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Pārskata perioda augstākās izglītības iestāžu reorganizācijas process 
Pārskata periodā ir iekļauti trīs akadēmiskie gadi: 2013./2014., 2014./2015., 

2015./2016. akadēmiskie gadi. 

2013./2014. akadēmiskajā gadā studiju virziens „Sociālā labklājība” tika īstenots 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola” 

(BPMA). 2014.gada decembrī tika licencēta un akreditēta jauna studiju programma - otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Sociālais darbs” 

kods: 47 765. 

2014./2015. akadēmiskajā gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas 

Psiholoģijas un menedžmenta augstskola”, Uzņēmuma reģistra.reģ.Nr. 40003261174, tika 

reorganizēta, pamatojoties uz LR Uzņēmuma reģistra 2015. gada 15. janvāra lēmumu Nr. 6-

12/4928, “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā”. Reorganizācijas procesa 

rezultātā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta 

augstskola” tika reorganizēta un apvienota, pievienojot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Baltijas Starptautiskā akadēmija” (BSA). 

Pamatojoties uz augstāk minēto reorganizācijas procesu, Latvijas Republikas (LR) 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Studiju programmu licencēšanas komisijā 

2015. gada 20. martā ir pieņemts lēmums Nr. 58 “Par studiju programmu licencēm” un 

izsniegtas licences sekojošām BSA studiju programmām: 

1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Sociālās palīdzības 

organizators”, studiju programmas kods: 41 763; 

2. profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais darbs”, studiju programmas 

kods: 42 762; 

3. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

“Sociālais darbs”, studiju programmas kods: 47 762. (Pielikums Nr. 1) 

Pamatojoties uz augstāk minēto reorganizācijas procesu, Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas komisijas 2015. gada 20. marta lēmumu 

Nr.346 “Par izmaiņu apstiprināšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltijas 

Starptautiskā akadēmija” studiju virzienu akreditācijas lapās”, BSA studiju virzienam 
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“Sociālā labklājība” ir izsniegtas akreditācijas lapas un pielikums (Pielikums Nr. 1). 

BSA kopumā realizē sekojošus studiju virzienus: Māksla; Tulkošana; Psiholoģija; 

Socioloģija, politoloģija un antropoloģija; Ekonomika; Informācijas un komunikācijas 

zinātnes; Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība; Tiesību zinātne; 

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne; Sociālā labklājība; Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas 

organizācija. BSA nodrošina augstāko izglītību realizējot: pirmā līmeņa studiju 

programmas; bakalaura studiju programmas; maģistra studiju programmas; doktorantūras 

studiju programmas. 

Realizējamie studiju virzieni veido vienotu starpdisciplināru pieeju, kas sekmē 

pilnvērtīgu un kompleksu pieeju, lai sekmīgi realizētu studiju virzienu - sociālā labklājība. 

I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Baltijas Starptautiskās akadēmijas” (BSA) 

studiju virziena “Sociālā labklājība” (SL) darbība ir vērsta uz kvalitatīvas sociālā darba 

izglītības kopumu, kas nodrošina augstāko profesionālo izglītību, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Augstskolu likumu, likumu “Par zinātnisko 

darbību”, citiem LR normatīvajiem aktiem un BSA Satversmi, kurā noteikti akadēmijas 

darbības mērķi, uzdevumi un pamatprincipi, kā arī kompetences un darbības formas. 

Balstoties uz pasaules un Eiropas pieredzi profesionālās augstākās izglītības jomā, tai 

skaitā sociālās labklājības jomā, tiek sekmēta cilvēkkapitāla attīstība gan ekonomiskā 

aspektā, gan individuālā un sabiedrības līmenī. 

Studiju virziens tika akreditēts uz 6 (sešiem) gadiem līdz 2019. gada 18. jūnijam 

(Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 19. jūnija lēmums Nr. 188 un 2015. gada 

20. marta lēmums Nr. 346. 

EKI līmeņi Programmas nosaukus, kods, īstenošanas vieta  
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Profesionālā bakalaura  studiju programma “Sociālais darbs” 

kods: 42 762 

Īstenošas vieta: Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils 
7
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 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programma “Sociālais darbs” 

kods: 47 765 

Īstenošas vieta: Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils 

SL virziena studiju programmas tiek realizētas BSA akreditētās filiālēs: 

Rīgā, Lomonosova iela 4 un Rīgā, Lomonosova iela ¼; 

Jelgavā, Ozolnieku novads, Skolas iela 4b; 

Jēkabpilī, Jaunā iela 44; 

Daugavpilī, Dzelzceļa iela 3. 

1.1. Studiju virziena “Sociāla labklājība”  attīstības stratēģija, kopīgie mērķi 
un to saistība ar BSA darbības un attīstības stratēģiju 

Studiju virziens tiek realizēts Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī un Daugavpilī, kas sekmē 

izprast sociālās jomas vajadzības Latvijas reģionos sadarbojoties ar darba devējiem, 

studentiem-praktiķiem un absolventiem-praktiķiem. Studiju virziena ietvaros tiek 

paplašināta sadarbība ar citām Latvijas, Eiropas un citu valstu augstskolām, kas veido gan 

starptautiskā sociālā darba izpratni, gan plašākas robežas sadarbībai, kā arī inovatīvu 

pieeju jaunu sociālā darba pētījumu un sasniegumu realizēšanai. 

Pamatojoties uz Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa 

stratēģiju 2009. – 2015. gadam definēto kopēju akadēmijas misiju1, tiek sagatavoti augsti 

kvalificēti konkurētspējīgi speciālisti ar profesionālām zināšanām, iemaņām, prasmēm un 

kompetencēm sociālā darba nozarē sociālās labklājības jomā, veidojot studijām pieejamu 

vidi atbilstoši mūsdienu starptautiskajām prasībām. 

BSA “Sociālās labklājības” virziena attīstības stratēģiju nosaka galvenais BSA 

attīstības mērķis.2 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” attīstības stratēģija 2013. - 2017.gadam definē 

                                                 
1 Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam Apstiprināts 

BSA Senāta sēdē 2009.gada 13. janvārī, protokols Nr.79/13.01.09. 
2 turpat 

http://bsa.edu.lv/docs/bsa_strateg2015.doc
http://bsa.edu.lv/docs/bsa_strateg2015.doc
http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/o_bri.htm
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studiju virziena misiju, vīziju, vērtības, stratēģiskos mērķus un aktivitātes. (Pielikums Nr.2) 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas un studiju virziena  

„Sociālā labklājība”attīstības stratēģiju salīdzinājums 

 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas 
darbības un attīstības ilgtermiņa 

stratēģija 2009. – 2015. gadam3 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas 
studiju virziena „Sociālā 

labklājība” attīstības stratēģija  
2013. - 2017. gadam 

Misija 

Baltijas Starptautiskā akadēmija ir viena no 
Latvijas Republikas augstākās izglītības 
mācību iestādēm, kas realizē Latvijas 
reģionālās attīstības un izglītošanas misiju, 
kas nodrošina konkurētspējīgas, 
starptautiski atzītas, daudzveidīgas 
studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, 
garantē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un 
izglītošanu dažādos līmeņos. 

BSA Sociālās labklājības virziens ir gatavs 
pārmaiņām un izaicinājumiem, kas vērsti 
uz sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, 
veicinot sociālo un ekonomisko aktuālo 
procesu mijiedarbību taisnīgumu, 
padziļinot izpratni par sociālo labklājību 
un sociālā darba nozīmi valstī. 

Mērkis 

Nodrošināt mūsdienīgu studiju kvalitāti, 
realizējot augstākās akadēmiskās un 
profesionālās izglītības programmas, kuru 
īstenošanai, multiligvālā procesā, tiek 
izmantoti zinātniskie sasniegumi un 
mūsdienu tehnoloģiju iespējas, kas veicina 
nacionālās un reģionālās akadēmijas 
statusu Eiropas izglītības telpā, nodrošina 
konkurētspējīgas, starptautiski atzītas 
daudzveidīgas studijas, attīsta inovatīvu 
pētniecību, garantē sabiedrības ilgtspējīgu 
attīstību, zināšanas ekonomikas veidošanas 
procesos Latvijā un starptautiskajos darba 
tirgos. 

Nodrošināt konkurētspējīgu, 
starpdisciplināru un kvalitatīvu izglītību, 
lai sagatavotu augsti kvalificētus dažāda 
līmeņa speciālistus darbam sociālās 
labklājības jomā. 

Uzdevumi 

Nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un 
profesionālo augstāko izglītību, veikt 
pētījumus Baltijas Starptautiskā akadēmija 
atbilstošajās zinātņu nozarēs. 

Veicināt konkurētspēju sociālās labklājības 
virziena attīstībā, piesaistot un uzturot 
noturīgus kontaktus ar izciliem 
pasniedzējiem, darbiniekiem, studentiem 
un absolventiem. 

Iesaistīt sociālos partnerus studiju 
programmu kvalitātes nodrošināšanai. 

Nodrošināt informācijas apmaiņu starp 
akadēmiju un sadarbības partneriem 
(NVO, organizācijas, valsts, reģionālās, 
pašvaldību un sociālās institūcijas). 

Rūpēties par jauno speciālistu 
sagatavošanu darba tirgus prasībām, 
nodrošinot kvalitatīvu un pieejamu studiju 
vidi, kā arī nodrošināt izglītības 
programmu apgūšanas iespējas arī 
personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

Izveidot pieejamu izglītības vidi, kas reaģē 
uz „mainīgo”, - studentu studiju 
programmas realizācijas kontekstā. 

Rūpēties par jauno zinātnieku 
sagatavošanu, nodrošinot viņiem iespēju 

Precizēt prasības un atbalstu studentu 
sasniegumiem. 

                                                 
3 Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2009. – 2015.gadam Apstiprināts 

BSA Senāta sēdē 2009.gada 13. janvārī, protokols Nr.79/13.01.09. 

http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/o_bri.htm
http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/o_bri.htm
http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/o_bri.htm
http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/o_bri.htm
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iekļauties Latvijas, Eiropas un pasaules 
akadēmiskajos un pētnieciskajos procesos. 

Palielināt atbalstu pētniecībai un 
publicitātei. 

Attīstīt studentu un mācībspēku mobilitāti 
dažādos līmeņos, integrējoties Eiropas 
izglītības telpā; sadarboties ar citām 
Latvijas, ES un pasaules augstskolām. 

Veicināt konkurētspēju sociālās labklājības 
virziena attīstībā, piesaistot un uzturot 
noturīgus kontaktus ar izciliem 
pasniedzējiem, darbiniekiem, studentiem 
un absolventiem. 

Atbalstīt studentu, studentu pašpārvaldes, 
biedrību un citu sabiedrisko organizāciju 
iniciatīvu pilnveidot studiju, pētniecības, 
sociālo un kultūrvidi. 
Izmantot kultūras un sporta potenciālu 
Baltijas Starptautiskā akadēmija studentu 
un darbinieku personības izaugsmei. 
Darboties, lai nodrošinātu Latvijas tautas 
zināšanu pārmantošanu nākamajās 
paaudzēs, saglabājot nacionālo valodu, 
kultūru, tradīcijas. 

Veicināt pozitīvu mikroklimatu akadēmijā. 
Veicināt stratēģisko plānošanu, 
komunikāciju, kvalitatīvu pakalpojumu un 
atbildību. 

Informēt un izglītot sabiedrību par 
jaunākajiem sasniegumiem pētniecībā, 
studiju procesā, notikumiem ekonomikā, 
politikā Latvijā un pasaulē. 

Izmantojot vispusīgu attīstības plānu, 
paplašināt finansēšanas bāzi studiju 
virzienam. 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” attīstības stratēģijas 2013. - 2017.gadam stratēģiskā 

attīstība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības kopīgajām augstākās 

izglītības politikas nostādnēm, respektējot augstākās izglītības plānošanas dokumentus. 

Stratēģisko mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei ir izveidots “Studiju virziena 

„Sociālā labklājība” attīstības plāns no 2013. gada līdz 2017. gadam” (Pielikums Nr.3), kas sevī 

ietver sekojošas sadaļas: 

 Studiju virziena „Sociālā labklājība” studiju programmu pilnveidošana atbilstoši 

darba tirgus prasībām; 

 Akadēmiskā personāla attīstība, nodrošinot akadēmiskās zināšanas, starptautisko un 

praktisko pieredzi; 

 Akadēmiska personāla un studentu zinātniski pētnieciskās kapacitātēs attīstība; 

 Sadarbība ar sadarbības partneriem; 

 Sadarbība ar darba devējiem; 

 Studiju vides pilnveidošana un attīstība. 

Katram akadēmiskajam studiju gadam ir savs attīstības plāns, kas palīdz pilnveidot 

studiju virziena “Sociālā labklājība” īstenošanu un tājā iekļautās studiju programmas, kā arī 

pilnveidot studiju procesu kopumā. 
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1.2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības 
pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa 

2004. gadā tika izveidota pirmā no studiju virziena  

 „Sociālā labklājība”programmām: profesionālā bakalaura studiju programma „Sociālais 

darbs” ar tās īstenošanas vietu Rīgā, bet jau 2005.gadā analizējot darba tirgus pieprasījumu 

studiju programmas īstenošana tika nodrošināta filiālēs: Jelgavā, Jēkabpilī un Daugavpilī. 

Studiju programma nodrošina daraba tirgus grupai: sociālā darba un konsultāciju vecākie 

speciālistu grupai  - sociālos darbiniekus. 

Analizējot tā laika augstākās mācību iestādes iespējamo dalību Eiropas Sociālā fonda 

finansējuma piesaistei, kā arī analizējot mācību iestāžu piedāvājumu 2005. gadā izstrādāta 

un sagatavota licences saņemšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programma „Sociālās palīdzības organizators”. Studiju programma nodrošina iespēju 2 -2,5 

gadu laikā iegūt sociālā darba speciālistu grupas izglītību – sociālās palīdzības 

organizators. 

2006. gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek uzsākti projekti: 

„Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas „Sociālās palīdzības 

organizators” īstenošanu Psiholoģijas augstskolas Jēkabpils filiālē” līguma 

Nr. 2006/2/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0037; 

„Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sociālās 

palīdzības organizators” īstenošanu Psiholoģijas augstskolas Daugavpils filiālē” līguma 

Nr.2006/4/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0040; 

„Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sociālās 

palīdzības organizators” īstenošanu Psiholoģijas augstskolā Rīgā” līguma 

Nr.2006/3/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0038. 

Veidojot nākamo studiju posmu studiju virzienā „Sociālā labklājība” tika izlemts 

balstīties uz makroprakses principiem, lai īstenotu globālā sociālā darba standarta 

iniciatīvas, aktivizējot kopienas potenciālu, aktualizējot makropakses izpratni, īpašu vērību 

veltot izmaiņu veikšanai balstoties uz kopienas attīstības teorētiski praktiskajām atziņām 
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un iespējām izmantot un piesaistīt kopienas resursus. 

2014. gadā licencēta un akreditēta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programma ”Sociālais darbs”, lai sagatavotu sociālās labklājības jomas 

vadītājus. Studiju programmas kopumā veido vienotu trīs izglītības līmeņu programmu 

kopu. 

Izglītības programmu kodi un veidi 

Atbilstošais izglītības programmas 
veids saskaņā ar LR izglītības 

klasifikāciju 

Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Kods:  

1. izglītības pakāpe, 
2. izglītības programmas 

veids, 3.,4. izglītības 

tematiskā joma, 

5. izglītības programmu 

grupa 

Iegūstamais izglītības 
dokuments/ 
kvalifikācija 

1. līmeņa profesionālā augstākā 
(koledžas) izglītība (4. līmeņa 
profesionālā kvalifikācija), 
īstenojama pēc vispārējās vai 
profesionālās vidējās izglītības 
ieguves. Studiju ilgums pilna laika 
studijās 2–3 gadi 

Pirmā līmeņa 
profesionālās 

augstākās izglītības 
programma 

„Sociālās 
palīdzības 

organizators” 
Programmas kods: 

41 763 

41 
1.līmeņa profesionālā 
studiju programma Pirmā līmeņa 

profesionālās 
augstākās 

izglītības diploms, 

kvalifikācija: 
sociālās palīdzības 

organizators 

76 
Sociālā labklājība 

763 
Sociālā palīdzība 

2. līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība (5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija), īstenojama pēc 
vispārējās vai profesionālās vidējās 
izglītības ieguves. Studiju ilgums 
pilna laika studijās 4 gadi 

Profesionālā 
bakalaura studiju 

programma 
„Sociālais darbs 

Programmas kods: 

42 762 

42  

Profesionālā bakalaura 
studiju programma 

Profesionālais 
bakalaura grāds 
sociālajā darbā, 

kvalifikācija: 
sociālais 

darbinieks 

76 
Sociālā labklājība 

762 

Sociālie pakalpojumi 

2. līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība (profesionālā maģistra 
grāds vai 5. līmeņa profesionālā 
kvalifikācija un profesionālā 
maģistra grāds), īstenojama pēc 
bakalaura, profesionālā bakalaura 
grāda vai 5. līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas ieguves. Studiju 
ilgums pilna laika studijās vismaz 
1 gads. Kopējais pilna laika studiju 
ilgums 5 gadi. 

Otrā līmeņa 
profesionālās 

augstākās izglītības 
maģistra studiju 

programma 
„Sociālais darbs” 

 
Programmas kods: 

47 762 

47 
Profesionālā maģistra 

studiju programma Profesionālais 
maģistra grāds 
sociālajā darbā, 

kvalifikācija: 
sociālais 

darbinieks 

76 
Sociālā labklājība 

762 

Sociālie pakalpojumi 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” īstenošanā un turpmākā attīstībā tiek analizēts 

stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis samazināt nabadzību, palīdzēt cilvēkiem izkļūt no 
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nabadzības un sociālās atstumtības4, kas arī definēts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

līdz 2030. gadam, kur noteikts, ka, lai palielinātu nabadzības riska zonā nonākušo iespējas 

uzlabot savu labklājību, viens no priekšnoteikumiem ir efektīva sociālo pakalpojumu, 

sociālās palīdzības un sociālās drošības sistēma5. Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. -

 2020. gadam noteiktās prioritātes “Cilvēka drošumspēja” viens no mērķiem ir iedzīvotāju 

apmierinātība ar dzīvi6. 

ES ir notikušas būtiskas izmaiņas personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības jomā. 

Nozīmīgs pagrieziena punkts ir bijusi ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti 

tiesībām pieņemšana un ratifikācija, tai skaitā Latvijā. Minētā Konvencija iezīmē 

pamatprincipu maiņu izpratnē par invaliditāti no medicīniskās uz sociālo pieeju. Lai 

sasniegtu iepriekš minēto dokumentu mērķi, studiju virziena “Sociālā labklājība” 

īstenošanā ir paredzēts pasākumu kopums sociālās atstumtības riska mazināšanai, kā arī 

atbalsta pasākumi indivīdiem un ģimenēm krīzes situācijās. 

BSA studiju virziena „Sociālā labklājība” pamatprincipi ir balstīti uz Eiropas 

Kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) definētajiem līmeņiem un Starptautiskās Sociālā darba 

skolu asociācijas (International Association of Schools of Social work) un Starptautiskā 

Sociālo darbinieku federācija (International Federation of Social Wokers) starptautiskās 

sociālā darba definīcijas, kas realizācijā definējas - sagatavot studentus vispārējā sociālā 

darba praksei sociālās labklājības jomā. BSA studiju virziena pilnveidei ir balstījusies uz 

Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, analizējusi iepriekšējā plānošanas 

perioda dokumentus, LR Labklājības ministrijas „Profesionāla sociālā darba attīstības 

programmas 2005. – 2011.gadam”; aktīvi iesaistījusies nākamā perioda plānošanas 

dokumentu izstrādē un rekomendāciju sniegšanā LR Labklājības ministrijai „Profesionāla 

sociālā darba attīstības programmas 2015. –  2020.gadam” izstrādē, attīstot un pilnveidojot 

studiju virzienu. 

Latvijā joprojām ir ievērojamas reģionālās atšķirības (t.sk. Eiropas Savienības 

mērogā). Ar līdzšinējiem pasākumiem nav izdevies panākt izšķirošas izmaiņas teritoriju 

                                                 
4 Eiropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_lv.htm  
5 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam 
http://providus.lv/article_files/2871/original/latvija2030_lv.pdf?1426753617 
6 Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam http://likumi.lv/doc.php?id=253919  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_lv.htm
http://providus.lv/article_files/2871/original/latvija2030_lv.pdf?1426753617
http://likumi.lv/doc.php?id=253919
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attīstības rādītāju nelabvēlīgo atšķirību samazināšanā. Līdz ar to nepieciešams pārvērtēt 

pieeju reģionālās attīstības veicināšanai un meklēt jaunus, efektīvākus risinājumus un 

instrumentus, t.sk. iestrādājot Latvijas reģionālajā politikā pēdējā desmitgadē rietumvalstīs 

attīstītās jaunās reģionālās politikas paradigmas idejas7. 

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja 

un ilgtermiņa prognozēm norādīts, ka 2013. gadā pakāpeniski palielinās sociālās labklājības 

tematiskajā grupā studijas uzsākušo īpatsvars, pieprasījums pēc sociālo lietu speciālistiem 

arvien pieaug, kā arī atzīmēts - ja netiks mainīta izglītības struktūra, līdz 2020. gadam var 

veidoties augstāko izglītību ieguvušo speciālistu trūkums sociālās labklājības jomā. 

„Sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām 

profesionāla sociālā darba politikas jomā” pētījumā konstatēts8 (SD pētījums), ka 

ekonomiskās krīzes situācija un ar to saistītās ekonomiskās un sociālās sekas (augstais 

bezdarbs, ilgstošā bezdarba līmeņa pieaugums, ierobežotās nodarbinātības iespējas, straujš 

iedzīvotāju ienākumu līmeņa samazinājums, mājsaimniecību nabadzības riska pieaugums, 

iedzīvotāju parādsaistību pieaugums, nespēja norēķināties par precēm un pakalpojumiem 

u.tml.) ir ne tikai paplašinājuši sociālo dienestu klientu loku un skaitu, bet padziļinājuši 

esošās sociālās problēmas. Ekonomiskās krīzes rezultāta sociālo problēmu spektrs ir kļuvis 

vēl daudzveidīgāks: ilgstošais bezdarbs, nabadzība, sociālā riska ģimenes, bāreņi, novārtā 

atstātie bērni, ieslodzīto sociālais atbalsts, pieaugošā noziedzība, atkarības, demogrāfiskās 

izmaiņās sabiedrībā, kas radikāli mainījusi sociālā darbinieka darba apjomu, tā intensitāti. 

Svarīgākās mērķgrupas, darbā ar kurām pietrūkst specifiskas zināšanas un prasmes, ir no 

psihoaktīvām vielām un azartspēlēm atkarīgās personas, pirmspensijas vecuma personas, 

vardarbībā cietušās personas, varmākas, ilgstošie bezdarbnieki, ģimenes ar bērniem, 

imigranti, bēģļi. Sakarā ar augstākminēto, liela nozīme ir administratīvajam darbam 

sociālajās institūcijās. 

