātes” par pētījumu „Liepājas 9 – 12. klašu
skolēnu pilsoniskā attieksme” (Liepājas pilsētas Dome, 19.12.2017.)

▪ Gada balva zinātnē – jaunā zinātnieka balva par pētījumu „Jauniešu pilsoniskās
līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā” (Liepājas pilsētas Dome, 20.12.2016.)
SABIEDRISKAIS DARBS
03/2021 – līdz šim

▪ Liepājas Universitātes atbalsta fonda priekšsēdētājs

09/2017 – līdz šim

▪ Liepājas valstspilsētas Domes Izglītības komisijas loceklis

08/2021 – 03/2022

▪ Liepājas Universitātes Senāta priekšsēdētājs

01/2015 –06/2017

▪ Valsts Izglītības satura centra audzināšanas darba konsultatīvās padomes pieaicinātais eksperts

Liepāja, 2022. gada 1. augusts
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