
Latvijas Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas                              
„Telpiskās attīstības plānošana” 

PRAKSES REĢIONOS “PLĀNOTĀJA DARBA VEIDI” 
NOLIKUMS (2 krp.) 

 
I. PRAKSES NORISE/VEICAMAIS DARBS 

Prakses reģionos "Plānotāja darba veidi" norises laikā darbojošās personas ir praktikanti, 
prakses vadītājs no Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes puses 
studiju programmas direktors asoc. prof. Pēteris Šķiņķis. Prakses norisi koordinē prakses 
koordinatore Gunta Lukstiņa. 
 
Prakses laikā notiek studiju vizītes dažādās telpiskā attīstības plānotāja darba vidēs, to 
laikā studenti pašvaldībās, valsts institūcijās, plānošanas birojos un vietās iepazīstas ar 
daudzveidīgo telpiskās attīstības plānotāja darba specifiku un šī darba ietvaros 
risināmajiem praktiskajiem jautājumiem, plānotāja lomu un plānotājiem 
nepieciešamajām prasmēm. Studenti uzzin par institūcijas, organizācijas vai 
plānošanas biroja aktualitātēm plānošanas jomā.  

Prakses uzdevumi: 

1. Iepazīties ar telpiskās attīstības plānotāja darba specifiku, lomu un 
uzdevumiem, aktuālajiem plānošanas jautājumiem dažādās telpiskā attīstības 
plānotāja darba vidēs.  

2. Veikt telpiskās attīstības plānotājam dažādās vidēs veicamā darba 
salīdzinājumu, izceļot katra darba veida priekšrocības un problēmas un 
norādot nepieciešamās prasmes. 

3. Prakses noslēgumā izvirzīt potenciālās maģistru darbu tēmas/tēmu 
laukus/virzienus (vismaz viens priekšlikums no katra grupas dalībnieka). 

4. Nelielās - 3-4 studentu - darba grupās sagatavot rakstisku prakses atskaiti un 
mutisku prezentāciju par prakses darba rezultātiem noslēguma prakses 
semināram/eksāmenam.  

 
 
II. PRAKSES NOSLĒGUMA POSMS 

Prakses noslēgumā LU ĢZZF tiek organizēts prakses noslēguma seminārs/eksāmens.  
Seminārā/eksāmenā notiek prakses atskaites aizstāvēšana/prezentācija darba grupā un 
tās apspriešana un praktikantu gūtās pieredzes apmaiņa. 

 
Pirms prakses noslēguma semināra darba grupas iesniedz prakses koordinatorei 
atskaiti par praksi, kas sastāv no: 
     1.   Titullapas. 

2. Studentu grupā pēc noteiktas formas sagatavotas prakses atskaites. 
           Ne vēlāk kā pēc prakses noslēguma semināra/eksāmena atskaitei par praksi     
           pievieno: 

3. Prezentācijas par praksi. 
 



Studentu mazās darba grupas ir atbildīgas par prakses atskaites noformēšanu un 
savlaicīgu iesniegšanu. 
Prakse tiek vērtēta, ņemot vērā prakses individuālo apmeklētību un aktivitāti, grupas 
prakses atskaites vērtējumu un prezentācijas par praksi vērtējumu. Galīgo vērtējumu 
dod prakses vadītājs no Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 
puses studiju programmas direktors asoc. prof. Pēteris Šķiņķis. 
 
Prakse tiek vērtēta nelielai studentu grupai, ņemot vērā:  

1. Obligātu (individuālu) prakses vietu apmeklējumu, individuālo aktivitāti 
(jautājumi, komentāri, iesaistīšanās diskusijā) prakses vietās (60%). Gadījumi, 
ja īpaši nozīmīgu apstākļu dēļ students nevar apmeklēt kādu prakses 
pasākumu,  tas jāsaskaņo ar prakses koordinatori. 

2. Sagatavoto grupas atskaiti par praksi ar plānotāja darba dažādās vidēs 
salīdzinājumu, informāciju par plānotājam nepieciešamajām prasmēm,  
ietverot potenciālos maģistru darbu tēmu laukus/virzienus un secinājumus 
(20%). 

3. Grupas prakses atskaites mutisku prezentāciju 10 – maks 12 min. prakses 
noslēguma seminārā/eksāmenā (20%). 

 
 