Svarīga loma mērķtiecīgas sociālā atbalsta sistēmas veidošanā ir sociālā darba 

institūcijās strādājošo sociālo darba speciālistu profesionalitātei un kvalitātei, kādā tiek 

                                                 
7 Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam http://likumi.lv/doc.php?id=261409  
8 „Gala ziņojums (t.sk. rekomendācijas) par profesionāla sociālā darba attīstības veicināšanu” atbilstoši līgumam 

„Sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba 

politikas jomā” 15.lpp. (http://www.lm.gov.lv/text/2399) 

http://likumi.lv/doc.php?id=261409
http://www.lm.gov.lv/text/2399
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veikta klienta sociālās situācijas izvērtēšana, klienta motivēšana savas situācijas 

uzlabošanai, līdzdarbības pienākumu piemērošana, sadarbība ar citām institūcijām un 

profesionāļiem, sociālā gadījuma vadīšana kopumā. Sociālā darba speciālistu profesijas 

standartos ir noteiktas augstas prasības attiecībā uz darbu ar klientu un viņa problēmu 

risināšanu, kas paredz nodrošināt holitisku pieeju klienta vajadzību, sociālo prasmju un 

resursu izvērtēšanā, optimālo risinājumu un atbalsta instrumentu meklēšanā. 

Jaunu sociālo problēmu rašanās ir cieši saistīta ar vērtību sistēmas maiņu ģimenēs, 

sabiedrībā, tāpēc aktuāli ir vērst sabiedrības uzmanību un uzsākt dialogu ar sabiedrību par 

jaunajām sociālajām problēmām un to risināšanu. Katrai sociālajai problēmai nepieciešams 

savs profesionāls risinājums, savukārt tam ir aktuāla sociālo darba speciālistu profesionālās 

sagatavotības nodrošināšana, gan dažādu iestāžu veidošana, sociālo pakalpojumu tīkla 

izveide un iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem. 

SD Pētījumā secināts, ka dominējošā funkcija sociālajos dienestos ir sociālās 

palīdzības sniegšana9, kaut gan sociālā palīdzība neatrisina klientu problēmu cēloni. 

Nepietiekami finanšu līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai, kā rezultātā sociālais 

dienests lemj par sociālās palīdzības piešķiršanu, ir tikai viena no sociālajām problēmām, ar 

kurām personas vēršas sociālajā dienestā. 

Kopējā tendence sociālās labklājības jomā attaino to, ka konkrētajā laika periodā nav 

pietiekošs sociālā darba speciālistu skaits pašvaldībās un institūcijās, kas sniedz sociālos 

pakalpojumus. Sociālos pakalpojumus sniedz zemākas kvalifikācijas vai neatbilstošas 

izglītības speciālisti. Sociālās labklājības institūcijas regulāri ir sociālā darba speciālistu 

meklējumos, jo ir augsta kadru mainība, zems profesijas prestižš, nepietiekošas zināšanas, 

zema motivācija, nav atbalsta gūt jaunas zināšanas, prasmes un kompetences. 

Līdz ar to ir nepieciešami pasākumi, kuri paredz straujāku profesionālu sociālo 

darbinieku iesaistīšanu sistēmā. Kaut arī valsts sniedz finansiālu atbalstu profesionālu 

sociālā darba speciālistu sagatavošanai, reālā situācija rāda, ka sniegtais atbalsts ir 

nepietiekams, kā arī finansiālā budžeta sadales programmās netiek iekļautas privātās 

                                                 
9 „Starpziņojums par sociālā darba raksturojumu Latvijā 2010./2011.gadā un tā analīzi” atbilstoši līgumam „Sākotnējās 

ietekmes (ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā” 

103.lp. (http://www.lm.gov.lv/text/2399) 

http://www.lm.gov.lv/text/2399
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augstskolas. 

Lai veicinātu profesionāla sociālā darba attīstību un vispusīgu pieeju šim 

jautājumam, kā arī sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā, ar 

Labklājības ministra 2006. gada 28. augusta rīkojumu Nr. 128 tika izveidota Sociālās darba 

speciālistu sadarbības padome. Padomes sastāvā ir pārstāvji no profesionālajām, 

pašvaldību un nevalstiskajām sociālā darba organizācijām, ministrijām un izglītības 

iestādēm, kuras sagatavo sociālā darba speciālistus, kā arī citām institūcijām. No padomes 

izveides pirmsākumiem Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola un tagad arī 

Baltijas Starptautiskā akadēmija ir deleģējusi savu pārstāvi. BPMA un, kā saistību 

pārņēmējs, arī BSA turpina iesākto sadarbību no 2010. gada, veicinot sadarbību ar 

Labklājības ministriju un Sociālo darbinieku biedrību, organizējot sociālā darba 

profesionāļu ikgadējās konferences. 

Nozīmīgu lomu BSA sociālās labklājības darbības realizācija sniedz Latvijas 

reģioniem, jo lielākā daļa studentu izmanto piedāvātās studiju iespējas Rīgā, Jelgavā, 

Jēkabpilī un Daugavpilī. Jāatzīmē, ka zemi atalgotais darbs rada neērtības segt studiju 

maksu, kas saasina tendenci, ka studiju virziena sociālās labklājības studiju programmām 

tikai daļēji ir iespējams piesaistīt tos studentus, kuri patiesi ir ieinteresēti strādāt sociālajos 

dienestos vai citās sociālajās institūcijās. Sociālā darba izglītības programmas visbiežāk 

izvēlās studenti, kuri jau strādā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmā, kas 

nav pieskaitāma pie prestižas vai labi apmaksātas nozares. Potenciālo studentu, nākamo 

profesionāļu, piesaistei BSA piedāvā izdevīgus studiju apmaksas noteikumus sociālo 

institūciju darbiniekiem – praktiķiem, kā arī tiem, kuri turpina iesāktās studijas pēc iegūtās 

pirmā līmeņa izglītības programmas, kā arī piedāvā studiju laikā iegūt trīs līmeņu izglītības 

diplomus, kas sevī ietver pēctecību un nepārtrauktu izglītības procesu. Virziena ietvaros ir 

izveidojusies aktīva sadarbība ar pašvaldībām, sociālajām institūcijām un NVO Rīgā un tās 

apkārtnē, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionos.  

Latvijas valsts interesēs ir izglītot akadēmiski un profesionāli labi sagatavotus sociālā 

darba speciālistus, kuru zināšanas un prasmes balstās uz mūsdienu sociālā darba teorijām, 

kuri ir ar augstas kvalitātes kompetenci. 
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1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti 

Sākot ar 2006. gadu, ir veikti dažādi grozījumi normatīvajos aktos, lai stiprinātu 

sociālā darba profesiju – ar likuma spēku nosakot obligāto sociālā darba izglītību, - iespēju 

sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību tikai attiecīgo izglītību ieguvušiem 

speciālistiem; kā arī kā obligātu uzdevumu nosakot pašvaldībām – nodrošināt supervīzijas 

un pilnveides izglītību sociālā darba speciālistiem. 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” izglītības programmas ir veidotas darba tirgus 

un Latvijas Republikas reglamentējošiem dokumentiem, kas definē prasības profesijai un 

amatiem sociālās labklājības nozarei. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10 pants (1) nosaka “lai 

nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam 

sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem.10” Kopumā Latvijas teritorijā šī 

likuma norma netiek izpildīta, jo, analizējot minēto likuma normu, tā nenodefinē, ka tam ir 

jābūt kvalificētam sociālajam darbiniekam, jo šī likuma izpratnē “sociālā darba speciālists 

— persona, kurai ir šajā likumā noteiktā izglītība un kura veic sociālā darbinieka, karitatīvā 

sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības 

organizatora profesionālos pienākumus11” Likums arī nodefinē tiesības, kuras personas var 

veikt sociālo darbu, kā arī to, kuras personas ir tiesīgas sniegt sociālo palīdzību, sociālo 

aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

Profesiju klasifikators ir apstiprināts Ministru kabineta 2010. gada 18. maija 

noteikumos Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas par prasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un 

aktualizēšanas kārtību”12. 

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, 

kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un 

                                                 
10 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=68488  
11 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=68488 
12 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 

Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību http://likumi.lv/doc.php?id=210806  

http://likumi.lv/doc.php?id=68488
http://likumi.lv/doc.php?id=68488
http://likumi.lv/doc.php?id=210806
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salīdzināšanu. Latvijā tas veidots, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju 

klasifikāciju (ISCO-08). Profesiju klasifikatorā ir trīs grupas: 1344 - Sociālās labklājības jomas 

vadītāji, 2635 - Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti, 3412 - Sociālā darba 

speciālisti, kas sevi iekļauj radnieciskās profesijas, amatus. 

Sociālā darba speciālistu grupa13 

3412 Sociālā darba speciālisti 

3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS 

3412 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS 

3412 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS 

3412 04 SurdoTULKS 

3412 05 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS 

3412 06 Bāriņtiesas LOCEKLIS 

3412 07 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS 

3412 08 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS 

3412 09 Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 42. pants definē personas, kurām 

ir tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo 

palīdzību ir „tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un 

sociālo palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai 

profesionālo vidējo izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai 

citas izglītības iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības 

programmas).14”, ka arī likums 48. pantā ir noteikti sociālās palīdzības organizatora 

profesionālie uzdevumi. 

Savukārt, šajā grupā ietilpst arī amati: Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS un Bāriņtiesas 

                                                 
13 Profesiju klasifikators 
14 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=68488 

http://likumi.lv/doc.php?id=68488


17 

 

struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS, kura amatu prasības nosaka „Bāriņtiesu likums”, kas 

spēkā no 2007. gada 1. janvāra, kurā 10. pantā ir definētas prasības pretendentiem „kurai ir 

pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, 

psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa 

profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība.15” 

Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālistu grupa16 

2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti 

2635 01 Sociālais DARBINIEKS 

2635 02 Karitatīvais sociālais DARBINIEKS 

2635 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem 

2635 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem 

2635 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem 

2635 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām 

2635 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un 
personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm 

2635 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 

2635 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs 

2635 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām 

2635 11 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām 

2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS 

Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālistu grupā ir divpadsmit dažādas 

profesijas (amati), Latvijā augstākās mācību iestādes bakalaura izglītības līmenī sagatavo 

vispārīgā sociālā darba profesionāļus: Sociālais DARBINIEKS un Karitatīvais sociālais 

DARBINIEKS. 

Augstākās mācību iestādes nepiedāvā apgūt padziļinātas specializācijas, kā 

                                                 
15 Bāriņtiesu likums http://likumi.lv/doc.php?id=139369  
16 Profesiju klasifikators 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369
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vienīgo izņēmumu var minēt ir Rīgas Stradiņu universitātes profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programma „Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem”. 

Ar darba devēju, profesionālo organizāciju un Labklājības ministrijas līdzdalību ir 

sagatavots un aktualizēts profesijas standarts „Sociālais darbinieks”. Sociālā darbinieka 

profesijas standartā ir noteiktas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās 

kompetences, prasmes un zināšanas. Studiju programmu pilnveides procesā tika veiktas 

korekcijas atbilstībai jaunajam profesijas standartam, studiju programmai kopumā, kā arī 

katrā studiju kursā. 

Sociālās labklājības jomas vadītāju grupa17 

1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji 

1344 01 VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) 

1344 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sociālās 
labklājības jomā) 

1344 03 Sociālā dienesta VADĪTĀJS 

1344 04 Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS 

1344 05 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

1344 06 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 

1344 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības 
jomā) 

1344 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA 
VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā) 

Sociālās labklājības jomas vadītāju grupā ir ietverti astoņi amati, kurus reglamente 

dažādi Latvijas Rebublikas normatīvie akti. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17. pants (3) nosaka “Par 

institūcijas, kas sniedz sociālos pakalpojumus vadītāju var būt persona, kurai ir otrā līmeņa 

profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība.18”, kas nenosaka, ka sociālās 

labklājības jomas vadītājam būtu jābūt sociālā darba izglītībai. Savukārt, šajā grupā ietilpst 

amati: Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS un Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS, kura 

amatu prasības nosaka „Bāriņtiesu likums”, kurā 10. pantā ir definētas prasības 

                                                 
17 Profesiju klasifikators 
18 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=68488 

http://likumi.lv/doc.php?id=68488


19 

 

pretendentiem „kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, 

psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā 

(pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība”19. 

Dažādi definētās prasības sociālās labklājības jomas vadītājiem profesionālā darba 

praksē apgrūtina un ietekmē lēmumu pieņemšanu, ka arī pakalpojumu attīstību atbilstoši 

sociālā darba vērtībām, standartiem, prasībām un ētikas normām. 

Latvijas Republikā šobrīd nepastāv vienota un koordinēta vidēja termiņa un 

ilgtermiņa darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanas sistēma sociālās 

labklājības jomā, uz kuru varētu balstīties darba tirgus attīstības politika. Šādas vienotas un 

koordinētas sistēmas trūkuma dēļ, ir grūtības plānot un koordinēt sociālās labklājības jomas 

(sociālās labklājības jomas vadītāju, sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālistu un 

sociālā darba speciālistu) pieprasījumu un piedāvājuma atbilstību darba tirgus prasībām. 

Darba tirgus prognozes Latvijā kopš 2008. gada izstrādā Ekonomikas ministrija. 

Darba tirgus prognozes balstās Ekonomikas ministrijas izstrādātiem tautsaimniecības 

attīstības un demogrāfijas mērķa scenārijiem. Mērķa scenārijs paredz nosacījumus, lai 

Latvijas tautsaimniecība vidējā termiņā savā attīstībā panāktu tādus izaugsmes tempus, kas 

nodrošinātu ikgadējo konverģenci uz ES vidējo līmeni vismaz par 2-3 procentpunktiem. 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas darba tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm, 

nākamajos gados situācija darba tirgū pakāpeniski turpinās uzlaboties - līdz 2022. gadam 

nodarbināto skaits palielināsies aptuveni par 50 tūkstošiem, bet bezdarba līmenis 

samazināsies līdz 6%.20 

Tomēr nevienā no šiem Ekonomijas ministrijas pārskatiem nav veikta analīze par 

sociālās labklājības jomas darba tirgus segmentu izdalot to atsevišķi pārskatos tas ir kopīgā 

grupā „Veselības aprūpe un sociālā labklājība”, kas ir divas lielas un nozīmīgas, jomas, 

kuras pārvalda dažādas ministrijas, kurām ir dažādas un atšķirības prasības darba tirgū, ka 

arī prasības izglītībā. 

Analizējot Nodarbinātības valsts aģentūras datus par pārskata periodu no 2014 -

 2016. g., reģistrētais vakanču skaits profesijās tiek izmantots profesiju klasifikatora 

                                                 
19 Bāriņtiesu likums http://likumi.lv/doc.php?id=139369  

20 Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/10556-darba-tirgus-videja-un-

ilgtermina-prognozes 2016  

http://likumi.lv/doc.php?id=139369
https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/10556-darba-tirgus-videja-un-ilgtermina-prognozes
https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/10556-darba-tirgus-videja-un-ilgtermina-prognozes
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sadalījums grupās: sociālā darba speciālisti, sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti 

un sociālās labklājības jomas vadītāji, kuri saistītas ar sociālās labklājības nozari, kas daļēji 

sasaucās ar profesijas klasifikatoru, bet ir arī atšķirības. 

Sociālās palīdzības organizatori ir profesijas pārstāvji, kas strādā lielos vai vidēji 

lielos sociālajos dienestos, jo mazajos sociālajos dienestos netiek paredzēta štata vieta. 

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu 2008. gadā kopumā, sagatavoja 89 sociālās 

palīdzības organizatorus Rīgā, Jēkabpilī un Daugavpilī. 

NVA reģistrētais vakanču skaits sociālā darba speciālistiem 2014-2016 

 

Analizējot sociālā darba speciālistu grupu, jāatzīmē arī Sociālās palīdzības 

ORGANIZATORS izglītību Baltijas Starptautiskā akadēmija 2015./2016.ak.gadā nodrošina 

vienīgā augstākā mācību iestāde. 

NVA reģistrētais vakanču skaits profesijās - sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti 
2014-2016 
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Reģistrēto vakanču skaitā līderis ir Sociālais DARBINIEKS, kā pieprasīti ir Sociālais 

DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no 

šīm iestādēm, kā arī  Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem. 

NVA reģistrētais vakanču skaits profesijās - sociālās labklājības jomas vadītāji 
2014-2016 

 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju par sociālās labklājības jomas vadītāju 

vakancēm, pieprasītākās vakances ir sociālo dienestu vadītāji, kā arī ir augsts pieprasījums 

amatam - pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA 

VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā) un pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ 

DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā). 

Baltijas Starptautiskajai akadēmijai ir nozīmīgi analizēt arī rādītājus, kas ir saistīti ar Latvijas 

reģioniem. Reģistrēto vakanču sarakstā iekļautas sekojošas profesijas, kur pārādās opcija – Vecākais 

sociālais darbinieks. 
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Reģistrētās vakances Latvijas reģionos 2014-2016 

 

Analizējot dažādos rādītājus Latvijā kopumā, nozīmīgs faktors ir bezdarbieki - sociālā darba 

speciālisti ar iegūto izglītību. 

Reģistrētās vakances un bezdarbieku skaits ar iegūtu izglītību 2014-2016 

Filiāle 

2014 2014 2015 2015 
2016 

Jan-Mar 
2016 

Jan-Mar 

Reģis-
trētās 

vakances 

Bezdarbnieku 
skaits uz 

perioda beigām, 
iegūta izglītība 

Reģis-
trētās 

vakances 

Bezdarbnieku 
skaits uz 

perioda beigām, 
iegūta izglītība 

Reģis-
trētās 

vakances 

Bezdarbnieku 
skaits uz 

perioda beigām, 
iegūta izglītība 

Zemgales  
plānošanas  
reģions 

8 11 11 15 12 15 

Vidzemes  
Plānošanas 
 reģions 

9 4 6 6 1 5 

Latgales  
plānošanas  
reģions 

5 19 13 21 11 23 

Rīgas  
Plānošanas 

51 49 94 53 49 44 
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 reģions 

Kurzemes  
plānošanas  
reģions 

10 22 14 19 6 19 

Kopā 83 105 138 114 79 106 

Analizējot augstāko mācību iestāžu piedāvājumus un mainīgo pieprasījumu, darba 

tirgū ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar darba devējiem. Darba devējiem ne tikai 

sniedz studentu vērtējumu par visām praksēm, bet bieži pēc prakses beigām studentiem 

piedāvā uzsākt patstāvīgu darbu šajā prakses institūcijā. Darba devēji piedalās valsts 

komisijās, sniedzot savu vērtējumu par studentu sagatavotības līmeni. 

Izstrādāta Darba devēju aptauja (Pielikuma Nr.2.5.) organizējot darba devēju aptauju, 

rezultāti nav viennozīmīgi, jo nozīmīga loma ir studenta attieksmē, kā studiju procesā, tā 

arī darba attiecības. 

Kopumā aptaujā piedalījās 17 darba devēji un to struktūrvienību vadītāji. 

 

Aptauja, kā arī sarunas ar darba devējiem parāda, ka ir grūti novērtēt absolventu 

sagatavotību, jo liela daļa vienlaicīgi studējot jau strādā specialitātē, kā arī katra indivīda 

ieguldījums savā profesionālajā pilnveidē un attieksmē. 
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Kā Jūs vērtējat BSA studiju virzienā “Sociālā labklājība” absolventa profesionālo 

darbību 

darbinieka veikums pārsniedz amata prasības, darbinieks rūpējas par 
organizācijas konkurētspēju un labklājību 

0 

darbinieks ļoti labi veic savus pienākumus 30 

darbinieks labi veic savus pienākumus 23 

darbinieks viduvēji veic savus pienākumus 3 

darbinieks slikti veic savus pienākumus 1 

darbinieks ļoti slikti veic savus pienākumus 1 

Kā Jūs vērtējat absolventa nodarbinātības iespējas nozarē, kurā strādājat 

ļoti labas iespējas atrast darbu 15 

labas iespējas atrast darbu 10 

grūti atrast darbu, bet iespējams 3 

ļoti grūti atrast darbu, gandrīz neiespējami 1 

nav iespējams atrast darbu 2 

Studiju virziena padome analizē aptauju rezultātus, lai pilnveidotu un uzlabotu studiju 

programmu realizēšanu. Studiju virziena „Sociālā labklājība” novērtējumu kopumā Latvijā, 

analizējot stiprās un vājās puses un redzot savu nišu kopējā studiju virziena „Sociālā 

labklājība” attīstībā Latvijā. 
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1.4. Studiju virziena “Sociālās labklajības” stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu analīze 

Eiropas Sociālā fonda projekts ”Augstākās izglītības studiju programmu 

izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” vienošanās 

Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001.  

Projekta mērķis bija izvērtēt studiju programmas pēc to kvalitātes, resursu 

pietiekamības, ilgtspējas, nosakot kvalitatīvākās programmas ar atbilstošu kapacitāti, 

kvantitatīviem un kvalitatīviem darbības rezultātiem to turpmākai īstenošanai, sniedzot 

ieteikumus par turpmāko programmu uzlabošanu, sagatavojot priekšlikumus pa studiju 

virzieniem sagrupētu studiju programmu turpmākai pilnveidei, uzlabošanai, attīstībai, 

konsolidācijai, slēgšanai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, resursu efektīvai 

izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem, turpmākai augstskolu, koledžu 

un to studiju programmu vērtēšanai un akreditācijai. 

Starptautiskas un pa studiju virzieniem salīdzinošas augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšanas nepieciešamību noteica sabiedrības prasības pēc kvalitatīvas un 

konkurētspējīgas augstākās izglītības, kā arī nepieciešamība koncentrēt un efektīvi 

izmantot augstākajai izglītībai pieejamos finanšu un cilvēkresursus, tāpat bija 

nepieciešams nodrošināt pāreju un studiju virzienu akreditāciju. Starptautiskajā 

izvērtēšanā tika iesaistīti  ārvalstu eksperti no 14 Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijas 

eksperti, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības pārstāvji. 

Izvērtēšanas procesa organizēšanu nodrošināja Augstākās izglītības padome sadarbībā ar 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru un augstākās izglītības institūcijām. 

Eksperti deva kopējo novērtējumu par studiju virzienu “ Sociālā labklājība”.  

Ekspertu vērtējums studiju virzienam „Sociālā labklājība” Latvijā kopumā 
KVALITĀTE RESURSI 
 Pārsvarā skaidri formulēti studiju 

programmu mērķi un uzdevumi, uz mērķi 
orientēts studiju saturs. Dažos gadījumos 
jānovērš studiju satura sadrumstalotība; 

 Kvalificēti, uz izaugsmi tendēti pasniedzēji. 
Pasniedzēju zinātniskais darbs vairāk jāsaista 
ar mācāmo priekšmetu un aktīvāk 
jāatspoguļo starptautiskā līmenī; 

 Metodoloģiskā, informatīvā un materiāli 
tehniskā bāze nodrošina studiju procesu, tiek 
izmantotas modernās tehnoloģijas; 

 Augstskolu bibliotēku fondi un pieeja datu 
bāzēm tiek paplašināta, bet daudzviet 
joprojām ir maz ar sociālās labklājības sfēru 
saistītas literatūras, īpaši angļu valodā; 

 Akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts, 
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 Teorētiskās bāzes un praktisko iemaņu 
līdzsvarota apgūšana studiju procesā. 
Absolventi un darba devēji pārsvarā ir 
apmierināti ar studiju laikā iegūtajām 
zināšanām un prasmēm; 

 Studentu motivācija ir augsta un viņi saņem 
adekvātu pasniedzēju atbalstu visā studiju 
procesā. 

bet dažos gadījumos kvalifikācija nav saistīta 
ar studiju programmu saturu; 

 Studijas tiek finansētas no dažādiem 
avotiem, bet studiju maksas pieaugums, kas 
vērojams pēdējos gados, paaugstina risku 
nebeigt studijas ekonomisku apsvērumu dēļ. 

ILGTSPĒJA SADARBĪBA 
 Drauds visām programmām – studentu 

skaita samazināšanās, kā demogrāfiskās un 
ekonomiskās situācijas sekas; 

 Notiek regulāra studiju procesa kvalitātes 
izvērtēšana, studiju programmu pielāgošana 
valsts un reģionālajām vajadzībām, darba 
tirgum; 

 Studiju programmas sociālās labklājības 
nozarē ir relatīvi jaunas, jāstiprina darbs šīs 
jomas nozīmīguma izskaidrošanā 
sabiedrībai; 

 Nepieciešams veidot sociālā darba studiju 
programmas doktorantūras līmenī. Tas ļaus 
celt akadēmiskā personāla kvalitāti un 
stiprinās sociālās labklājības nozares 
profesiju prestižu; 

 Saikne starp I un II augstākās izglītības 
līmeņa programmu kursu saturu nav 
pietiekami nodrošināta, - tas apgrūtina 
studiju turpināšanu augstākā līmenī; 

 Gadskārtējā programmu stipro un vājo pušu 
analīzē dziļāk un vispusīgāk jāanalizē riski, 
kas saistīti ar studentu piesaistīšanu. 

 Augstskolas ir noslēgušas sadarbības 
līgumus ar Latvijas un citu valstu mācību 
iestādēm, bet darbības saskaņošana un 
praktiskā sadarbība vēl nav pietiekamā 
līmenī; 

 Ir laba sadarbība starp vienas augstskolas 
dažādām programmām, kas studentiem 
ļauj specializēties saistītās jomās – 
piemēram, medicīnā, pedagoģijā, 
psiholoģijā; 

 Augstskolām ir labi plāni ārzemju studentu 
piesaistei, kurus vajag realizēt; 

 Vairāk jāizmanto ERASMUS un citu 
starptautisku apmaiņas programmu 
iespējas, tās dos jaunas idejas un 
attieksmes, palīdzēs uzlabot studentu un 
pasniedzēju svešvalodu zināšanas; 

 Dažām augstskolām jāuzlabo sadarbība ar 
darba devējiem kvalitatīvas prakses iespēju 
nodrošināšanai studentiem. 

Analizējot kopējās tendeces studiju virziena attīstībā Latvijā. BSA izvērtējusi studiju 

virziena “ Sociāla labklājība” stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. 

 



 

 

 

Studiju virziena “Sociālās labklajības” stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

Kvalitāte  

 ES un LR normatīvie dokumenti definē sociālās labklājības 
virziena attīstību; 

 Ciešā sadarbība ar profesijas profesionāļiem veicina 
studiju virziena attīstības organizēšanu atbilstoši darba 
tirgus prasībām; 

 Detalizēti formulēti sociālās labklājības virziena attīstības 
plāni; 

 Programmas realizēšanas laikā skaidri formulēti studiju 
programmu mērķi un uzdevumi, uz mērķi orientēts 
studiju saturs; 

 Kvalificēti uz izaugsmi tendēti pasniedzēji; 

 Teorētiskās bāzes un praktisko iemaņu līdzsvarota 
apgūšana studiju procesā; 

 Augsta studentu motivācija; 

 Pasniedzēju atbalsts studentiem visā studiju proecesa 
laikā. 

Kvalitāte  

 Dažos gadījumos jānovērš studiju satura 
sadrumstalotība; 

 Zema studentu publicitātes aktivitāte; 

 Zema motivācija turpināt studijas nākamajos studiju 
līmeņos; 

 Pasniedzēju zinātniskais darbs vairāk jāsaista ar 
studiju kursu un aktīvāk jāatspoguļo starptautiskā līmenī; 

 Pietrūkst pasniedzēju ar sociālā darba doktora grādu; 

 Zems sociālā darba profesijas prestižs; 

 Nav iespēju publicēties Latvijas sociālās labklajības 
jomā citējamos izdevumos; 

 Lielās pārslodzes dēļ nepietiekoši tiek veltīta 
uzmanība studentiem prakses vietās; 

 Atšķirīgs studentu sagatavotības līmenis. 

Resursi 

 Metodoloģiskā, informatīvā un materiāli tehniskā bāze 
nodrošina studiju procesu, tiek izmantotas modernās 
tehnoloģijas; 

 Studentu prakšu vietu dažādība un pieejamība, prakses 
iespējas ārvalstīs; 

 Darba devēju aktīva piedalīšanās studentu sagatavošanā; 

 Akadēmijas bibliotēkas fonds un pieejamās datu bāzes 
(EBSCO, Scopus, Sience Direct, NAIS, u.c.); 

 Bibliotēkas sadarbības tīkls LATABA. 

Resursi 

 Apmaiņas programmām ilgstošs apmācības periods 
(1 mēn. - 6 mēn.); 

 Dārgas grāmatas un mācību metodiskie līdzekļi, kas 
izdoti ārzemēs; 

 Nepietiekošas svešvalodas zināšanas; 

 Nepietiekošs valsts atbalsts sociālās labklājības 
nozares pētījumiem; 

 Akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts, bet dažos 
gadījumos kvalifikācija nav saistīta ar studiju programmu 
saturu. 



 

 

 
Ilgtspēja 

 Notiek regulāra studiju procesa kvalitātes izvērtēšana 
atbilstoši sociālās labklājības studiju virziena jaunākajām 
tendencēm; 

 Pilnveidotas studiju programmas pielāgošana valsts un 
reģionālajām darba tirgus vajadzībām; 

 Ārvalstu studentu piedalīšanās studiju procesā; 

 Nodrošināta studiju programmu salīdzināmība un 
kredītpunktu pārnešanas iespēja gan I un II studiju 
līmeņos, gan starp dažādu augstskolu realizētajām 
programmām, ievērojot Eiropas kredītpunktu pārnešanas 
sistēmas prasības. 

Ilgtspēja 

 Ierobežotas iespējas zinātnisko konferenču un 
semināru publikācijām sociālās labklājības jomā Latvijā; 

 Ierobežotas iespējas līdzdalībai projektos un grantos 
sociālās labklājības jomā; 

 Nepietiekošs docētāju skaits ar zinātnisko grādu 
sociālās labklājības jomā; 

 Saikne starp dažādu izglītības iestāžu I un II 
augstākās izglītības līmeņa programmu kursu saturu nav 
pietiekami nodrošināta, kas apgrūtina studiju turpināšanu 
augstākā līmenī. 

Sadarbība 
– Teorijas un prakses apvienošana; 
– Piedalīšanās starptautiskos projektos; 
– Apmaiņas programmu iespējas; 
– Augstskolas ir noslēgušas sadarbības līgumus ar 

Latvijas un citu valstu mācību iestādēm; 
– Sociālā labklājības virziena izveidotā sadarbība starp 

visām Latvijas augstskolām; 
– Plašs sadarbības partneru loks. 

Sadarbība 

 Praktiskā sadarbība starp Latvijas un citu valstu 
mācību iestādēm nav pietiekami aktīvā līmenī; 

 Zemas angļu valodas zināšanas, lai sekmētu Erasmus 
pasniedzēju un studentu piesaisti; 

 Augsta savstarpējā konkurence starp augstskolām; 

 Nepietiekošas svešvalodas zināšanas; 

 Nav atjaunotas BPMA Erasmus iepriekšējās tradīcijas. 

Iespējas Draudi 

 Nepieciešams veidot studiju virzienu doktora līmenī. Tas 
ļaus celt akadēmiskā personāla kvalitāti un stiprinās studiju 
virziena nozares profesiju prestižu; 

 Radoši izmantot jaunās IT tehnoloģijas, nodrošinot 
dažādas studiju formas un inovatīvas metodes, didaktisko 
materiālu pieejamību un saziņas iespēju daudzveidību; 

 Paaugstināt prasības studiju noslēguma darbiem - aicināt 
studentus balstīties uz jaunākajiem pētījumiem, atsaukties 

– Sakarā ar demogrāfisko situāciju iespējama studentu 
skaita samazināšanās; 

– Ekonomiskā krīze var ietekmēt maksātspejīgo studentu 
skaita samazināšanos; 

– Nepietiekošs valsts finansējuma atbalsts sociālas 
labklājības virzienā studējošiem; 

– Darba vietu samazināšana pakalpojumu jomā; 
– Studentu pasivitāte vai vāja motivācija piedalīties ārpus 



 

 

uz literatūru un avotiem, vairāk izmantot literatūru 
svešvalodās, īpaši angļu valodā, demonstrēt radošu pieeju 
studiju procesam; 

 Aktīvāk izmantot datubāzes (EBSCO, Scopus, Sience 
Direct) studiju darbos; 

 Sekmēt izglītojamo un darbinieku lielāku mobilitāti. 
Izglītojamiem būs vieglāk raksturot savas dažādās 
kompetences darba devējiem citās valstīs; 

 Apgūt citu apmaiņu programmu (DAAD, stipendijas u.c.) 
iespējas, kas dos jaunas idejas un sadarbības formas, 
palīdzot uzlabot izglītojamo un darbinieku svešvalodu 
zināšanas; 

 Iespēja turpināt studijas citu koledžu un augstskolu 
studentiem, pamatojoties uz 2012.gada 10.janvāra LR 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanas noteikumi”; 

 Sekmēt pasniedzēju kvalifikāciju celšanu, piedaloties 
apmaiņu, mobilitātes programmās, studējot doktorantūrā 
ārzemēs, uzlabojot svešvalodu prasmes; 

 Iespēja saņemt valsts galvotus studiju un studējošo 
kredītus; 

 Iespēja piedalīties jaunajos projektos sociālās labklājības 
jomā; 

 Iespēja piedalīties starptautiskajās studentu nometnēs, 
vasaras skolās, konferencēs, semināros; 

 Dalība profesionālajā Sociālo darbinieku biedrībā; 

 Studentu un absolventu aģentūras izveide un atvēršana; 

 Iespēja turpināt studijas citu augstskolu maģistrantūrā; 

 Palielināt līdzdalību mūžizglītībā un uzlabot piekļuvi darba 
tirgum. 

Latvijas organizētajos pasākumos; 
– Studijas tiek finansētas no dažādiem avotiem, bet 

studiju maksas pieaugums, kas vērojams pēdējos gados, 

paaugstina risku nepabeigt studijas ekonomisku 

apsvērumu dēļ. 



 

 

1.5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.līmeņa studiju programma 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

ORGANIZATORS” 

Studiju virziena SOCIĀLĀS LABLKĀJĪBAS PADOME 

 

SPO programmas PADOME 

Profesionālā bakalaura  

studiju programma 

SOCIĀLAIS DARBS 

2.līmeņa maģistra  

studiju programma 

SOCIĀLAIS DARBS 

 

SD maģistra programmas PADOME 
 

SD bakalaura programmas PADOME 

SADARBĪBAS PARTNERI 
Labklājības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Reģionālie centri, Sociālie dienesti, Sociālā darba institūcijas, nevalstiskās organizācijas, Profesionālās 

asociācijas 

Prakse ārpus akadēmijas 

Prakses koncepcija, prakses prasības, prakses dokumentācija 

 
Sociālā darba ētika un vērtības Sociālais darbs teorijā un praksē Sociālā darba pētniecība 
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Studiju virziena “Sociālā labklajība” padomes koordinē studiju virziena darbu, veido 

attīstības stratēģiju, misiju, vīziju, mērķus un uzdevumus, kontrolē to izpildi, plāno studiju un 

metodisko darbu. 

Senāts apstiprina studiju virziena “Sociālā labklājība” padomes un studiju programmu 

padomju sastāvu, kurā ir akadēmiskais personāls, vispārējais personāls, studenti un darba 

devēji. Padomes sastāvu veido ne mazāk kā trīs docētāji, studiju programmas direktors un divi 

pārstāvji no studentiem. Programmas Padome pieaicina nozares augsta līmeņa speciālistus.  

Padomes ir koleģiāla vadības institūcija, kas pārrauga virziena un programmu 

īstenošanu un kuras darbības mērķis ir sekmēt studiju programmu realizēšanu, formulēto 

mērķus un uzdevumus kā arī sekot to izpildei, kā arī veicināt studiju programmas darbības 

kvalitātes paaugstināšanu. 

Katrai studiju programmai ir sava padome, kura, balstoties uz diskusijām un analīzi, 

dod padomus pasniedzējiem viņu kandidatūras ievēlēšanai amatā BSA Senātā. Programmas 

padomes pieņemtos lēmumus par galvenajiem attīstības jautājumiem apstiprina BSA Senātā. 

Metodisko darbu kontrolē un koriģē BSA studiju metodiskā Padome. Darba rezultātus 

(pašnovērtējumu) apstiprina studiju programmas padome, studiju virziena “Sociālā 

labklājība” padome, BSA Senāts. 

Operatīva vadība un kontrole par studiju procesu, studentu un pasniedzēju zinātnisko 

darbību, ir programmas vadītājam. Programmas vadītājs sastāda semestra darba plānus, 

koordinē darbu ar citām stuktūrvienībā: BSA filiālēm, grāmatvedību, studiju daļu, 

informācijas, tehnoloģisko un analītisko vienību, BSA rektoru un prorektoriem, sagatavo 

tekošos un gada pārskatus. Programmas vadītāju kontrolē BSA rektors un prorektori. 

Programmas direktora palīgs: sagatavo dokumentāciju, kontrolē studiju saraksta 

sastādīšanu un tā izpildi, noformē arhīva materiālus, nodrošina informācijas apriti starp BSA  

struktūrvienībām, nodod studentiem informāciju personiski, caur e-pastu vai grupas kopēju e-

pastu, ka arī izmanto saziņai mājas lapu un facebook sadaļu: BSA Sociālā labklājība. 

Programmas vadītāja pieņemšanas laiku un programmas vadītāja darba laiku nosaka ar 

rektora rīkojumu. Studiju programmas palīga darbību kontrolē programmas direktors. 

Studentu līdzdalību programmas pārvaldē nodrošina dalība programmas Padomē, 

studiju kursa vecāko sapulcēs, Studentu Parlamentā, BSA lēmējinstitūcijās – Satversmē, Senātā, 
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kas nodrošina efektīvu studiju virziena un studiju programmu mēŗku sasniegšanu, ievērojot 

demokrātiskas un savstarpējas uzticēšanās principus. Studentu ieteikumi un rekomendācijas, 

lai uzlabotu studiju procesu, tiek iegūti anketēšanas veidā (2 reizes gadā). Anketēšanas 

rezultātus iesniedz analītiskā nodaļa, tie tiek apspriesti studiju programmu Padomēs, studiju 

virziena padomē un BSA Senātā. 

Apmācību kvalitāti kontrolē ar atvērtajām lekcijām, studentu anketēšanas palīdzību, 

reitinga sastādīšanu un pasniedzēju ievēlēšanu amatā ar konkursu. 

Studentu zināšanu kontrole: 2 reizes gadā tiek veikti analītiskie pārskati par eksāmenu,  

ieskaišu, kursa darbu aizstāvēšanu un prakses atskaišu rezultātiem. 

Materiālu tehnoloģiskā aprīkojuma kontrole. Bibliotēkas fonds: 2 reizes gadā, 

pamatojoties uz pasniedzēju ieteikumiem, bibliotēkas vadība izstrādā piedāvājumus par jaunu 

izdevumu  komplektēšanu. 

Datoru un programmatūru aprīkojums: mācību gada sākumā tiek precizētas un 

pagarinātas programmu licences, kuras tiek izmantotas studiju procesā; datoru tehnika tiek 

nodrošināta ar nepieciešamajām programmām. 

Studiju programmu realizēšanā iesaitītā palīgpersonāla uzdevumi 

Nr.p.k. Amats Uzdevumi 

1. Studiju daļas vadītājs 

Docētāju planotās un faktiskās slodzes uzskaite. 

Dokumentu apstrāde, apkopošana un uzskaite 

atbilstosi BSA iekšējās kārtības un lietvedības 

prasībām. 

2. Studiju metodiķis (Rīgā) 
Studiju procesa plānošana, koordinēšana, izbrauku 

saskaņošana. 

3. 

Filiāles vadītājs  

(Jelgavā, Jēkabpils, 

Daugavpils) 

Studiju procesa plānošana, koordinēšana. Docētāju 

plānotās un faktiskās slodzes uzskaite. Dokumentu 

apstrāde, apkopošana un uzskaite atbilstosi BSA 

iekšējās kārtības un lietvedības prasībām. 

4. 
Sekretārs (Rīgā, Jelgavā, 

Jēkabpils, Daugavpils) 

Studentu dokumentācijas un studiju rezultātu 

uzskaitījums. 

5. 
Studiju programmas direktora 

palīgs 

Informatīvo dokumentu sagatavošana, komunikācijas 

ar grupu vecākajiem, programmas dokumentācijas 

organizēšana. 

6. 
Bibliotekārs (Rīgā, Jelgavā, 

Jēkabpils, Daugavpils) 

Darbs ar biblitēkas fonda resursiem (grāmatas, 

periodika, datu bāzes) un to pieejamību studentiem. 

7. IT speciālists Datorlietotāju atbalsts. 
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Pārvaldības 
pārskats 

V1 

Attīstības  
plānošana 

V2 

Iekšējās 
kvalitātes 

audits 
V3 

Koriģējošās 
un preven-

tīvās 
darbības 

V4 

SVP un SPP 
darbība 

V5 

SV un SP 
paš-

novērtējumi 
V6 
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un IZM 
V7 
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Uzdevums 

Studiju virziena un programmu pašnovērtējumu izstrāde 

Studējošo, 
absolventu, 

darba devēju 
prasību un 

apmierinātības 
izpēte 

S1 

Studiju 
programmu un 

to metodisko 
kompleksu 
izstrāde un 

aktualizācija 
S2 

Studējošo 
uzņemšana

un 
reģistrācija 

S3 

Studiju 
procesa un 

slodzes 
plānošana 

S4 

Studiju 
nodroši-
nājums 
studiju 
kursos 

S5 

Studiju 
programmas 

realizācija 
un kontrole 

S6 

Studējošo 
un 

absolventu 
absolvēšana 

S7 

Vajadzību un 
apmierinātības 
novērtējums 

Uzņemšanas 
plāns 

Studiju programmas (izmaiņas) 
studiju kursu tematiskie plāni 

Resursu 
nodrošinājums 

Sagatavošanās 
izlaidumam 

Studiju darba grafiks 

Studiju plāns 

Nodarbību saraksts, metodiskie plāni 
studējošo patstāvīgā darba plāni Atskaites 

Personāla 
vadība 

R1 

Mācību 
līdzekļu 
izstrāde 

R2 

Mācību un 
metodiskās literatūras 

fonda vadīšana 
R3 

Infrastruktūras 
vadīšana 

R4 

Dokumentācijas 
vadīšana 

R5 

Pierakstu un 
IT-resursu 
vadīšana 

R6 
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Studiju virzienā “Sociāla labklājība” pārvaldības procesu struktūrā kopumā un  

(programmā) tika definēti procesi, kas ir nepieciešami kvalitātes pārvaldības sistēmas 

izmantošanai. Shēmā ir attēlota procesu un atbilstošu izpildītāju savstarpējā saistība. 

Studiju programmas pārvaldības sistēmas procesi iedalās trīs grupās: 

1) Vispārējās vadības procesi (V1 līdz V7): 

- Pārvaldības pārskats (V1), 

- Attīstības plānošana (V2), 

- Iekšējie kvalitātes auditi (V3), 

- Koriģējošās un peventīvās darbības (V4), 

- Studiju virziena padomes un studiju programmu padomju darbība (V5), 

- Studiju programmas pašnovērtējums (V6), 

- Sadarbība ar nozari, LM un IZM (V7). 

2) Studiju procesi (no S1 līdz S7), 

- Studējošo, absolventu, darba devēju prasību un apmierinātības izpēte (S1); 

- Studiju programmu un to metodisko kompleksu izstrāde un aktualizācija (S2); 

- Studējošo uzņemšanaun reģistrācija (S3); 

- Studiju procesa un slodzes plānošana (S4); 

- Studiju nodrošinājums studiju kursos (S5); 

- Studiju programmas realizācija un kontrole (S6); 

- Studējošo un absolventu absolvēšana (S7). 

3) Cilvēku, materiālo un informatīvo resursu vadīšanas procesi (R1 līdz R7): 

- Personāla vadīšana (R1), 

- Mācību līdzekļu izstrāde (R2) 

- Mācību un metodiskās literatūras fonda vadīšana (R3), 

- Infrastruktūras vadīšana (R4), 

- Dokumentācijas vadīšana (R6), 

- Pierakstu un IT resursu vadīšana (R7). 
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1.6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 
nodrošinājums: 

Sabiedrība ar ierobezotu atbildību „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” studiju 

nodrošināšanai izmanto tikai privātos līdzekļus. Ar katru studentu tiek noslēgts studiju līgums 

līdz studiju uzsākšanai, kurš ir spēkā visu studiju laiku. Līguma paraugs  

BSA finansiālais stāvoklis ir izteikti stabils. Katrs finanšu gads, sākot no akadēmijas 

dibināšanas, ir noslēdzies ar peļņu. Tam iemesls ir gan akadēmijas veiksmīgā saimnieciskā 

darbība, gan arī pārdomāta un mērķtiecīga darbība augstākās izglītības jomā. 

1.6.1. finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 
īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) 
darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja.  

Lai sekmētu efektīvāku resursu pārvadību 2015. gadā ir veikta Baltijas Psiholoģijas un 

menedžmenta augstskolas reorganizācija, kas ir uzlabojusi studiju virziena “Sociālā labklājība” 

finanšu līdzekļu pārvaldību. Sākot no no 2012. gada Labklājības ministrija ir iekļāvusi BPMA 

un BSA plānotajos budžeta vietu pārdales sarakstos, bet līdz šim brīdim valsts finansējums nav 

piešķirts, kas nav analizējams viennozīmi.  

Studiju virzienam “Sociālā labklajība” 2013./2014.akad.gadā ieņēmumi 

Studiju virziena “Sociālā labklajība” 
studiju programmas 

BPMA 
2013./14.akd.g. Kopā 

Rudens sem. Pavasara sem. 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programma “Sociālās palīdzības 
organizators” 

4 384 3 285 7 669 

profesionālās  bakalaura studiju programma  
“Sociālais darbs” 

89 916 66 025 155 941 

Kopā studiju virzienā 2013./14.akd.g. 94 300 69 310 163 610 

Studiju virzienam “Sociālā labklajība” 2014./2015.akad.gadā ieņēmumi 

Studiju virziena “Sociālā labklajība” 
studiju programmas 

BPMA / BSA 
2014./15.akd.g. Kopā 

Rudens sem. Pavasara sem. 

1.līmeņa profesionālā studiju programma 
“Sociālās palīdzības organizators” 

6355 5988 12343 
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Pofesionālās bakalaura studiju programma  
“Sociālais darbs” 

87136 85948 173084 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programma  
“Sociālais darbs” 

0 6726 6726 

Kopā studiju virzienā 2014./15.akd.g. 93491 98662 192153 

Studiju virzienam “Sociālā labklajība” 2015./2016.akad.gadā ieņēmumi 

Studiju virziena “Sociālā labklajība” 
studiju programmas 

BSA 
2015./16.akd.g. Kopā 

Rudens sem. Pavasara sem. 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programma  
“Sociālās palīdzības organizators” 

8 508 7 813 16 321 

Profesionālās  bakalaura studiju programma 
“Sociālais darbs” 

110 286 83 428 193 714 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programma 
“Sociālais darbs” 

25 071 18 947 44 018 

Kopā studiju virzienā 2015./16.akd.g. 143 865 110 188 254 053 

Pārskata periodā ir pozitīva augoša finansiāla tendence, ka arī materiāli tehniskais 

nodrošinājums ir mūsdienīgs un pielāgots studijām. BSA finanšu līdzekļu izmantošana: 

• Akadēmiskā personālā algas fonds; 

• Akadēmiskā personāla pētniecības darbības nodrošinājums; 

• Pieaicināto mācībspēku algas fonds; 

• Vispārīgā personālā algu fonds; 

• Nodokļu nomaksa; 

• Studentu pašpārvaldei; 

• Materiāli tehniskās bāzes attīstība; 

• Bibliotēkas fonda paplašināšana; 

• Ēku komunālie maksājumi; 

• Apsaimniekošana; 

• Reklāma; 

• Citi izdevumi. 
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BSA ik gadu turpina attīstīt studijām nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu. 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas telpu nodrošinājums uz 01.09.2016. 

Adrese Pamatojums 

Kopējā platība BSA filiālēs (m2) 

R
īg

a
 

D
a
u

g
a
v
p

il
s 

L
ie

p
āj

a 

V
en

ts
p
il

s 

J
el

g
a
v
a

 

R
ēz

ek
n
e 

J
ēk

a
b

p
il

s 

S
m

il
te

n
e 

Studiju un 

zinātniskā darba 

telpu platība – kopā 

 7135 2146 1110 250 2625 450 300 400 

Lomonosova iela 4, 

Rīga 
Pirkuma līgums 

(01/10/02) 
3408        

Lomonosova iela 

1/4, Rīga 
Pirkuma līgums 

(06/05/03) 
3727        

Dzelzceļu iela 3, 

Daugavpils 
Pirkuma līgums 

(07/08/00) 
 2146       

Liegada iela 3, 

Liepāja 
Pirkuma līgums 

(26/02/02) 
  1110      

Tārgales iela 5, 

Ventspils 
Nomas līgums 

(01/07/05) 
   250     

Skolas iela 46, 

Ozolnieki, Jelgavas 

rajons 

Pirkuma līgums 

(28/05/02) 
    2625    

Dārzu iela 21/17, 

Rēzekne 
Nomas līgums 

(01/05/04) 
     450   

Jauna iela 44, 

Jēkabpils 
Nomas līgums 

(01/09/09) 
      300  

Dārza iela 17, 

Smiltene 
Nomas līgums 

(01/09/03) 
       400 

t.sk. sporta un 

atpūtas telpu platība 
 665 106 60      

Dienesta viesnīcu 

platība 
 70.4 196 57.1 61.1 65 62.7   

Adrese Pamatojums 

Kopējā platība BSA filiālēs (m2) 

R
īg

a
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n
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Lomonosova iela 

14-82, Rīga 
Pirkuma līgums 

(29/05/00) 
70.4      

  

Teātra iela 24-3, 

Daugavpils 
Pirkuma līgums 

(26/11/99) 
 65     

  

Teātra iela 24-1, Pirkuma līgums  58       
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Daugavpils (19/03/01) 

Teātra iela 24-6, 

Daugavpils 
Pirkuma līgums 

(13/06/03) 
 73     

  

Lielā iela 12-50, 

Liepāja 
Pirkuma līgums 

(09/11/99) 
  57.1    

  

Celtnieku iela 18-

46, Ventspils 
Pirkuma līgums 

(19/07/00) 
   61.1   

  

Skolas iela 46, 

Ozolnieki, Jelgavas 

rajons 

Pirkuma līgums 

(28/05/02) 
    65  

  

Dārzu iela 65-92, 

Rēzekne 
Pirkuma līgums 

(03/07/03) 
     62.7 

  

 

1.6.2. studiju virzienā iesaistītā akadēmijas akadēmiskā personāla 
kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 

īstenošanai. 

BSA akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika, 

veidojot personālu, BSA ņem vērā akadēmijas mērķus un uzdevumus, bet ņemot vērā studiju 

virziena “Sociālā labklājība” īpatnības, kā jauna virziena attīstību Latvijā kopumā, tad 

saskaramies ar mācībspēka ar doktora grādu trūkumu nozarē. 

Personāla politikas mērķis ir nodrošināt BSA augsti kvalificētu un kompetentu 

personālu, izveidot akadēmiskā personāla pamatsastāvu, nodrošināt personālam radošā 

potenciāla īstenošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. BSA studiju virziena 

realizēšanā izmanto ievēlēto akadēmisko personālu, kā arī piesaista mācībspēkus – praktiķus, 

kas ir nozares speciālisti. 

BSA atbalsta akadēmiskā  personāla līdzdalību: 

- kvalifikācijas celšanas kursos; 

- BSA un citu augstāko mācību iestažu organizētajos semināros, konferencēs, treniņos, 

projektos un pētnieciskajā darbā; 

- semināros un konferencēs, kuras organizē dažādas profesionalās asociācijas; 

- starptautiskajās konferencēs; 

- pieredzes apmaiņā starp Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājiem; 

- akadēmiskā personāla pētniecības darbības nodrošinājums; 

- zinātniskā darba turpināšanu doktorantūrā. 
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Akadēmiskā personāla ievēlēšanu BSA reglamentē “Nolikums par Baltijas 

Starptautiskās akadēmijas akadēmiskajiem amatiem” (jaunā redakcijā), kas apstiprināts 

2015. gada 6. aprīlī BSA Senāta protokols Nr. 121. 

BSA ievēro akadēmiskā personāla atalgojuma nodrošinājumu atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.  836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Akademiskā 

personāļa un viespasniedzēju darba samaksu reglamentē “Nolikums par darba apmaksas 

organizāciju un pedagoģiskās slodzes veidiem akadēmiskajam personālam un 

viespasniedzējiem Baltijas Starptautiskājā akadēmijā”, pedējās izmaiņas nolikumā veiktas 

2016. gada 25. augustā BSA Senāta protokols Nr. 127. 

Studiju virziena “Sociālā labklājība” studiju programmu īstenošanā iesaistīti 33 (100 %) 

docētāji, no kuriem 20 (60 %) docētāji ir doktora grādu, 4 docētāji turpina studijas 

doktorantūrā. No iesaistītā akadēmiska personāla - 27 (82 %) ir pamatievēlēšanas vieta Baltijas 

Starptautiskā akadēmija. 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku radošās un zinātniskās biogrāfijas 

(curriculum vitae) kā arī ar studiju programmu saistīto pēdējo piecu gadu zinātniskās 

aktivitātes: publikācijas, dalība konferencēs un projektos. (Pielikums Nr.2.4.) 
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Studiju virziena “Sociālā labklājība” iesaistītā mācībspēku uzskaitījums 
Akadēmiskais personāls 

 Nr.p.k. Vārds Uzvārds 
Amats / zinātniskais 

grāds 
Statuss 

Studiju 
programma 

Docējamie studiju kursi 

1. Larisa Ābelīte 
Docents, 

Mg.psych. 
Pamatdarbā BSA 

(docents) 

SPO, Bc. SW Veselības pamati un pirmā palīdzība 

SPO, Bc. SW  Starpprofesionāļu komandas veidošana 

Bc. SW Cilvēka dzīves kvalitāte 

Bc. SW Stresa menedžments 

Bc. SW  Personālā atlase un vadīšana 

Mg.SW 
Iesaistīšanas un līdzdalības metodoloģija un 
prakse 

2. Līga Āboltiņa  
Docents, 
Dr.paed., 
Mg.SW 

Pamatdarbā BSA 
(docents) 

SPO, Bc. SW Sociālā darba teorijas 

SPO, Bc. SW Sociālā darba metodes un problēmas 

Bc. SW Gadījuma vadīšana sociālajā darbā 

Bc. SW Sociālais darbs ar atkarīgajiem 

Bc. SW Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni 

Bc. SW Supervizija sociālajā darbā 

Mg.SW 

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes 

Sociālā darba supervīzija 

Sociālā darba teorijas un metodes  

3. Ņina Blumenau 
Docents, 
Dr.sc.ing. 

Pamatdarbā BSA 
(docents) 

Bc. SW Statistikas metodes sociālajā darbā 

Mg.SW 
Pētījuma metodoloģija, datu analīze un 
interpretācija: publikācijas rakstīšana 

4. Jeļena Brakovska 
Docents, 
Dr. philol 

Pamatdarbā BSA 
(docents) 

SPO, Bc. SW Svešvaloda (angļu) 

5. Geršons Breslavs 
Asoc.profesors, 

Dr.psych. 
Pamatdarbā BSA 
(asoc.profesors) 

Bc. SW 
Cilvēka seksualitāte 

Attīstības psiholoģija 

6. Žanna Caurkubule 
Asoc.profesors, 

Dr.sc.ing. 
Pamatdarbā BSA 
(asoc.profesors) 

SPO, Bc. SW  Uznēmējdarbības un ekonomikas teorija 

SPO, Bc. SW Sociālā labklājība un drošība Latvijā 
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Bc. SW Sociālā politika 

Mg.SW Sociālā labklājība un sociālā politika 

Mg.SW Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments 

7. Inta Čamane Profesors Dr.paed. 
Pamatdarbā BSA 

(profesors) 

SPO, Bc. SW Sociālā pedagoģija 

SPO, Bc. SW Sociālo pētījumu metodes 

Bc. SW 
Kvantitatīvās un kavlitatīvās pētīšanas 
metodes 

Bc. SW Efektīvas pašperezentācijas prasmes 

Bc. SW Projektu izstrāde un vadīšana 

Bc. SW Personālā atlase un vadīšana 

Bc. SW Reliģiju problemātika sociālajā darbā 

Mg.SW 
Pētniecības ētika un pētījuma dizains makro 
praksē 

Mg.SW 
Iesaistīšanas un līdzdalības metodoloģija un 
prakse 

Mg.SW 
Līderība, vadības kompetences un darbs 
komandā 

8. Armen Gabrielyan  
Docents, 
Dr.iur. 

Pamatdarbā BSA 
(asoc.profesors) 

SPO, Bc. SW Cilvēktiesības  un bērnu tiesības 

9. Larisa Gončarova 
Lektore, 
Mg.paed. 

Pamatdarbā BSA 
(lektore) 

SPO, Bc. SW Svešvaloda (angļu) 

10. Marina Gunare 
Docents, 
Dr.sc.pol. 

Pamatdarbā BSA 
(docents) 

SPO, Bc. SW Svešvaloda (vācu) 

SPO, Bc. SW Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni 

Mg.SW Starpkultūru un kopienas komunikācija 
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11. Nonna Jakubovska 
Lektore, 

Mg.MBA,  
Pamatdarbā BSA 

(lektors) 

SPO, Bc. SW Sociālā darba ētika 

SPO, Bc. SW Sociālā likumdošana 

SPO, Bc. SW Sociālo problēmu ģenēzē un analīze 

SPO, Bc. SW Sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēma 

Bc. SW Sociālā darba metodes un problēmas 

Bc. SW Sociālā politika 

Bc. SW Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni 

Mg.SW Sociālo programmu un projektu vadība 

Mg.SW Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments 

Mg.SW Sociālā darba teorijas un metodes  

12. Anna Jegorova Lektors, Mg.SW. 
Pamatdarbā BSA  

(lektors) 

SPO, Bc. SW Ievads specialitātē 

Bc. SW Gadījuma vadīšana sociālajā darbā 

Bc. SW Sociālā aprūpe un rehabilitācija 

Bc. SW Supervīzija sociālajā darbā 

Bc. SW Projektu izstrāde un vadīšana 

Mg.SW Kopienas sociālā darba teorijas un metodes 

Mg.SW Prakse: Sociālais darbs kopienā 

Mg.SW Gadījuma vadīšana sociālajā darbā 

Mg.SW Prakse: gadījuma vadīšana  

13. Sandra Kaija 
Vadošais pētnieks 

Dr.iur. 
Pamatdarbā BSA  

(vadošais pētnieks) 
SPO, Bc. SW 

Tiesību pamati un profesionālās darbības 
tiesiskā regulēšana 

14. Ludmila Kaļiņņikova 
Docents,  

Dr. psych. 
Pamatdarbā BSA 

(docents) 

SPO, Bc. SW Saskarsmes psiholoģija 

Bc. SW Ģimenes psiholoģija 

Bc. SW Komunikatīvais treniņš 

15. Ilona Kaļva 
Docents, 
Dr.biol. 

Pamatdarbā BSA 
(docents) 

SPO, Bc. SW Attīstības psiholoģija 

SPO, Bc. SW Profesionālā darbība un darba aizsardzība 

 Bc. SW Retardēto bērnu psiholoģija 
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16. Irina Kazanovska Docents, Dr.biol. 
Pamatdarbā BSA 

(docents) 

SPO, Bc. SW Sociālā pedagoģija 

Bc. SW Gerontoloģija 

Bc. SW Psihosomātika 

Bc. SW Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju 

Mg.SW Augstskolu pedagoģija un metodika 

Mg.SW Stresa menedžments 

17. Aļona Korniševa 
Docents, 

Dr.psych.  
Pamatdarbā BSA 

(docents) 

Bc. SW 
Kvantitatīvās un kavlitatīvās pētīšanas 
metodes  

Mg.SW Starpkultūru un kopienas komunikācija 

Mg.SW 
Pētniecības ētika un pētījuma dizains makro 
praksē 

18. Jeļena 
Ļipovska 
(Slesareva) 

Docents, Dr.psych. 
Pamatdarbā BSA  

(docents) 

SPO, Bc. SW Sociālā psiholoģija 

SPO, Bc. SW Ievads psihoterapijā 
Bc. SW Efektīvas pašperezentācijas prasmes 

Bc. SW Personālā atlase un vadīšana 

Mg.SW Cilvēkuresursu vadība 

Mg.SW Stresa menedžments 

Mg.SW Sociālā darba supervīzija 

19.  Andra  Mite 
Docents, 

Mg.sc.pol. 
Pamatdarbā BSA 

(docents) 

SPO, Bc.SW Datormācība 

SPO, Bc.SW Datorlietvedība 

SPO, Bc.SW Ievads specialitātē 

SPO, Bc.SW Sociālo pētījumu metodes 

SPO, Bc.SW Politikas un politiskās sistēmas 

SPO, Bc.SW Socioloģijas teorijas 

SPO, Bc.SW Sociālo problēmu ģenēzē un analīze 

Bc. SW 
Sociālais darbs ar HIV/AIDS slimniekiem un 
tuviniekiem 

Bc. SW Sociālā darba politika ES un pasaulē 

Bc. SW Projektu izstrāde un vadīšana 
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Mg.SW *Sociālā labklājība un sociālā politika 

Mg.SW *Starptautiskais sociālais darbs 

Mg.SW *Sociālo programmu un projektu vadība 

20. Ingrīda Nežberte 
Lektors, 
Mg.iur. 

Pamatdarbā BSA  
(lektors) 

SPO, Bc. SW 
Tiesību pamati un profesionālās darbības 
tiesiskā regulēšana 

SPO, Bc. SW Cilvēktiesības  un bērnu tiesības 

21. Oļegs Ņikiforovs 
Asoc.profesors, 

Dr.psych. 
Pamatdarbā BSA 
(asoc.profesors) 

SPO, Bc. SW  Vispārīgā psiholoģija 

SPO, Bc. SW Ievads psihiatrijā 

SPO, Bc. SW Ievads psihoterapijā 

 Bc. SW  Reliģiju problemātika sociālajā darbā 

22. Helēna Ozoliņa 
Lektors, 
Mg.iur. 

Pamatdarbā BSA 
(lektors) 

SPO, Bc. SW Cilvēktiesības  un bērnu tiesības 

SPO, Bc. SW Sociālā likumdošana 

23. Viktorija Petļaka 
Docents, 

Mg.psych. 
Pamatdarbā BSA 

(docents) 

SPO, Bc. SW Sociālā psiholoģija 

SPO, Bc. SW Atbalsts krīžu situācijās 

 Bc. SW Atbalsta grupu vadīšana 

Mg.SW Sociālais darba ar dažādām klientu grupām 

24. Irina Plotka 
Profesors, 
Dr.psych. 

Pamatdarbā BSA 
(profesors) 

Mg.SW 
*Pētniecības ētika un pētījuma dizains 
makro praksē 

Mg.SW *Starpkultūru un kopienas komunikācija 

25. Jeļena Šaplavska Docents, Dr.psych. 
Pamatdarbā BSA 

(docents) 

 Bc. SW Pētījumu datu datorapstrāde 

 Bc. SW Statistikas metodes sociālajā darbā 

 Mg.SW 
*Pētījuma metodoloģija, datu analīze un 
interpretācija: publikācijas rakstīšana 

 26.  Laura 
 Šīmane-
Vīgante 

Pētniece, 
Mg.psych. 

Pamatdarbā BSA 
(pētnieks) 

Bc. SW Ielu sociālais darbs 

Bc. SW Penitenciārais sociālais darb 

Bc. SW 
Kvantitatīvās un kavlitatīvās pētīšanas 
metodes 

Mg.SW 
*Pētniecības ētika un pētījuma dizains 
makro praksē 

Mg.SW 
*Pētījuma metodoloģija, datu analīze un 
interpretācija: publikācijas rakstīšana 

27. Pāvels Tjurins Docents, Dr.psych. 
Pamatdarbā BSA 

(docents) 
Bc. SW Konfliktu psiholoģija 
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Pieaicināto mācībspēku uzskaitījums 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds 
Amats / zinātniskais 

grāds 
Statuss 

Studiju 
programma 

Docējamie studiju kursi 

28. Andris Bērziņš 
Vieslektors, 

Mg.iur. 
(vieslektors BSA) 

Bc. SW NVO un brīvprātīgais darbs 

Mg.SW Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments 

29. Nataļja Dogurēviča 
Vieslektors, 
Mg.sc.soc. 

(vieslektors BSA) SPO, Bc. SW Svešvaloda (angļu) 

30. Inita Gādmane 
Vieslektors, 

Mg.SW. 
(vieslektors BSA 

SPO, Bc. SW Ievads specialitātē 

SPO, Bc. SW  Sociālā likumdošana 

SPO, Bc. SW Sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēma 

SPO, Bc. SW Starppofesionāļu komandas veidošana 

Bc. SW Gadījuma vadīšana sociālajā darbā 

Bc. SW NVO  un brīvprātīgais darbs 

Bc. SW Sociālais darbs ar atkarīgajiem 

Bc. SW Sociāla aprūpe un rehabiltācija 

Bc. SW Supervīzija sociālajā darbā 

Mg.SW Kopienas sociālā darba teorijas un metodes 

Mg.SW Prakse: Sociālais darbs kopienā 

Mg.SW Prakse: gadījuma vadīšana  

31. Svetlana Ignatjeva 
Viesdocents, 

Dr.phys. 
Pamatdarbā DU 

(viesdocents BSA) 

SPO, Bc. SW Sociālo pētījumu metodes 

Bc. SW Pētījumu datu datorapstrāde 

Bc. SW Statistikas metodes sociālajā darbā 

Mg.SW 
Pētījuma metodoloģija, datu analīze un 
interpretācija: publikācijas rakstīšana 

32. Vsevolods Kačans 
Vies.asoc.prof., 

Dr.phil. 
Pamatdarbā LU 

(viesasoc.prof. BSA) 
SPO, Bc. SW Filosofija 

33. Dagnija Kamerovska Vieslektors, Bc.SW Nav ievēlēts SPO, Bc. SW Sociālā darba ētika 
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Studiju virziena “Sociālā labklājība” akadēmiskā personāla  valsts valodas zināšanas 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds 
Amats / 

zinātniskais 
grāds 

Statuss 
Valsts valodas zināšanas atbilst MK noteikumiem par valsts 

valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes 
kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai (Nr. 733) 

1. Larisa Ābelīte 
Docents, 

Mg.psych. 
Pamatdarbā 

BSA (docents) 
BSA personāldaļā 

ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

2. Līga Āboltiņa  
Docents, 
Dr.paed., 
Mg.SW 

Pamatdarbā 
BSA (docents) 

Dzimtā valoda  - latviešu valoda 

3. Ņina Blumenau 
Docents, 
Dr.sc.ing. 

Pamatdarbā 
BSA (docents) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

4. Jeļena Brakovska 
Docents, 

Dr. philol.  
Pamatdarbā 

BSA (docents) 
BSA personāldaļā 

ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

5. Geršons Breslavs 
Asoc.profesors, 

Dr.psych. 

Pamatdarbā 
BSA 

(asoc.profesors) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

6. Žanna Caurkubule 
Asoc.profesors, 

Dr.sc.ing. 

Pamatdarbā 
BSA 

(asoc.profesors) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

7. Inta Čamane 
Profesors 
Dr.paed. 

Pamatdarbā 
BSA 

(profesors) 
Dzimtā valoda  - latviešu valoda 

8. Armen Gabrielyan  
Docents, 
Dr.iur. 

Pamatdarbā 
BSA 

(asoc.profesors) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

9. Larisa Gončarova 
Lektore, 
Mg.paed. 

Pamatdarbā 
BSA (lektore) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

10. Marina Gunare 
Docents, 
Dr.sc.pol. 

Pamatdarbā 
BSA (docents) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

11. Nonna Jakubovska 
Lektore, 

Mg.MBA,  
Pamatdarbā 

BSA (lektors) 
BSA personāldaļā 

ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 
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12. Anna Jegorova 
Lektors, 
Mg.SW. 

Pamatdarbā 
BSA  (lektors) 

Dzimtā valoda  - latviešu valoda 

13. Sandra Kaija 
Vadošais 
pētnieks 
Dr.iur. 

Pamatdarbā 
BSA  (vadošais 

pētnieks) 
Dzimtā valoda  - latviešu valoda 

14. Ludmila Kaļiņņikova 
Docents,  

Dr. psych. 
Pamatdarbā 

BSA (docents) 
BSA personāldaļā 

ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

15. Ilona Kaļva 
Docents, 
Dr.biol. 

Pamatdarbā 
BSA (docents) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

16. Irina Kazanovska 
Docents, 
Dr.biol. 

Pamatdarbā 
BSA (docents) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

17. Aļona Korniševa 
Docents, 

Dr.psych.  
Pamatdarbā 

BSA (docents) 
BSA personāldaļā 

ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

18. Jeļena 
Ļipovska 
(Slesareva) 

Docents, 
Dr.psych. 

Pamatdarbā 
BSA  (docents) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

19.  Andra  Mite 
Docents, 

Mg.sc.pol. 
Pamatdarbā 

BSA (docents) 
Dzimtā valoda  - latviešu valoda 

20. Ingrīda Nežberte 
Lektors, 
Mg.iur. 

Pamatdarbā 
BSA  (lektors) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

21. Oļegs Ņikiforovs 
Asoc.profesors, 

Dr.psych. 

Pamatdarbā 
BSA 

(asoc.profesors) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

22. Helēna Ozoliņa 
Lektors, 
Mg.iur. 

Pamatdarbā 
BSA (lektors) 

Dzimtā valoda  - latviešu valoda 

23. Viktorija Petļaka 
Docents, 

Mg.psych. 
Pamatdarbā 

BSA (docents) 
BSA personāldaļā 

ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

24. Irina Plotka 
Profesors, 
Dr.psych. 

Pamatdarbā 
BSA 

(profesors) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 
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25. Jeļena Šaplavska 
Docents, 
Dr.psych. 

Pamatdarbā 
BSA  (docents) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

 26.  Laura 
 Šīmane-
Vīgante 

Pētniece, 
Mg.psych. 

Pamatdarbā 
BSA (pētnieks) 

Dzimtā valoda  - latviešu valoda 

27. Pāvels Tjurins 
Docents, 
Dr.psych. 

Pamatdarbā 
BSA (docents) 

BSA personāldaļā 
ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti 

Rīgā, 21.11.2016. 
 
Apliecinu, ka Baltijas Starptautiskās akadēmijas personāldaļa ir iesniegti valsts valodas zināšanas apliecinošie dokumenti. 
 
BSA personāldaļas vadītāja        N.Rešetilova 
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1.6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas 
resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo 

profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Finansējums 
literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai. 

BSA zinātniskā bibliotēka (no 2004. gada 15. janvāra LR Kultūras ministrijas 

bibliotēku reģistrā Nr. BLB0530) ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA) 

biedre, kas dod iespējās izmantot visu LATABA asociācijas biedru bibliotēku fondus 

(Banku augstskolas bibliotēka, Biznesa augstskolas Turības bibliotēka, Daugavpils 

Universitātes bibliotēka, Liepājas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes  

bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Jāzepa Mediņa Latvijas 

Mūzikas akadēmijas bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes bibliotēka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas 

bibliotēka, Patentu tehniskā bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, 

Rēzeknes Augstskolas bibliotēka, Rīgas Ekonomikas augstskolas bibliotēka, Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes 

bibliotēka, BSA zinātniskā bibliotēka LU Zinātniskā bibliotēka, Eiropas Savienības 

informācijas aģentūras bibliotēka (ESIA). 

BSA  elektroniskās datu bāzes 

Datu bāze Apraksts Finansēšanas avots 

EBSCO 
http://search.ebscohost.com 

daudznozaru datu bāze, vairākām 
pilntekstu un apskatu datu bāzēm 
humanitārās, sociālajās un eksaktajās 
zinātnēs 

BSA finansējums 

LNB Digitālā bibliotēka 
http://gramatas.lndb.lv/ 

digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu 
laikrakstu, karšu, grāmatu, nošu un skaņu 
ierakstu kolekcijas. 

Sadarbības līgums 

HeinOnline + FILR 
http://www.heinonline.org 

plašs žurnālu resursu tīkls tiesību zinātnē. BSA finansējums 

Financial Times  
www.ft.com 

elektroniskā versija Avīzes “Financial 
Times” elektroniskā versija (ar arhīvu). 

Dāvinājums 

SCOPUS http://www.scopus.com 

daudznozaru zinātnisko publikāciju 
bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas 
datu bāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālu 
no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 
miljonus konferenču materiālus. 

ERAF projekta “Vienota 
nacionālas nozīmes 
Latvijas akadēmiskā 
pamattīkla izveide 
zinātniskās darbības 
nodrošināšanai” 

http://bsa.edu.lv/biblioteka/biblio_reg2012.jp
http://www.lataba.lv/
http://bsa.edu.lv/biblioteka/biblio_reg2012.jp
http://search.ebscohost.com/
http://gramatas.lndb.lv/
http://www.heinonline.org/
http://www.ft.com/
http://www.scopus.com/


51 

 

finansējums 

ScienceDirect 

www.sciencedirect.com 

izdevniecības Elsevier datu bāze dabas un 
tehniskajās zinātnēs, medicīnā, 
humanitārajās un sociālajās zinātnēs. 

ERAF projekta “Vienota 
nacionālas nozīmes 
Latvijas akadēmiskā 
pamattīkla izveide 
zinātniskās darbības 
nodrošināšanai” 
finansējums 

Latvijas Vēstnesis 
http://www.lv.lv 

LR oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 
elektroniskā versija (arhīvs no 1993. gada.) 

BSA finansējums 

Letonika  
www.letonika.lv 

serviss un enciklopēdiskie resursi par 
Latviju. Vienuviet apkopoti nozīmīgākie 
uzziņu dati latviešu valodā. 

BSA finansējums 

LURSOFT  
www.lursoft.lv 

apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un 
ziņu aģentūras BNS krājums Internetā 

BSA finansējums 

NAIS 
normatīvie akti pa tematiem no “NAIS”  
datu bāzes. 

BSA finansējums 

RUBRICON 
http://www.rubricon.com 

universāla uzziņu izdevumu pilntekstu 
datu bāze, kurā veiksmīgi apvienota 
meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākajās 
Krievijas enciklopēdijās, vārdnīcās, 
rokasgrāmatās un saistītajos Interneta 
resursos (krievu valodā) 

Dāvinājums 

УИС РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru 

datu bāze pētījumiem humanitāro zinātņu 
jomā (krievu valodā) 

Dāvinājums 

Интегрум 
http://www.integrum.ru 

Krievijas invormatīvi-analītiskā aģentūra. Dāvinājums 
 

Pamatojoties uz 2016. gada 1. septembra datiem, BSA grāmatu fonds apkopo 

(grāmatas, brošūras, žurnāli) vairāk nekā 64355 drukāto vienību. Tai skaitā: latviešu 

valodā - 10682; angļu valodā - 2733; krievu valodā - 50881; vācu valodā  - 359. 

Bibliotēkas fondu veido atbilstoši akadēmijā esošajām studiju programmām. 

Pārskata periodā ar virziena programmas nodrošinājumu saistīto grāmatu fonds 

papildināts ar 2681 grāmatām. Ievērojami tika papildināts grāmatu skaits angļu valodā, 

īpaši sociālā darba, projektu vadībā, socioloģijā un sociālajā psiholoģijā, Eiropas 

Savienības politikā, menedžmentā un mārketingā. 

1.7. 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 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautisko akadēmiju” ir izveidota 

zinātniski pētnieciskais institūts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sociālo un 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.lv.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.rubricon.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.cir.ru/
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humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts”, kas ir viena no platformām 

pētniecībai, kā arī atbalsts studentiem un pasniedzējiem izmantot datu bāzes: Scopus, 

Sience Direct. 

Sociālās izziņas implicēto pētījumu metožu laborotorija. 

Mērķis: Sociāli- psiholoģisko nostādņu tehniskās bāzes implicēto metožu 

mērījumu apmācības attīstība (neapzinātais emocionālais praimings, implicēti- 

asociatīvā testēšana). Maģistratūras apmācību programmu infrastrukturālā attīstība un 

to līmeņu saturiskā paaugstināšana. Jaunas klases programmas produktu radīšana, kas 

ir orientēti uz eksperimentālās psiholoģijas kursu atbalstu, mūsdienīgās 

eksperimentālās psiholoģijas praksē. Šie produkti ir neaizvietojami maģistru darbu 

tematu attīstībā- un perspektīvā arī doktora darbu. Tie dod iespēju pasniedzēju un 

studentu zinātnisko un akadēmisko darbu redzējumam, kas ir to akadēmiskās 

izaugsmes, skolas prestiža attīstības un pasniegšanas kvalitātes paaugstināšanas. Šo 

darbu līmeņa paaugstināšana līdz starptautisko publikāciju prasībām. 

Uzdevumi: 

1. Etnisko nostādņu pētījumu turpināšana ar neapzinātā emocionālā praiminga 

metodi, kuri ir sākti 2006.gadā (ir novadītas piecas eksperimentu sērijas); 

2. Veikt pašcieņas pētījumu ar implicētā- asociatīvā testa (IAT) palīdzību; 

3. Veikt antisociālās uzvedības pētījumu ar implicētā- asociatīvā testa (IAT) 

palīdzību. 

2012.gadā tika dibinātajā Implicēto mērījumu laboratorijā veiktie eksperimenti, 

kas ir rezultatējušies ar maģistra darbu izstrādi. Dotie eksperimenti veicināja akadēmijas 

sadarbību ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (konkrētāk: Daugavgrīvas cietumu, 

Daugavpilī), Valsts Probācijas Dienestu un SIA Akrona 12, kas risina ar atkarību 

saistītas problēmas. Minētajos  darbos tika izmantotas inovatīvās implicētās mērījumu 

metodes, kas tika konstruētas laboratorijā ar sertificētas aparatūras E-prime 2.0 

palīdzību. 
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1.8. Informācija par ārējiem sakariem 

BSA ir plaši izvērsta starptautiskā sadarbība, kas ir izveidojusies vairākos 

līmeņos, kura balstās gan uz studiju virzienu, gan studiju programmu līdzdalību 

starptautiski finansētos izglītības vai zinātnes projektos, tai skaitā studentu apmaiņas 

projektos, gan arī uz studiju programmās iesaistītajiem pasniedzēju personīgiem 

zinātniskiem kontaktiem un zinātnisko sadarbību, kurā tiek veiksmīgi iesaistīti arī 

studenti. 

Pēdējos gadus studiju virziena “Sociālā labklājība” sadarbību – gan vietējo, gan 

starptautisko – ilustrē turpmāk minētie piemēri, kuri ne tuvu neaptver visus iespējamos 

kontaktus. 

1.8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā 
un ārvalstīs 

Labklājības ministrā 2006. gadā tika izveidota  Sociālā darba speciālistu 

sadarbības padome, kurā tiek pārstāvēts arī BSA studiju virziens “ Sociālā labklājība”. 

BSA sadarbojas ar šādās profesionālajām asociācijām: 

Sadarbība no 2011.gada ar biedrība “Sociālo darbinieku biedrība” ik gadējo 

konferenču organizāšana 

Datums, laiks, vieta Aktivitāte Sadarbības partneri 

2015. gada 13. novembrī 
Lomonosova ielā 1/4, Rīgā, 
Baltijas Starptautiskā 
akadēmija 

Konference “Aktualitātes un 
perspektīva sociālā darba praksē 
Latvijā”, 

Labklājības 
ministrija, 
Sociālo  
darbinieku 
biedrība, 

2014. gada. 13. novembrī  
Lomonosova ielā 1/4, Rīgā, 
Baltijas Psiholoģijas un 
menedžmenta augstskolā 

5. konference „Sociālā darba 
aktualitātes 10 gadu šķērsgriezumā – 
izaicinājumi un iespējas”,  
 

Labklājības 
ministrija, 
Sociālo 
 darbinieku 
biedrība, 

2013.gada 8.novembrī 
Lomonosova ielā 1/4, Rīgā, 
Baltijas Psiholoģijas un 
menedžmenta augstskolā 

Seminārs – lekcija “Sociālā darbinieka 
profesionālās kompetences saglabāšana 
– ASV pieredze” 
Lektori: 
Viviana A. Ngva (Viviane A. Ngwa) 
Sociālais darbs ar disfunkcionālām 

Sociālo 
 darbinieku 
biedrība, 
ASV  
vēstniecība  
Latvijā 
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ģimenēm – sociālā darbinieka 
perspektīva, 
Dr. Marks E. Rodžers (Mark E. Rodgers) 
Profesionālās kompetences 
saglabāšana un “izdegšanas” 
novēršana 

2012. gada 8. -9. novembrī  3. Sociālā darbinieku praktiskā 
konference “Sociālā darba efektivitāte: 
problēmas un risinājumi” 

Labklājības 
ministrija, 
Sociālo  
darbinieku 
biedrība 

Sadarbība no 2015.gada ar biedrību “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienība”. 

2013.gada sadarbība ar “Latvijas Autisma apvienība” Starptautiskajai autisma 

dienai veltīta konference “Autisms - ko darīt?”, 

2015. gadā izveidota “Latvijas sociālā darba izglītības iestāžu un profesionālo 

organizāciju alianse” ar ideju apvienot augstākās izglītības iestādes, kuras sagatavo 

speciālistus sociālā darba nozarē (ieskaitot karitatīvā sociālā darba jomu), un sociālā 

darba un karitatīvā sociālā darba profesionālās organizācijas. Alianses mērķis: veicināt 

sociālā un karitatīvā sociālā darba izglītības, profesionālās prakses, pētniecības un 

zinātnes attīstību. 

BSA sadarbības partneri ir Latvijas pašvaldības un pašvaldību sociālie dienesti ar 

kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi (Pielikums Nr.9). 

Aglonas novada dome Kalupes pagasta padomes Sociālais dienests 

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests Krāslavas novada Dome 

Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra "Sociālais 
serviss" 

Krāslavas novada sociālais dienests 

Cesvaines novada sociālais dienests Latvijas Sarkanais krusts 

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais 
dienests" 

Līvānu novada sociālais dienests 

Dagdas pagasta padome Lubānas novada sociālais dienests 

Dagdas pilsētas Dome Ludzas pilsētas Dome. 

Daugavpils  Sociālo lietu pārvalde Madonas novada sociālais dienests 

Daugavpils novada dome, Sociālais dienests Neretas sociālais dienests 

Demenes pagasta Sociālais dienests Ogres sociālais dienests 

Dobeles novada sociālais dienests Pļaviņu novada sociālais dienests 
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Gulbenes novada sociālais dienests 
Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes 
pārvalde 

Ilūkstes novada sociālais dienests Rīgas Domes Sociālais dienests 

Jaunjelgavas novada sociālais dienests Salas novada sociālais dienests 

Jēkabpils Centrālā slimnīca Saukas pagasta padome 

Jēkabpils novada pašvaldības sociālais dienests Sēlpils pagasta padome 

Jēkabpils pilsētas sociālā pārvalde Sventes pagasta padome 

Jēkabpils rajona pansionāts "Jaunāmuiža" Šķeltovas pagasta padome 

Jēkabpils sociālais dienests Variešu pagasta padome 

Jelgavas sociālo lietu pārvalde Viesītes novada sociālais dienests 

Jelgavas novada labklājības pārvaldes  Vietalvas pagasta padome 

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde Višķu pagasta padome 

Katrs students studiju laikā izmanto iespēju apgūt prakstiskās iemaņas studiju 

praksē, slēdzot trīspusējo sadarbības līgumu (students, akadēmija un prakses vieta) 

prakses līgums (Pielikums Nr.2.6.). Akadēmijas prakses reģistros ir reģistrētas un 

fiksētas vairāk kā 250 prakses vietas. 

Darba devēji BSA piedalās: 

- valsts pārbaudījumu komisiju darbā; 

- studentu prakšu aprakstu izstrādē un aprakstu apstiprināšanā; 

- metodiskos semināros; 

- zinātniskajās konferencēs (piem., kopā ar Labklājības ministriju un “Sociālo 

darbinieku biedrību”);  

- metodisko materiālu izstrādē vai aprobācijā; 

- aptaujās un vērtē studiju virziena studentu profesionālo darbību.  

Darba devēji piedalās izdevuma “Sociālais darbs Latvijā”veidošana un publicē 

savu rakstus izdevumā, kā arī nodrošina BSA studiju virziena “Sociālā labklājība” 

studentu prakses vietas. 

BSA ir Erasmus harta, kas sekmējusi vairāk nekā 100 sadarbības līgumu 

parakstīšanu ar vairākām augstākās izglītības iestādēm Eiropas Savienībā un Turcijā 

(Erasmus partneri: http://www.bsa.edu.lv/student/erasmus.html). Piedalīšanos 

ERASMUS programmā dod iespēju iepazīties ar jaunām pieejām izglītībai, paplašināt 

zināšanas par papildu disciplīnām humanitārā un sociālā virzienā, kas trūkst akadēmijā. 

Veic savu darbību valstīs, kuras pārstāv viesu docētājs vai ārzemju students. Savukārt, 
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studentiem šī sadarbība palīdz attīstīt komunikācijas iemaņas un sniedz pieredzi 

darbībai multikultūru komandās. Apmaiņas programmas pievilcība ir saistīta ar spēju 

uzlabot valodas (angļu, spāņu, vācu, franču, itāļu u.c.). ERASMUS programmas ietvaros 

studentiem ir iespēja uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem studēt BSA partneruniversitātēs, 

prakses īlgums 2-12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc students studiju programmas 

beigšanas. Viens students var īstenot mobilitāti (prakse + studijas) kopā 12 mēnešus 

katrā studiju cikla. Pašlaik BSA ir noslēgti daudz ERASMUS sadarbības līgumu ar 

universitātēm dažādās Eiropas valstīs. Jaunākie sadarbības līgumi ir noslēgti ar 

universitātēm Ungārijā un Igaunijā. Līgumi ir noslēgti dažādām studiju programmām. 

Ik gadu partneruniversitātēm dodas vairāki mūsu akadēmijas studenti no 

dažādām studiju programmām, kuri saņēmuši stipendiju studijām Zviedrijā, Portugālē, 

Spānijā, Grieķijā u.c. Pēc 3-5 mēnešu (viena semestra) ilga mācību termiņa beigām 

studenti saņems ārzemju universitātes izdotu sertifikātu par pabeigtu studiju kursu. Arī 

BSA diploma pielikumā viņiem būs ieraksts, ka vienu semestri viņi ir mācījušies 

ārzemju universitātē. 

1.8.2. akadēmijas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 
politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās īstenošana un 

ietekme uz studiju un pētniecības procesu 

Atbilstoši BSA darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijai studiju virziens “ 

Sociālā lablājība” turpina darbu pie starptautiskās sadarbības stiprināšanas un 

paplašināšanas. Sadarbības politika ietver BSA akadēmiskā personāla akadēmisko 

darbību sadarbības partneruniversitātēm, vieslektoru akadēmisko darbību BSA, 

akadēmiskā personāla sadarbību zinātniskos projektos, kā arī studentu apmaiņu 

ERASMUS ietvaros un ārvalstu studējošo skaitu palielināšanu. 
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1.8.3. studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas 
kvantitatīvie rādītāji 

Erasmus programmas līgumi 

G
a
d

s 

Līgums Aktivitāte Sum Līguma termiņš 

2
0
1
3
/2

0
1
4

 

ERASMUS 
programma  līg.Nr 2013-

1LVL-ERA02-05466 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

214 286.21 
EUR  

01.06.2013-
30.09.2014 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

ERASMUS+ 
programma 
līg.Nr 2014-1-LV01-KA103-
000040 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

151 783  
 EUR  

 01.06.2014-
30.09.2015 

ERASMUS+ 
programma 
 līg.Nr 2014-1-LV01-KA103-
000040-LV 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

30 733.66 
EUR 

 01.06.2014-
30.09.2015 

ERASMUS+ 
programma 
līg.Nr 2014-1-LV01-KA103-
000042 (BPMA) 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

66 612  
EUR 

 01.06.2014-
30.09.2015 

ERASMUS+ 
programma 
līg.Nr 2014-1-LV01-KA103-
000042-LV (BPMA) 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

16 971.98 
EUR 

 01.06.2014-
30.09.2015 

2
0
1
5
/2

0
1
6

 

ERASMUS+ 
programma 
līg.Nr 2015-1-LV01-KA103-
013175-LV 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

105 693  
EUR  

01.06.2015-
30.09.2016 

ERASMUS+ 
programma 
 līg.Nr 2015-1-LV01-KA103-
013175-LV 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

23 974  
EUR  

01.06.2015-
30.09.2016 

ERASMUS+ 
programma 
līg.Nr 2015-1-LV01-KA107-
013261 

Studentu un docētāju mobilitāte, 
mobilitātes organizēšana - Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 

81 307  
EUR  

 01.06.2015-
31.05.2017 
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ERASMUS+: Higher 
Education - 
International 
Capacity Building 
Project Nr.561832-EPP-1-
2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-
SP (2015-3285/001-001) 

European Dimension in 
Qualifications for the Tourist Sector 
- The Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency, European 
Comission 

684 872  
EUR 

 15.10.2015-
14.10.2018 

 

1.8.4. 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 

Augstākā mācību iestāde Sadarbības veids 

Latvijas Universitāte 

Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes (piedalās 
mācību institūcijas, kurās ir studijuprogrammas, kas 
sagatavo sociālā darba speciālistus) darbā 

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome 

LU pārstāve ir bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas 
priekšsēdētāja 

Rīgas Stradiņa universitāte 

Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes  

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome 

Sadarbības līgums 

Liepājas Universitāte 

Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes  

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome 

Sadarbības līgums 

Latvijas Kristīgā akadēmija 

Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes  

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome 

Sadarbības līgums 

Kopīga apvienības, kas izdod Labklājības ministrijas 
izdevumu “ Sociālais darbs Latvijā” 

Rēzeknes Tehnoloģiju 
augstskola 

Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes 

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome 

Latvijas Universitātes P. 
Stradiņa medicīnas koledža 

Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes 

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome 

Koledžas absolventi turpina studijas vēlākajos studiju 
kursos 

Tallinas Universitāte 
Studentu un akadēmiskā un administratīvā personāla 
apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā 

http://www.psk.lu.lv/
http://www.psk.lu.lv/
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(Igaunija) 

Utenas kolēģija (Lietuva) 
Studentu un akadēmiskā un administratīvā personāla 
apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā 

Paņevežu kolēģija (Lietuva) 
Studentu un akadēmiskā un administratīvā personāla 
apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā 

Šauļu kolēģija (Lietuva) 
Studentu un akadēmiskā un administratīvā personāla 
apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā 

Katovices Ekonomikas skola 
(Polija) 

Studentu un akadēmiskā un administratīvā personāla 
apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā 

Kopīgu pētījumu izstrāde 
 

Virziena viena no prioritātēm piesaistīt vadošo ārzemju speciālistu vieslekcijas BSA. 

Datums, laiks, vieta Aktivitāte Sadarbības partneri 

2013.gada 8.novembrī 
Lomonosova ielā 1/4, 
Rīgā, 
Baltijas Psiholoģijas 
un menedžmenta 
augstskolā 

Seminārs – lekcija “Sociālā darbinieka 
profesionālās kompetences saglabāšana – ASV 
pieredze” 
Lektori: 
Viviana A. Ngva (Viviane A. Ngwa) Sociālais 
darbs ar disfunkcionālām ģimenēm – sociālā 
darbinieka perspektīva, 
Dr. Marks E. Rodžers (Mark E. Rodgers) 
Profesionālās kompetences saglabāšana un 
“izdegšanas” novēršana 

Sociālo darbinieku 
biedrība, 
ASV vēstniecība 
Latvijā 

2013.gada 
9.novembrī, 
Lomonosova ielā 1/4, 
Rīgā, 
Baltijas Psiholoģijas 
un menedžmenta 
augstskolā 

Vieslekcija “Globālais sociālais darbs”  
Vada: Dr.Marks E.Rodžers (Mark E.Rodgers) 
ASV 

ASV vēstniecība 
Latvijā 

2015.gada 9.aprīlī, 
Lomonosova ielā 1/4,  
Baltijas 
Starptautiskajā 
akadēmijā 

Vieslekcija “Risinājumos balstīta pieeju” 
(Solution-Focused Approach), 
Vada: sertificēts pasniedzējs, supervizors 
Peters Sundmans  

Globālās attīstības 
institūts 

2016.gada 12.oktobrī 
(15:00 – 20:00) un 
13.septembrī (15:00 – 
20:00),  
Lomonosova iela 4, 
Rīga 

„Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā 

procesā ar bērniem, kuriem ir dažādi 
funkcionālie, tai skaitā autiskā spektra 
traucējumi. Atbalstošā komunikācija” 
speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja 

Velku biedrība 
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Baltijas 
Starptautiskajā 
akadēmijā 

(Inger Lilja, Zviedrija) 

Vieslekcijas tiek organizētas kā publiskās lekcijas, kas pieejamas studentiem, 

akadēmiskjama personālam un darba devējiem. 

BSA studiju virziens “ Sociālā labklājība” aktīvi iesaistās projekta “Profesionāla 

sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitāšu īstenošanā. 

Datums, laiks, vieta Aktivitāte Sadarbības partneri 
2015.gada 14.oktobrī, 
Dzelzceļu iela 3, 
Daugavpils, 
Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā 

Labklājības ministrijas metodiski – informatīvās 
sanāksmes reģionos: 

 LR Labklājības ministrijas aktualitātes 
sociālajā nozarē un projektā "Profesionāla 
sociālā darba attīstība pašvaldībās"; 

 Izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā - 
priekšlikumi, diskusija; 

 Valsts finansēti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi no vardarbības cietušām 
pilngadīgām personām un vardarbību 
veikušām pieaugušām personām; 

 Riski sociālā gadījuma vadīšanā ģimenēm ar 
bērniem un rekomendācijas procesa 
pilnveidei; 

 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām aktualitātes 2015.gadā; 

 Vardarbība pret bērnu un vardarbība bērna 
ģimenē, tās veidi un pazīmes, 
starpinstitucionālā sadarbība, ja notikusi 
vardarbība. 

LR Labklājības ministrija 

2015.gada 21.oktobrī, 
Gaujas iela 11, Smiltene, 
Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā 

LR Labklājības ministrija 

2015.gada 28.oktobrī, 
Lomonosova iela ¼, Rīga, 
Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā 

LR Labklājības ministrija 

2015.gada 04.novembrī, 
Ozolnieku novads, Skolas 
iela 4B, Jelgava, 
Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā 

LR Labklājības ministrija 

2015.gada 11.novembrī, 
Liedaga iela 3, Liepāja, 
Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā 

LR Labklājības ministrija 

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas:  

Boloņas procesa deklarācijā par vienu no galvenajām prioritātēm atzīst efektīvas 

akadēmijas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi, lai nodrošinātu augstākās 

izglītības kvalitāti. Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, saskaņā ar Nolikumu par augstākās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanu, darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Darba 

tirgus un nepārtraukti pieaugošajās klientu prasības pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes, ir vitāli 

nepieciešami procesi ikvienas augstākās izglītības iestādes turpmākai izaugsmei jebkurā 

darbības nozarē Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē. Baltijas Starptautiskā Akadēmija tiecas 

pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, - kvalitātes vadības sistēmas, mērķtiecīgi 
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plānojot procesus, kas balstās uz ENQA (Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai 

augstākajā izglītībā) standartiem un vadlīnijām, lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti Eiropas 

augstākās izglītības telpā. BSA nodrošina augstākās izglītības kvalitāti studiju virziena 

“Sociālā labklājība”, kuras īstenotā kvalitātes vadība notiek vairākos līmeņos: 

Studiju virziena padome, programmu direktors, programmu padome un programmas 

akadēmiskais personāls, adminsitratīvais personāls, studenti, absolventi, prakses devēji, darba 

devēji. 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai BSA pastāv šādi mehānismi: 

Ārējie ietekmējošie 
faktori 

licencēšanas; 
akreditācijas novērtējums; 
ekspertu ieteikumi 

Iekšējie ietekmējošie 
faktori 

akadēmijas ikgadējais pašnovērtējums; 
akadēmijas attīstības un stratēģijas plānošana; 
iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 
studiju virziena attīstības un stratēģijas plānošana; 
studiju virziena ikgadējais pašnovērtējums; 
studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums; 
studējošo anketēšana un analīze; 
pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana; 
absolventu un darba devēju atsauksmes. 

 

Studiju virziena ieksējā kvalitātes sistēmas (atspoguļota attēlā) nodrošinājumā iekļauti 

sekojoši kritēriji: 

studiju virziena atbilstība darba 
tirgus prasībām 

studiju programmu kontrole studiju procesa kvalitātes kontrole 

docētāju kontrole studentu zināšanu kontrole 
metodiskā un materiāli – tehniskā 

nodrošinājuma kontrole 
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1.9.1. 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  
Atgriezeniskā saikne ar studentiem. Studējošo viedoklis ir svarīgs izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā. Informācija par kvalitāti un studējošo vērtējums tiek iegūts: 

1. tiešā kontaktā ar studējošajiem nodarbībās un ārpus nodarbību saskarsmē; 

2. katru semestri notiekošajās studējošo aptaujās, pēc kurām tiek noteikti docētāju reitingi un 

kurās studējošajiem ir iespēja brīvi izteikt savu viedokli par akadēmiju kopumā, studiju 

programmu, studiju infrastruktūru un katru docētāju, kas strādājis ar viņiem konkrētajā 

semestrī; 

3. studentu pārstāvji BSA Senātā, Satversmes sapulcē, studiju virziena padomē un studiju 

programmu programmas padomē; 

ar Studentu pašpārvaldes starpniecību. 

Tiek veikta sadarbība ar darba devējiem un šīs sadarbības vērtēšana 

1. programmu realizēšanā, darba tirgus prasību noskaidrošanā un pieprasījuma izvērtēšanā; 

2. studējošo prakšu organizēšanā. BSA iepriekšējā pieredze ar prakses vietām tiek nodrošināta 

reālas atgriezeniskās saites procesā, kas sniedz informāciju par trūkumiem praktikanta 

teorētiskajā sagatavotībā, ja tādi pastāv, kā arī ļauj kontrolēt programmas docētāju praktisko 

kompetenču līmeni un docējamo priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā tos koriģējot, lai 

tajos tiktu iekļauti praksei svarīgi jautājumi; 

2. darba devēju līdzdalība kvalifikācijas darbu (kvalifikācijas darbu, bakalaura un maģistra 

darbu) aizstāvēšanas komisijās; 

3. darba devēju pasūtīto projektu un kopējo projektu īstenošana; 

4. darba devēju un absolventu anketēšana. 

Studiju virziena un programmu kvalitātes nodrošināšanā ir izveidota struktūra, kura ietver studiju 

virziena padomi un studiju programmu padomes, kas izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno 

darbu nākošajam studiju gadam, seko studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijai, kā arī veic 

stratēģisko studiju procesa plānošanu. Skatīt attēlu studiju virziena “Sociālā labklājība” iekšējā 

kvalitāte. 
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Studiju virziena aktualitātes un 

kvalitātes novērtēšana 

Iekšējais audits, Studiju virziena padome, 

Studiju –metodiskā padome, Senāts 

Studiju kursa aktualitātes 

novērtēšana un kvalitātes 

novērtēšana 

Studiju kursa pilnveides 

priekšlikumi, konferences, semināri, 

jaunākā literatūra un pētījumi, 
 

Individuālais vērtējums, anketēšana, 

hospitācija, kopsavilkums 

Studiju virziena stratēģija, 

misija, atīstība, prioritātes 

tekošajam gadam 

studiju kursu docētāji, programmas 

direktors, visu kursu studenti, Rīgā, 

Jelgavā, Jēkabpilī un Daugavpilī 

Studiju programmas un plāna 

novērtēšana 

Studiju programmas un 

prakses novērtēšana 

Darba devēji, absolventi 

Noslēguma darbu izstrādes 

novērtēšana 

Valsts pārbaudījuma 

komisija 

Studiju programmas plāna 

uzlabošanas priekšlikumi 

Studiju programmas un 

prakses uzlabošanas 

priekšlikumi 

Kvalifikācijas darbu, 

diplomdarbu, maģistra darbu 

uzlabošanas priekšlikumi, tēmu 

aktualitāte 

BSA Senāts, filiāļu 

nolikumi, dokumenti, 

studiju virziena „Sociālā 

labklājība” dokumentācija 

BSA 

veidlapas un formas 

Studiju kursu apraksti, 

prasības, rezultāti, 

jaunākie pētījumi, 

publikācijas, literatūra 

Studiju programmu un 

prakses dokumentācija, 

prakses koncepcija, prakses 

prasības 

Izmaiņu pierakstīšana 

Atbildīgie izpildītāji 

Izmaiņu dokumenta darba 

variants 

Izmaiņu apskate 

Studiju programmas padome, Studiju virziena, 

padome, BSA Senāts 

Dokumenta 

 JAUNĀ VERSIJA 

Metodiskie norādījumi, 

prasības, rezultāti, 

praktiskais pielietojums 

Izmaiņu integrēšana programmā 

Studiju programmas direktors, SPP, SVP, docētāji 

STUDIJU PROGRAMMAS JAUNĀS VERSIJAS APROBĀCIJA 

studiju programmas direktors, 

SPP, SVP 

STUDIJU VIRZIENA “SOCIĀLĀ LABKLAJĪBA” KVALITĀTES SHĒMA 

VADĪBA REZULTĀTI 
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1.9.2. 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 

Profesionālās augstākās izglītības iekšējas kvalitātes nodrošināšanas sistēma BSA ir 

veidota un studiju procesā tiek pilnveidota atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes 

nodrošināšanai kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā. Svarīgākie faktori, kas nodrošina tās 

kvalitāti ir: 

- izglītības standartu kvalitāte; 

- abiturientu kvalitāte; 

- studiju programmu un plānu kvalitāte; 

- akadēmiskā personāla kvalitāte; 

- studiju procesa informatīvi-metodiskā nodrošinājuma kvalitāte; 

- studiju procesa materiāli-tehniskās bāzes kvalitāte; 

- speciālistu sagatavošanas vadības procesa kvalitāte. 

Kvalitātes nodrošināšanas un kontroles metodes un procedūras 

1) Ekspertu vērtējums 

Ekspertīze notiek, izmantojot BSA (iekšējie eksperti) vai citu organizāciju (ārējie 

eksperti) speciālistus. Ekspertīzes metodes tiek pielietotas, lai nodrošinātu kvalitātes kontroli: 

- Studiju, metodiskā un zinātniskā darbā; 

- BSA Senāts veic akademiskā personāla vēlēšanu (pārvēlēšanu) procedūru amatos; 

- Studējošo Valsts pārbaudījums - bakalaura, maģistrantūras un doktora programmās 

diplomdarbu pirmsaizstāvēšanas un aizstāvēšanas laikā;  

 Zinātnisku un metodisku publikāciju sagatavošanā un izdošanā – tiek piesaistīti kā iekšēji, tā 

ārēji recenzenti;  

- Profesionālu programmu un studiju kursu sagatavošanā atbilstoši studiju virzienam – tiek 

vērtēta to atbilstība profesionālu un izglītības standartu prasībām. 

2) Aptaujas metode 

Tiek izmantota, lai iegūtu informāciju vērtējumam:  
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- Mārketinga kampaņu kvalitātei; 

- Uzņemšanas komisiju darba efektivitātei;  

- Visu studiju virzienu, programmu vadītāju priekšstata atbilstības līmenim darba tirgus 

reālajām vajadzībām. Metode tiek izmantota darbā ar abiturientiem, viņu vecākiem, skolēniem 

un skolotājiem, ar akadēmisko un administratīvo personālu un darba devējiem. 

3) Reģistrācijas metode 

Konkrētu notikumu, objektu, izdevumu u.c. aprēķins. Tiek izmantota vērtējumam: 

 Plānoto studiju darba nodarbību kvalitātei; 

- Lekciju un nodarbību pārcelšanas daudzuma noteikšanai; 

- Nodarbību apmeklējumam; 

- Studējošo finansu disciplīnas noteikšanai. 

4) Aprēķina metode  

Konkrētu parametru cēloņsakarību un empīrisku atkarību noteikšanas un izmantošanas 

metode. Tiek izmantota kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei: 

- Plānojot studiju procesu; 

- Kontrolējot studējošo apmeklētības līmeni; 

- Pārbaudot darbinieku darba disciplīnu; 

- Pasniedzēju un darbinieku darba apmaksā 

Speciālistu sagatavošanas kvalitātes svarīgāko indikatoru monitorings 

Monitoringa objekti un izpildītāji 

Nr.p.k. Monitoringa objekts Izpildītāji 

1. Akadēmijas stratēģiskā attīstība, mērķu un 
uzdevumu izvirzīšana kvalitātes jomā 

Dibinātāji, 
Valde 

2. Stratēģijas un politikas projecēšana kvalitates jomā 
struktūrvienību visos vadības līmeņos 

Valde. 
Rektors 

3. Studiju procesu svarīgāko rādītāju un raksturojumu 
mērījumu sistēmas pilnveidošana 

Rektors, 
Prorektori 

4. 
Augstākās izglītības pakalpojumu tirgus un darba 
tirgus vajadzību analīze 

Studiju virzienu vadītāji, 
Studiju programmu un 

filiāļu vadītāji 

5. Akadēmiskā personāla kvalitātes un studiju procesa 
apmierinātības līmeņa anonīms studentu vērtējums 

Analītiskā nodaļa 
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(katru semestri) 

6. Studiju virzienu, programmu un filiāļu darba 
pašnovērtējums 

Studiju virzienu, 
programmu, filiāļu vadītāji 

7. 
Kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēmas 
organizatoriskās struktūras pilnveidošana un 
personāla apmācība 

Valde, 
Personāldaļa 

8. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveides 
pasākumu izstrāde  

Valde, 
Analītiskā nodaļa 

Nepieciešamo darbu plānošana katram akadēmiskajam gadam sevī iekļauj: 

- Sanāksmju un sapulču kalendāro plānu; 

- Lekciju grafiku; 

- Svarīgāko darbu plānu katrai nedēļai. 

BSA Valde realizē svarīgāko administratīvi-organizatorisko darbu plānošanu katram 

gadam. Bez norādītajiem plāniem, lai paaugstinātu intelektuālo, laika un materiālo izdevumu 

organizācijas un optimizācijas kvalitāti, tiek uzskatīts par nepieciešamu katru gadu izstrādāt 

sekojošus plānus: 

Administratīvā un akadēmiskā personāla vēlēšanu 
(pārvēlēšanu) plāns 

Personāldaļa 

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas plāns Personāldaļa 

Pašnovērtējumu un akreditācijas sagatavošanas un realizācijas 
plāns 

Studiju darba prorektors 

Zinātnisku konferenču un semināru sagatavošanas un 
realizācijas plāns 

Zinātniskā darba 
prorektors 

BSA zinātnisku un metodisku izdevumu plāns 
Zinātniskā darba 
prorektors, Valde 

Programmas “Erasmus” darba plāns  Erasmus centrs 

BSA speciālistu sagatavošanas kvalitātes nodrošināšanas un kontroles vadība nosaka 

vienotas prasības speciālistu sagatavošanas kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēmā. 

Kvalitātes nodrošināšanas un kontroles vadība izstrādāta saistībā ar Lisabonas Konvenciju, 

Boloņas konferences principiem par kvalifikācijas atzīšanu un atbilst “Augstskolu likumam” 

un citiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, kas reglamentē izglītības kvalitātes visu 

procedūru kontroli un vērtējumu. 
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Studiju virziena pārvaldības procesu struktūra 

Personāla 
vadība 

R1 

Mācību 
līdzekļu 
izstrāde 

R2 

Mācību un 
metodiskās literatūras 

fonda vadīšana 
R3 

Infrastruktūras 
vadīšana 

R4 

Dokumentācijas 
vadīšana 

R5 

Pierakstu un 
IT-resursu 
vadīšana 

R6 
 

Studējošo, 
absolventu, 

darba dveēju 
prasību un 

apmierinātības 
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S1 

Studiju 
programmu un 
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Vajadzību un 
apmierinātības 
novērtējums 

Uzdevums 

Uzņemšanas 
plāns 

Studiju programmas (izmaiņas) 
studiju kursu tematiskie plāni 

Resursu 
nodrošinājums 

Sagatavošanās 
izlaidumam 

Studiju darba grafiks 

Studiju plāns 

Nodarbību saraksts, metodiskie plāni 
studējošo patstāvīgā darba plāni 

Studiju virziena un programmu pašnovērtējumu izstrāde 

Atskaites 
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1.9.3. studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja 
likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju 

programmām vai notiek citas izmaiņas. 

Apliecinājums par studiju programmu realizāciju studiju programmas īstenošanas 

pārtraukšanas gadījumā nosaka, ka Baltijas Starptautiskā akadēmija, ievērojot Ministru 

kabineta noteikumus Nr. 408 „Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 15.6. , apliecina, ka 

studējošajiem tiks garantēta zaudējumu kompensācija, ja studiju programma augstskolas 

rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais 

nevēlās turpināt studijas citā studiju programmā. 
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II. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS 
PLĀNIEM 
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2.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, 
ņemot vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā  

Nozīmīgu lomu BSA sociālās labklājības darbības realizācija sniedz Latvijas 

reģioniem, jo lielākā daļa studentu izmanto piedāvātās studiju iespējas Rīgā, Jelgavā, 

Jēkabpilī un Daugavpilī. Jāatzīmē, ka zemi atalgotais darbs rada neērtības segt studiju 

maksu, kas saasina tendenci, ka studiju virziena sociālās labklājības studiju programmām 

tikai daļēji ir iespējams piesaistīt tos studentus, kuri patiesi ir ieinteresēti strādāt sociālajos 

dienestos vai citās sociālajās institūcijās. Sociālā darba izglītības programmas visbiežāk 

izvēlās studenti, kuri jau strādā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmā, kas nav 

pieskaitāma pie prestižas vai labi apmaksātas nozares. Potenciālo studentu, nākamo 

profesionāļu, piesaistei BSA piedāvā izdevīgus studiju apmaksas noteikumus sociālo 

institūciju darbiniekiem – praktiķiem, kā arī tiem, kuri turpina iesāktās studijas pēc iegūtās 

pirmā līmeņa izglītības programmas, kā arī piedāvā studiju laikā iegūt trīs līmeņu izglītības 

diplomus, kas sevī ietver pēctecību un nepārtrauktu izglītības procesu. Virziena ietvaros ir 

izveidojusies aktīva sadarbība ar pašvaldībām, sociālajām institūcijām un NVO Rīgā un tās 

apkārtnē, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionos.  

Jaunu sociālo problēmu rašanās ir cieši saistīta ar vērtību sistēmas maiņu ģimenēs, 

sabiedrībā, tāpēc aktuāli ir vērst sabiedrības uzmanību un uzsākt dialogu ar sabiedrību par 

jaunajām sociālajām problēmām un to risināšanu. Katrai sociālajai problēmai nepieciešams 

savs profesionāls risinājums, savukārt tam ir aktuāla sociālo darba speciālistu profesionālās 

sagatavotības nodrošināšana, gan dažādu iestāžu veidošana, sociālo pakalpojumu tīkla 

izveide un iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem. 

Kopējā tendence sociālās labklājības jomā attaino to, ka konkrētajā laika periodā nav 

pietiekošs sociālā darba speciālistu skaits pašvaldībās un institūcijās, kas sniedz sociālos 

pakalpojumus. Sociālos pakalpojumus sniedz zemākas kvalifikācijas vai neatbilstošas 

izglītības speciālisti. Sociālās labklājības institūcijas regulāri ir sociālā darba speciālistu 

meklējumos, jo ir augsta kadru mainība, zems profesijas prestižš, nepietiekošas zināšanas, 

zema motivācija, nav atbalsta gūt jaunas zināšanas, prasmes un kompetences. 
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2.2.Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

BSA studiju virziena „Sociālā labklājība” pamatprincipi ir balstīti uz Eiropas 

Kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) definētajiem līmeņiem un Starptautiskās Sociālā darba 

skolu asociācijas (International Association of Schools of Social work) un Starptautiskā 

Sociālo darbinieku federācija (International Federation of Social Wokers) starptautiskās 

sociālā darba definīcijas, kas realizācijā definējas - sagatavot studentus vispārējā sociālā 

darba praksei sociālās labklājības jomā. BSA studiju virziena pilnveidei ir balstījusies uz 

Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, analizējusi iepriekšējā plānošanas 

perioda dokumentus, LR Labklājības ministrijas „Profesionāla sociālā darba attīstības 

programmas 2005. – 2011.gadam”; aktīvi iesaistījusies nākamā perioda plānošanas 

dokumentu izstrādē un rekomendāciju sniegšanā LR Labklājības ministrijai „Profesionāla 

sociālā darba attīstības programmas 2015. –  2020.gadam” izstrādē, attīstot un pilnveidojot 

studiju virzienu. 

ES ir notikušas būtiskas izmaiņas personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības jomā. 

Nozīmīgs pagrieziena punkts ir bijusi ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 

pieņemšana un ratifikācija, tai skaitā Latvijā. Minētā Konvencija iezīmē pamatprincipu 

maiņu izpratnē par invaliditāti no medicīniskās uz sociālo pieeju. Lai sasniegtu iepriekš 

minēto dokumentu mērķi, studiju virziena “Sociālā labklājība” īstenošanā ir paredzēts 

pasākumu kopums sociālās atstumtības riska mazināšanai, kā arī atbalsta pasākumi 

indivīdiem un ģimenēm krīzes situācijās. 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” īstenošanā un turpmākā attīstībā tiek analizēts 

stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis samazināt nabadzību, palīdzēt cilvēkiem izkļūt no 

nabadzības un sociālās atstumtības21, kas arī definēts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

līdz 2030. gadam, kur noteikts, ka, lai palielinātu nabadzības riska zonā nonākušo iespējas 

                                                 
21 Eiropa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_lv.htm  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_lv.htm
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uzlabot savu labklājību, viens no priekšnoteikumiem ir efektīva sociālo pakalpojumu, 

sociālās palīdzības un sociālās drošības sistēma22. Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. -

 2020. gadam noteiktās prioritātes “Cilvēka drošumspēja” viens no mērķiem ir iedzīvotāju 

apmierinātība ar dzīvi23. 

2.3.Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par 
absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

Latvijas Republikā šobrīd nepastāv vienota un koordinēta vidēja termiņa un 

ilgtermiņa darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanas sistēma sociālās 

labklājības jomā, uz kuru varētu balstīties darba tirgus attīstības politika. Šādas vienotas un 

koordinētas sistēmas trūkuma dēļ, ir grūtības plānot un koordinēt sociālās labklājības jomas 

(sociālās labklājības jomas vadītāju, sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālistu un 

sociālā darba speciālistu) pieprasījumu un piedāvājuma atbilstību darba tirgus prasībām. 

Darba tirgus prognozes Latvijā kopš 2008. gada izstrādā Ekonomikas ministrija. 

Darba tirgus prognozes balstās Ekonomikas ministrijas izstrādātiem tautsaimniecības 

attīstības un demogrāfijas mērķa scenārijiem. Mērķa scenārijs paredz nosacījumus, lai 

Latvijas tautsaimniecība vidējā termiņā savā attīstībā panāktu tādus izaugsmes tempus, kas 

nodrošinātu ikgadējo konverģenci uz ES vidējo līmeni vismaz par 2-3 procentpunktiem. 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas darba tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm, 

nākamajos gados situācija darba tirgū pakāpeniski turpinās uzlaboties - līdz 2022. gadam 

nodarbināto skaits palielināsies aptuveni par 50 tūkstošiem, bet bezdarba līmenis 

samazināsies līdz 6%.24 

Tomēr nevienā no šiem Ekonomijas ministrijas pārskatiem nav veikta analīze par 

sociālās labklājības jomas darba tirgus segmentu izdalot to atsevišķi pārskatos tas ir kopīgā 

grupā „Veselības aprūpe un sociālā labklājība”, kas ir divas lielas un nozīmīgas, jomas, 

kuras pārvalda dažādas ministrijas, kurām ir dažādas un atšķirības prasības darba tirgū, ka 

arī prasības izglītībā. 

                                                 
22 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam 
http://providus.lv/article_files/2871/original/latvija2030_lv.pdf?1426753617 
23 Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam http://likumi.lv/doc.php?id=253919  

24 Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/10556-darba-tirgus-videja-un-

ilgtermina-prognozes 2016  

http://providus.lv/article_files/2871/original/latvija2030_lv.pdf?1426753617
http://likumi.lv/doc.php?id=253919
https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/10556-darba-tirgus-videja-un-ilgtermina-prognozes
https://www.em.gov.lv/lv/aktuali/10556-darba-tirgus-videja-un-ilgtermina-prognozes
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Analizējot Nodarbinātības valsts aģentūras datus par pārskata periodu no 2014 -

 2016. g., reģistrētais vakanču skaits profesijās tiek izmantots profesiju klasifikatora 

sadalījums grupās: sociālā darba speciālisti, sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti 

un sociālās labklājības jomas vadītāji, kuri saistītas ar sociālās labklājības nozari, kas daļēji 

sasaucās ar profesijas klasifikatoru, bet ir arī atšķirības. 
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III. STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA PIELIKUMI  
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Pielikums 
Nr.2.1 

Licencēšanas un akreditācijas dokumentācija  
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Pielikums 
Nr. 2.2 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA no 2013. gada līdz 2017. gadam 

 



83 

 

Studiju virziena „Sociālā labklājība” 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

 no 2013. gada līdz 2017. gadam 

Vīzija: 

BSA Sociālās labklājības virziens ir orientēts uz pārmaiņām un izaicinājumiem, kas 

vērsti uz sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, veicinot sociālo un ekonomisko aktuālo 

procesu mijiedarbību taisnīgumu un padziļinot izpratni par sociālo labklājību un 

sociālā darba nozīmi valstī. 

Misija: 

BSA Sociālās labklājības virziena misija ir veidot ciešāku saikni starp studentiem, 

pasniedzējiem, pētniekiem, sociālā darba praktiķiem, kā arī sociālās politikas 

veidotājiem Latvijas reģionos, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, sociālo taisnīgumu un 

pakalpojumu dažādību kopienu sabiedrībā, kā arī līdzdalību kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanā, atbilstoši LR un ES normatīvajiem aktiem. 

Mērķis: 

BSA Sociālās labklājības virziens  mērķis ir nodrošināt konkurētspējīgu, 

starpdisciplināru un kvalitatīvu izglītību, lai sagatavotu augsti kvalificētus dažāda 

līmeņa speciālistus darbam sociālās labklājības jomā. 

Vērtības: 

BSA studenti, pasniedzēji, pētnieki, prakses vadītāji un supervizori atbalsta sociālās 

labklājības virziena misiju. Pamatojamies uz sekojošām vērtībām: 

 Ētika, individualitāte, tiesības, izvēle, privātums, neatkarība, gods, cieņa un 

līdzdalība. 

 Dažādība, dažādas kultūras, vērtības bērnu un cilvēktiesības. 

 Kvalitatīva augstākā izglītība un kvalifikācija atbilstoši mūsdienu 

starptautiskajām prasībām. 

 Personības tālāka attīstība un komunikatīvās kultūras veidošana. 

 Zinātniski pētnieciskās darbības attīstība, piedāvājot sabiedrībai iegūtos 

zinātniskos un profesionālos pētījumu rezultātus. 
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 Globālais ekonomikas un sociālais taisnīgumsu sniedzot atbalstu sociāli 

mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 

Sociālās labklājības virziena stratēģiskais plāns BSA tiek pārskatīts katru gadu, ko 

apstiprina studiju virziena padome, kurā piedalās BSA pasniedzēji, studenti un darba 

devēji un BSA Senāts iekļaujot to kopējā BSA attīstības stratēģijā. Stratēģiskā plāna 

mērķi tiek pārskatīti, ja tie ir paveikti vai mainījusies situācijas sociālās labklājības jomā. 

Stratēģiskie mērķi un aktivitātes: 

Izveidot pieejamu izglītības vidi, kas reaģē uz „mainīgo” - studentu studiju 

programmas realizācijas kontekstā. 

 Pilnveidot studiju programmas saistībā ar mainīgajām studentu un prakses 

vajadzībām (ņemot vērā lielo pilsētu, reģionu un lauku kopienas vajadzības, kā 

arī citu valstu studentus: Erasmus, trešo valstu piederīgie, studentiem ar 

invaliditāti u.c.). 

 Paplašināt studentu un akadēmiskā personālā iespējas izmantot Erasmus un 

citas apmaiņas programmu daudzveidību, veidojot jaunus sadarbības kontaktus; 

 Sadarboties, studiju procesā izmantojot starpdisciplināro un starpprogrammu 

iespējas un resursus. 

 Pilnveidot esošās studiju programmas, attīstot dubultdiplomu projektu iespējas, 

attīstot nākamos studiju posmus. 

 Pilnveidot mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu studiju procesā (www, MOOC, 

Moodle, Skype, tele-konferences, tālmācība u.c. e-platformas). 

 Paplašināt studiju programmas ar aktuāliem profesionālās izvēles studiju 

kursiem. 

 Pilnveidot izvērtēšana sistēmu iesaistītajiem dalībniekiem (studenti, pasniedzēji, 

praktiķi, absolventi, darba devēji), lai sekmētu studiju virziena un studiju 

programmu pilnveidi un attīstību. Studiju virziena un programmu vīziju, misiju, 

mērķus un aktivitātes. 

 Aprobēt jauno profesionālo maģistratūras studiju programmu. 
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Precizēt prasības un atbalstu studentu sasniegumiem. 

 Pilnveidot prasības uzņemšanai studiju virzienā un valsts pārbaudījumiem. 

 Veidot atbalsta fondu studentu zinātniski-pētnieciskā darba sasniegumiem. 

 Izstrādāt atbalsta plānu, lai uzraudzītu un atbalstītu pirmajā studiju gadā 

studējošos. 

 Izstrādāt konsekventu un saskanīgu plānu absolventu sasniegumu uzskaitei. 

 Pilnveidot prasības studiju rezultātu definēšanai. 

Palielināt atbalstu pētniecībai un publicitātei. 

 Stimulēt un palielināt atbalstu pētniecībai un publicitātei sociālās labklājības 

jomā (akadēmijā, IZM, LM, LZA u.c.). 

 Atbalsta īstenošana un vadību procesu organizēšana pētniecības stimulēšanai. 

 Pilnveidot teorijas, prakses un pētniecības savstarpēju sintēzi sociālā darba 

izglītībā. 

 Veicināt izpratni par projektiem, kompetencēm un rezultātiem vietējā, valsts 

līmenī un citu valstu labo pieredzi. 

 Pilnveidot mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu pētniecībā (SPPS, u.c. izmantot 

EBSCO, Sience Direct, Scopus). 

 Līdzdarboties Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūta 

(SHPZPI) darbībā. 

Veicināt pozitīvu mikroklimatu akadēmijā. 

 Veidot ciešāku sadarbību starp studiju programmām, darbiniekiem, studentiem, 

absolventiem, prakses vietām, darba devējiem. 

 Demonstrēt savstarpēju cieņu starp pasniedzējiem, darbiniekiem un studentiem. 

 Veidot vidi, kas veicina studiju virziena, personāla un studentu mijiedarbību. 

 Pilnveidot un racionalizēt administratīvos procesus. 

 Uzlabot efektivitāti un lietderīgumu studiju virziena pārvaldības un konsultāciju 

procesos. 
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Veicināt konkurētspēju sociālās labklājības virziena attīstībā, piesaistot un uzturot 

noturīgus kontaktus ar izciliem pasniedzējiem, darbiniekiem, studentiem un 

absolventiem 

 Saglabāt un pilnveidot pasniedzēju, darbinieku, studentu un absolventu datu 

bāzi. 

 Iesaistīt sociālās labklājības virziena attīstībā pasniedzēju, darbinieku, studentu 

un absolventu. 

 Pilnveidot profesionālās prakses iespējas izmantojot labās prakses piemērus. 

 Piesaistīt jaunus sociālā darba praktiķus, Ma.SW un doktorantus. 

 Veidot atbalsta fondu, pieejamas stipendijas un finansiālu palīdzību studentiem. 

 Pārskatīt mārketinga plānu, lai sekmētu jaunu izglītības pakalpojumu izveidi. 

Izmantojot vispusīgu attīstības plānu, paplašināt finansēšanas bāzi studiju 

virzienam. 

 Piesaistīt fondu, grantu līdzekļus studiju virziena attīstībai.(fondi, granti, atbalsta 

programmas, pētījumi, projekti, u.c.). 

 Veidot atbalsta fondu pasniedzēju un studentu pētniecībai un publicitātei. 

 Maģistrantūra programmas realizēšanas uzsākšana visās licencētajās BSA filiālēs. 

 Paplašināt pakalpojumu klāstu studiju virziena darbībai. (pēcdiploma izglītība, 

tālākizglītības kursi, profesionālās pilnveides kursi, semināri, diskusijas). 

 Uzlabot reklāmu un mārketingu izmantojot pieejamos resursus (www., facebook: 

BSA sociala labklajiba). 

Nodrošināt informācijas apmaiņu starp akadēmiju un sadarbības partneriem (NVO, 

organizācijas, valsts, reģionālo un pašvaldības un sociālās institūcijas). 

 Stiprināt partnerību visās studiju virziena realizācijas vietās (Rīgā, Jelgavā, 

Jēkabpilī, Daugavpilī un citās pāsvaldībās.) 

 Konsultēties ar sadarbības partneriem par izmantojamo tehnoloģiju iespējām, lai 

sasniegtu savus profesionālos mērķus. 

 Iesaistīt sadarbības partnerus pētniecības un studiju prakses īstenošanā, kā arī 

absolventu iesaiti darba tirgū. 
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Veicināt stratēģisko plānošanu, komunikāciju, kvalitatīvu pakalpojumu un atbildību 

 Pārbaudīt  un uzraudzīt studiju virziena un studiju programmu realizāciju, 

izmantojot regulāru novērtēšanu un ikgadējo pārskatu par studentu 

sasniegumiem un prakses vietu atsauksmes par studiju programmām. 

 Uzlabot studiju virziena orientāciju uz jaunākajiem sasniegumiem. 

 Nodrošināt nepilna laika pasniedzējiem un jaunajiem pasniedzējiem akadēmijas 

administrācijas un pieredzējušu pasniedzēju atbalstu. 

 Pārskatīt iespējas un atbalsta pasākumus pētniecības produktivitātes 

veicināšanai. 

 Pilnveidot studiju metodiskos materiālus, prezentācijas, seminārus, kolokvijus 

u.c. 

 Izstrādāt pasniedzēju pilnveides plānu, pamatojoties uz virziena un programmu 

prioritātēm un jaunām iespējām, izmantojot akadēmijas un piesaistītos resursus. 

 Pilnveidot studiju programmas ņemot vērā sadarbības partneru, akreditācijas un 

novērtēšanas ekspertu ieteikumus. 

 Pārveidot akadēmijas mājās lapu, lai sekmētu sociālās labklājības virziena un 

studiju programmu atpazīstamību. 

 Attīstīt jauno www studiju virziena domenu: www.socialwelfare.lv 

 Aktīvāk izmantot sociālos tīklus studiju virziena popularizēšanai (Facebook: Bsa 

Sociālā labklājība, draugiem.lv). 
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 Pielikums Nr. 3 
Studiju virziena „Sociālā labklājība” attīstības plāns no 
2013. gada līdz 2017. gadam 
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Studiju virziena „Sociālā labklājība” attīstības plāns no 2013. gada līdz 2017. gadam 

Nr. 
p. 
k. 

Uzdevumi Pasākumi Izpildes laiks Atbildīgais Izpildītājs Darbības rezultāts 

1. 

Studiju 
virziena 
„sociālā 
labklājība” 
studiju 
programmu 
pilnveidošana 
atbilstoši 
darba tirgus 
prasībām. 

1.1. Pilnveidot studiju programmu un 
studiju kursus (starppriekšmetu saikne, 
studiju kursu pēctecība, satura 
aktualizēšana). 

Katru gadu 
Augusts 
Janvāris 

Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore 

Pilnveidota studiju 
programma un studiju 
kursu apraksti 

1.2. Pilnveidot un uzlabot studiju 
procesa metodes un palīgmateriālus. 

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji 

Studiju procesa pilnveide 

1.3. Veikt studentu profesionālas prakses 
īstenošanas auditus un prakses 
programmas optimizāciju atbilstoši darba 
tirgus prasībām. 

Katru gadu 
programmas 
direktore, prakses 
vadītāji 

Programmas direktore 
Prakses pārskati, 
prakses programma 

1.4. Attīstīt studentu un turpināt 
docētāju mobilitātes plānu ar ārvalstu 
partneru augstskolām 

Tuvākā gada 
laikā 

Mobilitātes daļa, 
programmas 
direktore 

Mobilitāte iesaistīto 
studentu 
un docētāju skaita 
pieaugums 

1.5.Veikt studiju programmas 
pašnovērtējumu. 

Līdz 
15.oktobrim 
(katru gadu) 

programmas 
direktore 

Pašnovērtējuma ziņojums 

1.6. Veikt studentu aptaujas Katru semestri 
programmas 
direktore 

Aptauju rezultāti 

1.7. Attīstīt e-studijas 
Tuvāko 2 gadu 
laikā 

programmas 
direktore, docētāji 

Sagatavoti e-studiju 
materiāli un perspektīvā 
studiju programmas 
apgūšana e-studiju formā 

1.8. Organizēt absolventu uzskaiti par 
turpmākajām darba gaitām 

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Uzskaites lapas, kontakti 

1.9. Veikt absolventu aptaujas Katru gadu 
programmas 
direktore 

Aptauju rezultāti 

2. 
Akadēmiskā 
personāla 
attīstība, 

2.1. Sekmēt akadēmiska personāla 
zinātniski pētniecisko darbu, publikāciju 
izstrādi un publicēšanu. 

Katru gadu 
Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji 

Studijas doktorantūrā un 
aizstāvēti promocijas 
darbi 
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nodrošinot 
akadēmiskās 
zināšanas, 
starptautisko 
un praktisko 
pieredzi. 

2.2. Atbalstīt akadēmiska personāla 
iesaistīšanos augstskolas un citas 
tālākizglītības un profesionālās 
pilnveides programmas, projektos. 

Katru gadu 
Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Veikti lietišķie pētījumi, 
izstrādāti ziņojumi un 
publikācijas 

2.3. Veicināt akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanu 

Katru gadu 

Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Publikācijas, līdzdalība 
konferences un semināros 

2.4. Veicināt akadēmiska personāla 
mācību un mācību metodisko līdzekļu 
sagatavošanu un izdošanu. 

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji 

Izdoti studiju procesam 
nepieciešami materiāli 
(mācību līdzekļi, mācību 
grāmatas u.c.) 

3. 

Akadēmiska 
personāla un 
studentu 
zinātniski 
pētnieciskās 
kapacitātēs 
attīstība 

3.1. Paplašināt starptautisko sadarbību, 
veicināt akadēmiska personāla mobilitāti. 

Katru gadu 

Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Jauna studiju un 
pētnieciska darba 
pieredze un kontakti 

3.2. Paaugstināt zinātnisko pētījumu 
kvalitāti un nodrošināt to atspoguļošanu 
starptautiski citējamos izdevumos 

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Publikācijas starptautiski 
citējamos izdevumos 

3.3. Turpināt līdzdalību starptautiskajos 
projektos 

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Ziņojumi par projekta 
rezultātiem 

3.4. Turpināt rīkot starptautisko 
zinātniski praktisko konferenci 

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Ziņojumi un publikācijas 

3.5. Turpināt rīkot studentu un docētāju 
zinātniski praktisko konferenci  

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Ziņojumi un publikācijas 

3.6. Veicināt studentu motivāciju 
piedalīties zinātniski pētnieciskajā darba. 

Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Ziņojumi un publikācijas 

4. 
Sadarbība ar 
sadarbības 
partneriem 

4.1.Turpināt sadarbību ar sadarbības 
partneriem 

Katru gadu 

Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Sadarbības līgumi, 
sadarbības pilnveide, 
sadarbības plāni 

4.2. Organizēt starpvalstu pētījumus Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Sadarbības projekti, 
pētījumi, publikācijas 

5. 
Sadarbība ar 
darba 
devējiem 

5.1. Turpināt sadarbību ar darba 
devējiem 

Katru gadu 
Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Sadarbības līgumi, 
sadarbības pilnveide, 
sadarbības plāni 
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5.2. Organizēt darba devēju aptaujas Katru gadu 
programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Atsauksmes, aptauju 
rezultāti 

6. 
Studiju vides 
pilnveidošana 
un attīstība 

6.1. Papildināt bibliotēkas grāmatu un 
citu resursu fondu atbilstoši studiju 
kursu programmām sociālās labklājības 
virzienā ar jaunākajiem mācību 
līdzekļiem un uzziņu materiāliem. 

Katru gadu 
Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Mūsdienu prasībām 
atbilstošs bibliotēkas 
fonds 

6.2. Regulāri papildināt studiju kursu 
elektroniskās versijas un nodrošināt 
materiālu pieeju. 

Katru gadu 
Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 
prakses vadītāji 

Studiju kursu apraksti un 
materiāli 

6.3. Regulāri pilnveidot studiju procesa 
tehnisko nodrošinājumu 

Katru gadu 
Studiju virziena 
padome 

programmas 
direktore, docētāji, 

Mūsdienu prasībām 
atbilstošs materiāli 
tehniskais nodrošinājums 

Detalizēti sagatavot tiek ikgadējais attīstības plāns katram akadēmiskajam gadam, kas sevī iekļauj konkrētus plānotos 

pasākumus, lai sekmētu studiju virziena prioritāšu attīstību. 
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 Pielikums Nr. 4 
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātniskās biogrāfijas 
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas  

akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ābelīte Larisa 

Dzīvesvietas adrese Birzes ielā 28, dz.15, Rīgā, LV-1016 

Tālrunis, mobilais tālrunis +37126442217   

e-pasts larisaabelite@inbox.lv 

Dzimšanas datums 30.03.1964 
  

Izglītība  

no2014. gada februāra - patreiz,  Austrijas „Starptautiskā Logoterapijas un Eksistenciālās analīzes” 

biedrība 

Maskavas „Eksistenciāli analītiskās psiholoģijas un psihoterapijas 

institūts” (IEAPP) 

Programma „Eksistenciāli analītiskās konsultēšanas pamati” 

no 2010. -  patreiz  

 
Daugavpils Universitāte 

Psiholoģijas programmas doktorante 

no 2004. līdz 2006. Latvijas Universitāte 

Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte 

Pieaugušo izglītības centrs 

Angļu filoloģija 

Angļu valodas pamatskolas skolotājs 

no 1990. līdz 1996. Latvijas Universitāte 

Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte 

Psiholoģija 

Psihologa asistents, maģistra grāds psiholoģijā 

no 1981. līdz 1987. Ļeņingradas sanitāri higiēniskais medicīnas institūts 

Ārstē, higiēniste, epidemioloģe 
  

Zinātniskie grādi  

2002. 

 
2002.g., sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, Mg.psych., 

Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

no 2014.marta - patreiz norādot 

mēnesi un gadu), akadēmiskais 

amats, iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

Docente 

Baltijas Starptautiskā Akadēmija 

Sociālā labklājība 

Psiholoģija 

  Profesionālā maģistra programma “Cilvēku resursu vadīšana”   
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no 2001. septembra līdz 

2014.martam 
Docente 

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

Sociālā labklājība 

Psiholoģija 

Profesionālā maģistra programma “Cilvēku resursu vadīšana”   

2003. – 2000. Lektore 

Praktiskās psiholoģijas augstskola 

Psiholoģijas programma 
  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālais darbs”  

Kurss "Iesaistīšanas un līdzdalības teorētiskie un praktiskie aspekti" 
2KP 
Profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” 

Kurss "Personāla vadīšanas psiholoģiskie aspekti" 3KP 

Kurss "Profesionāļu psiholoģiskā konsultēšana" 2KP 

Profesionālā maģistra programma “Cilvēku resursu vadīšana” 

Kurss "Personāla vadīšanas psiholoģiskie aspekti" 2KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Pirmā līmeņa studiju programma “Sociālās palīdzības 

organizators”  

Profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais darbs 

Kurss "Stresamenedžments" 2KP 
Kurss "Starpprofesionāļu komandas veidošana" 2KP 

Kurss "Personāla atlase un vadīšana" 2KP 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija”  

Psiholoģiskās tehnoloģijas personāla vadīšanā 2KP 

Pašprezentācijas treniņš 2KP 
  

Vieslekcijas  

2011.gada maijs Tallinas Universitātes Katrīnas koledža, Igaunija, kurss 

"Stresamenedžments"  

8 ak..st., "Erasmus"+ programma 

2013.gada aprīlis Pecs Universitāte, Ungārija, kurss "Kopienas izjuta, iesaistīšana un 

līdzdalība", psiholoģijas maģistrantūra studentiem, 8 ak..st., 

"Erasmus"+ programma 

2014.gada maijs Utenas veselības un sociālās aprūpes koledžā, Lietuva, kurss 

"Kopienas izjuta, iesaistīšana un līdzdalība," 8 ak..st., tikšanās ar 

pasniedzējiem "Erasmus"+ programma 

2015.gada jūnijs Kauņa koledža, Lietuva, kurss "Psiholoģiskie aspekti darbā ar 

personālu" 8 ak..st., tikšanās ar pasniedzējiem "Erasmus"+ programma 

2016.gada aprīlis  Siedlces Dabas un sociālo zinātņu Universitāte, Polija, kurss 

„Iesaistīšanas un           līdzdalības pamati” 16 ak.st., tikšanās ar 

pasniedzējiem "Erasmus"+ programma 
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri (kopējais skaits)  27 
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Bakalauri (kopējais skaits)  129 

  

Cita darba pieredze  

Augusts 2016. - patreiz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ES projekta NonHazCity 

koordinatore 

1995. – 2003. Galvenā psiholoģe Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centrā 
  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Kopības izjūtas dažādo aspektu izpēte Latvijas apstākļos 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

2014. "Atsevišķu dzīvesvietu piesaistes un pilsētas iedzīvotāju kopības sajūtas 

aspektu izpēte Zviedrijā, Somijā un Latvijā", Daugavpils Universitātes 

Sociālo zinātņu vēstnesis’, 2014 2(19) Latvija, Daugavpils, ISSN 1691-

1881, 68-83, L.Ābelīte, I.Skuja 

2013. "Участие преподавателей и студентов магистратуры в изучении 

различных аспектов уровня активности жителей в решении 

проблем своего района Риги" Rēzeknes augstskolas starptautiskās 

konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” rakstu krājums, iekļauts 

Thomson Reuters datu bāzē, ISSN 1691-5887, Абелите Л., Загулова 

Д., Скуя И. 

2013. Абелите, Л. Л. Создание метода для измерения уровня чувства 

общности у жителей города Риги. Молодой ученый, ежемесячный 

научный журнал, (2013) 6 (53), 637 – 641, ISSN: 2072-0297, Абелите, 

Л. Л. 

2011. Изучение социальных аспектов взаимодействия индивида и среды 

на примере практической реализации проекта в Латвии. Молодой 

ученый, ежемесячный научный журнал, (2011)  N 6, Т.2, стр. 79-87, 

Россия, Чита. ISSN 2072-0297, Л.Абелите, И.Скуя, Д.Загулова 

2011. Изучение связи уровня субъективного локуса контроля и 

социальных установок у медицинских сестер в Латвии, Молодой 

ученый, ежемесячный научный журнал, (2011)  N 6, Т.2, стр. 87-90 

Россия, Чита. ISSN 2072-0297, Л.Абелите, М.Харламова, И.Скуя 

2011. А.Якуба, Л.Абелите, А.Ширяев Связь тревожности с мотивацией 

достижения успеха и избегания неудач, Молодой ученый, 

ежемесячный научный журнал, (2011) N 9, Т.2, стр. 87-90 Россия, 

Чита. ISSN 2072-0297 
  

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 6 
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2011. Specifika organizacji praktyk dfla studentow psychologii i propozycje 

optymalizacii. Spotkania Ryskie. Wymiana doswiadczen naukowych 

polsko-fotewskich, Praca zbirowa pod redakcija Alicji Antas, Ewy 

Brodackiej-Adamowicz, Sergiya Nikitina, Siedlce, ISBN 978-83-7051-

617-8, Larysa Abelite 

2011. Изучение чувства общности и других социальных аспектов 

взаимодействия индивида и среды на примере реализации проекта 

в микрорайоне города Риги (Латвия). Spotkania Ryskie. Wymiana 

doswiadczen naukowych polsko-fotewskich, Praca zbirowa pod 

redakcija Alicji Antas, Ewy Brodackiej-Adamowicz, Sergiya Nikitina, 

Siedlce, ISBN 978-83-7051-617-8, Абелите Л. Л. 
  

Citas publikācijas 2 

Kopējais publikāciju skaits 8 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 10 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā  

2013. 

"Исследование с целью выяснения отношения жителей Латвии к 

семье как к социальному институту", материалы Международной 

заочной научной конференции "Актуальные вопросы современной 

психологии (II)", Челябинск, Лариса Абелите, mg.psych., Илона 

Скуя, mg.psych., Алекceй Васильевич Воробьев, Dr.psych., 

профессор кафедры социальной психологии, 

2013. Rudens konference eksistenciālajā psiholoģija ”Fundamentālās 

eksistenciālās motivācijas”, Birštonas, Lietuva, 

2012. 7.Starptautiskā zinātniskā konference "Sociālās zinātnes reģionālajai 

attīstībai:   \ 

finanšu kapitāla ietekme uz  reģiona ekonomisko konkurētspēju" 

Daugavpils, 

2012. „Опыт участия преподавателей и студентов магистратуры 

программы подготовки психологов Балтийского института 

психологии и менеджмента в реализации европейского проекта в 

Латвии””, Материалы международной научно-практической 

конференции 16-17 ноября 2012 г. "Компетентностный подход в 

образовательном процессе: реализация, проблемы и перспективы", 

стр. 109-113, Абелите Л.Л. 

2012. Daugavpils Universitātes 53.starptautiskā zinātniskā konference, 

2011. "Studing of citizens’ sense of community in blockhouse neighbourhoods 

in Riga (Latvia)" (posters), The 12th European congress of psychology, 

Istanbul, Turkey, (2011), L.Abelite, A.Jakuba 

2011. 7 Международная заочная дистанционная интернет-конференция     

"Современные подходы к профилактике, диагностики и 

реабилитации детей,    

подвергшихся разным видам насилия в семье и обществе", Санкт-   

Петербургское государственное учреждение социальной помощи 

семьям и    

детям Региональный центр "Семья", Санкт-Петербург, Россия, 
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2010. "Organizational Specifics and Optimization options for Practice 

organization for Psychological program Students, Concerning career and 

Vocational Guidance questions" (posters), International Congress "Career 

and Vocational Guidance in rapidly changing world" to the 90th 

Anniversary of the Vocational Guidance in Czech Lands, Prague, Czech 

Republic, (2010), L.Abelite 

2010. Liepājas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Psiholoģijas katedras 2. 

starptautiskās zinātniskās konferences „Psiholoģijas aktualitātes 

mūsdienu izglītībā” materiāli, raksts „Psiholoģijas programmas 

studentu prakses organizēšanas īpatnības un optimizēšanas ceļi”, 

(2010), L.Ābelīte 

2010. International Congress "Career and Vocational Guidance in rapidly 

changing world" to the 90th Anniversary of the Vocational Guidance 

in Czech Lands, Prague, Czech Republic, 
  

Dalība projektos  

2015.gada oktobris-novembris 

 
Rīgas domes Mājokļu un vides, Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu Sabiedrības integrācijas projekta „Mēs - savai pilsētai!” 

vadīšana, Rīgas domes Sabiedrības integrācijas programma 

2009.-2015. Projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” koordinatore 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Eiropas sociālais fonds un 

Valsts budžets 

2009.-2011. Koordinators un autors ES struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā 

sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu 

sadarbības programmas projekta B5 „Pievilcīgas un dinamiskas 

sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem”, 

ES Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības 

programma 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

2015.                                               Semināri Ebreju kopienas sociāliem darbiniekiem un aprūpētājiem 

"Psiholoģiskais atbalsts vecumdienās" un "Konfliktoloģija. Sarežģītas 

personības " 

2014. Profesionālas izaugsmes psiholoģiskais seminārs Latgales reģiona 

internātu skolotājiem (Malta, Tiskadi) 
  

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

2014.- patreiz Latvijas  psihologu arodbiedrības locekle 

2013.- patreiz Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku Arodbiedrības locekle 
  

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
2014. 

 

Investīciju projektu plānošana un ieviešana, Valsts administrācijas 

skola, 16 ak.stundas 

2014. Microsoft Project 2013, Level 1, New Horizons, 8 ak.stundas 
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2014. Lietišķās prezentācijas veidošana, Mācību un konsultāciju centrs ABC, 

8 ak.stundas 

2011. Finanšu vadība, Komandītsabiedrība ABC un partneri 
  

Saņemtie apbalvojumi  

2014. Rīgas dome, Pateicība Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

Direktora biroja Projektu nodaļas vadītājai par profesionālu un 

godprātīgu darbu Rīgas pašvaldībā, sveicot nozīmīgā dzīves jubilejā 

2013. Rīgas dome, Pateicība par izcilu sabiedrisko iniciatīvu atbalstā, 

piešķirot Lietišķo sieviešu apvienības Gada balvu nominācija "Esmu 

mamma" 

2010. 

 

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Pateicības raksts par 

ieguldījumiem topošo speciālistu sagatavošanā un sakarā ar BPMA 

15.gadu jubileju 
  

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda e krievu 

Citu valodu pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

EU Level Klausīšan

ās 

Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 

Angļu valoda C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 

26.09.2016. 



99 

 

 

   
Curriculum VITÆ 

 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Līga Āboltiņa 
Adrese Laimdotas iela 20, LV – 1006, Rīga (Latvija) 

Tālrunis Mob.: +371 29717000  
E-pasts aboltina_liga@inbox.lv  

Dzimšanas datums 01/08/1964 

Darba pieredze 
 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 
 
 
 
 
 
 

Darba vietas nosaukums un  
adrese 
Nozare 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 
Nozare 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi   
Darba vietas nosaukums un                  

adrese 
Nozare 

 

01/2015 – šobrīd 
Docente 
Studiju virzienā „ Sociālā labklājība” lekciju kursi:  
“Gadījuma vadīšana sociālajā darbā” 2 KP, 
„Supervīzija sociālajā darbā” 2 KP, 
„Sociālā darba teorijas” 2KP, 
„Sociālā darba metodes un problēmas” 2KP, 
„Sociālais darbs ar atkarīgajām personām” 2KP, 
„Socialāis darbs ar indivīdu un ģimeni” 2KP 
Baltijas Starptautiskā akadēmija 
Lomonosova iela 4, Rīga, LV – 1003 
Izglītība 
21/01/2015 – 31/06/2015 
Esperte 
Sociālo gadījumu vadības darbā ar ģimenēm un bērniem metodoloģiskā 
materiāla izstrāde 
Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, 
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 
Sociālā labklājība  
 2013 – šobrīd 
Vieslektore  
Lekciju kursu izstrāde un vadīšana 
Latvijas Kristīgajā akadēmijā; 
5. līnija 3, Jūrmala, LV – 2010, Latvija 
Izglītība, sociālā labklājība 
 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi   
Darba vietas nosaukums un                  

adrese 
Nozare 

 

02/12/2013 – 15/10/2015 
Sociālais darbinieks darbā ar atbalstošajām un izglītojošām grupām 
Izstrādāt programmas, organizēt un vadīt atbalstošās un izglītojošās grupas. 
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde 
Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava, LV – 3024  
Labklājība 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi   
 
 
 

Darba vietas nosaukums un                  
adrese 
Nozare 

26/04/2012 – 05/2014 
Eksperte  
Sniegt priekšlikumus un labākos risinājumus sociālās atstumtības mazināšanas 
un pašvaldību sadarbības modeļu pilnveidei un ieviešanai, noteiktajam 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu grupām projektā: Atbalsta programmas 
izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta 
sistēmas izveide 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV –1083 
Izglītība 

mailto:aboltina_liga@inbox.lv
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                       Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi   
       Darba vietas nosaukums un                  

adrese  
 

2010 – šobrīd 
Supervizore, valdes priekšsēdētāja 
Supervīzijas, koučings, semināri 
SIA “Profesionālās pilnveides risinājumi” 
Laimdotas iela 20, LV, 1006, Rīga  
 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 
Darba vietas nosaukums un                  

                                        adrese 
Nozare 

 
Laika periods 

Profesija vai ieņemamais amats 
Galvenie pienākumi 

 
Darba vietas nosaukums un                  

                                        adrese 
Nozare                                                                                                                        

01/08/2008 – 07/2010 
Sociālā darbiniece  
Sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem 
Rīgas Kurzemes rajona Sociālais dienests, Ģimenes atbalsta centrs  
Dolomīta iela 1a, Bolderāja, Rīga, LV – 1016 
Sociālā labklājība 
 
28/10/2010 – 25/05/2011 
Vieslektore 
Augstskolu mācībspēku mobilitātes programmā studiju kursu „Supervīzija 
sociālā darba praksē”, “Sociālais darbs ar ģimeni” u. c.  autore, vadītāja 

 Bikokas Universitāte, Itālija (Bicocca University, Milano, 2011) 

 Escuelas Universitāte, Spānija (Escuela Universitaria, Madrid, 2010) 

Izglītība 
 

                         Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 
Darba vietas nosaukums un                  

                                        adrese 
Nozare 

 

01/09/2004 – 26/07/2012 
Docente 
Lekciju kursu izstrāde un realizācija, diploma darbu vadīšana  
Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība” 
Eiženijas iela 1, Rīga,  LV – 1007 
Izglītība 
 

Dalība ESF un Latvijas 
finansētajos projektos 

 

 
 
 
 

Laika periods  
Projekta nosaukums un 

ieņemamais amats  
Darba vietas nosaukums un  

adrese  
Nozare 

2015 – 2022 
LM projekts: “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās – 
apmācību un supervīzijas saņemšanas iespējas”, supervizore, lektore 
SIA “Profesionālās pilnveides risinājumi” 
Laimdotas iela 20, Rīga, LV-1006 
Sociālā labklājība 
 

Laika periods  
Projekta nosaukums un 

ieņemamais amats  
Darba vietas nosaukums un  

adrese  
Nozare 

 
Laika periods  

Projekta nosaukums un 
ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums un  
 

adrese  
Nozare 

2015 
Projekts: “Aprūpes profesionāļu apmācība” (“Training of Care 
Professionals”) 
Eksperte 
SOS Children’s villages international 
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV – 1012 
Sociālā labklājība 
 
3/07/2012 – 31/03/2013 
„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma „10. solis” 
(Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/066), supervizore 
Eiropas Savienības Sociālais fonds, Nodarbinātības valsts aģentūra, 
Biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” 
Vecmīlgrāvja 5. līnija – 26, Rīga, LV – 1015 
Medicīna, sociālā labklājība 
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Laika periods  
Projekta nosaukums un 

ieņemamais amats 
Darba vietas nosaukums un 

adrese  
 

Nozare 
 

12/09/2012 – 28/02/2013 
“Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” (Nr. 
1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/054), supervizore 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV – 2015; darba izpildes vieta: Dūņu ceļš 
2, Jūrmala, LV – 2015 
Sociālā labklājība 

Laika periods  
Projekta nosaukums un 

ieņemamais amats 
Darba vietas nosaukums un 

adrese  
                Nozare 

 

10/07/2012 – 31/03/2013 
“Ieguldījums tavā nākotnē”, “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā” (Nr. 
1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099), supervizore 
Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārdes novads, LV – 
5070 
Sociālā labklājība 

Laika periods  
Projekta nosaukums un 

ieņemamais amats 
 Darba vietas nosaukums un 

adrese  
Nozare 

05/11/2009 – 10/12/2012 
“Ieguldījums tavā nākotnē”, “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 
personām ar redzes traucējumiem Latvijā” (Nr. 
1DP/1.4.1.2.2./09IPIA/NVA/002), docētāja  
SIA “Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”” 
Eiženijas iela 1, Rīga LV – 1007 
Sociālā labklājība, izglītība 

 
Laika periods  

Projekta nosaukums un 
ieņemamais amats  

Darba vietas nosaukums un 
adrese  
Nozare 

 
2010 – 03/2012 
“Ieguldījums tavā nākotnē”, “ Sociālā darba attīstība personām ar redzes 
traucējumiem”, docētāja 
SIA “Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”” 
Eiženijas iela 1, Rīga LV – 1007 
Sociālā labklājība, izglītība 

  

Izglītība 
 

 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / piešķirtā 
kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

 
Izglītības iestādes nosaukums    

un veids 
Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

2010 – 2013 
Supervizors, organizācijas un vadības koučs 
 
 
“Supervīzijas teorētiskā bāze”; “Supervīzija un terapija”; “Grupas un 
organizācijas dinamika supervīzijā”; Radošās tehnoloģijas un intervences 
metodes supervīzijā” “Profesionālā izdegšana”; “Mobings”; “Multikultūru 
problemātika supervīzijā”, u. c.. 
Institut für Supervision Organisation Kommunikation. DER ROTE FADEN & 
Tallinn University, Tallinn (Estonia) 
Maģistra līmeņa studiju programma 
ANSE (Association of National Supervision Organizations in Europe), DGSv 
(Deutsche Gesellschaft für Supervision) and EsvÜ (Estonian Society of 
Supervision). 

  
Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / piešķirtā 

kvalifikācija 
Galvenie mācību priekšmeti  

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids  

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

30/03/2008 – 30/06/2008 
Erasmus studentu mobilitātes programma – Doktorantūras studijas  
Doktorantūras studiju Erasmus apmaiņas programma  
Pedagoģija 
Dānijas Pedagoģijas Universitāte, Arhusas Universitāte, Kopenhāgena, 
Dānija, (Danish School of Education, Department of Education at the Faculty 
of Arts at Aarhus University)  
Doktora studijas  
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Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti  
Promocijas darba nosaukums  
Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācija 
sistēmā 

2005 – 2012 
Doktora diploms, sērija D, Nr. 0556, 2012. g. 15. maija lēmums Nr. 30 
Pedagoģijas doktors, zinātniskais grāds sociālajā pedagoģijā (Dr. 
paed.)  
Sociālā pedagoģija 
“Reflektīvā darbība sociālo darbinieku supervīzijā” 
Latvijas Universitāte, PPMF doktorantūras studiju programma, pedagoģijas 
nozare, sociālās pedagoģijas apakšnozare 
 
Doktors 

  
Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / piešķirtā 

kvalifikācija 
Galvenie mācību priekšmeti  
Maģistra darba nosaukums 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

2002 – 2004  
Profesionālās augstākās izglītības diploms, sērija PD A, Nr. 0001, 2004. 
gada 3. maija lēmums Nr. 6. Profesionālais maģistra grāds ar specializāciju 
supervīzijā (Mg. soc.d.) Sociālais darbinieks 
Sociālais darbs, sociālā darba supervīzija 
“Sociālo dienestu vadītāju supervizēšana” 
SIA “Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”” 
 
Maģistrs 

  
Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / piešķirtā 

kvalifikācija 
    Galvenie mācību priekšmeti  

Diplomdarba nosaukums 
Izglītības iestādes nosaukums 

un veids 
Līmenis nacionālajā vai 

starptautiskajā klasifikācijas 
sistēmā 

1998 – 2002 
Augstākās profesionālās izglītības diploms, Nr. 000526, 2002. gada 28. 
jūnija lēmums Nr. 4.  
Sociālais darbinieks / sociālais pedagogs 
Sociālais darbs 
“Sociālā grupu darba metodes ar vardarbībā cietušajiem bērniem” 
SDSPA „Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”” 
 
Profesionālā augstākā izglītība 

 
 

Prasmes 

 

                  Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 
                                             
 
                                               

                      Angļu                                           
Krievu                                             
Vācu  

 

Sapratne 
Klausīšanās /lasīšana 

 
9/9 

10/10 
6/7 

 

Runāšana 
Dialogs / monologs 

 
9/9 

10/10 
5/5 

 

Rakst
īšana 

 
 
9 
9 
5 
 

  
 

Papildu informācija  2015 – Labklājības ministrijas rīkotā konkursa Labākais sociālais 

darbinieks            Latvijā 2015 vērtēšanas komisijas loceklis. 

 2015 – Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja   

 2013 – dalība darba grupā “Supervizora profesijas standarta” izstrādē. 

 2012. gada 14. jūnijs. Dalība Labklājības ministijas organizētā fokusa 
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grupas diskusijā par sociālā darba izglītību Valsts kancelejas 

administrētajā projektā „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par 

iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas 

jomā”. 

 2012 – darbs Sociālā darba speciālistu sadarbības padomē Profesionāla       

sociālā darba pamatnostādņu izstrādei 2013. – 2017. gadam, 

(06.05.2011., Nr.31). 

 No 2012. gada līdz šim Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle, 

priekšsēdātāja vietniece. 

 2010 dalība darba grupā “Sociālā darbinieka profesijas standarta” 

izstrādē (atbilst. MK noteikumiem Nr. 149 “Profesiju standartu izstrādes 

kārtība”). 

 No 2010. gada līdz šim Starptautiskās Humanizācijas akadēmijas (The 

International Academy for the humanization of education, IAHE) 

korespondentājlocekle Nr. 539. 

 No 2010. gada līdz šim SIA “Profesionālās pilnveides risinājumi”, valdes 

priekšsēdētāja.  

 No 2008. gada Supervizoru biedrības biedre. 

 No 2005. gada Zīdaiņu mentālās veselības pasaules organizācijas 

Latvijas nodaļa. (World Association for Infant Mental Health Latvian 

Affiliate,WAIMH) valdes locekle 

 

Kompjūterprasme Microsoft World; Exel; Powerpoint; Aquad 6.0; SPSS 19.00 
 

Zinātniskās intereses Pētniecība sociālajā darbā un sociālā darba supervīzijā; sociālo darbinieku 
reflektīvā darbība sociālo problēmu risināšanā – praksē, kā arī sociālo 
darbinieku pedagoģiskā kompetence klientu konsultēšanā.  
 
 

Zinātniski pētnieciskā 
darbība, publikācijas un 

dalība starptautiskajās 
zinātniskajās 

konferencēs un 
semināros 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sociālais darbs Latvijā, Labklājības Ministrija, raksts: “Sociālā 

darbinieka pašaizsardzības paņēmieni jeb kas var palīdzēt palīdzētājam 

mazināt profesionālās izdegšanas risku” – 2016. 25.lpp. ISSN 2500-

9680, Rīga.   

2. Scientific Proceedings – 4, The Innovative Content of Caritative Social 

Work. Article: “Reflective Activity in Supervision of Social Workers” – 

2016. 207.p., reviewer, ed. By Skaidrite Gutmane, Latvian Cristian 

Academy – ISSN 1691-3264; ISBN 978-9984-775-24-1, Riga. 

3. International Academy for the Humanization of Education (IAHE), 

International Conference: Current Trends in the Concepts Strategies of 

Lifelong Learning. Report “Reflective activity in supervision of social 

workers: a pedagogical approach”, Publication in: Концепции и 

стратегии непрырывного оброзования в межународном контексте: 

сборник материалов международного форума / под общ. ред. С. В. 

Жолована, сост. Н. В. Богатенкова. – СПб.: АППО, 2012. – 132 с. – 
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ISBN 978-5-7434-0614-5, 12.09-15.09.2012, St. Petersburg. 

4. ATEE Annual Conference 2011: “Teachers’ Life-cycle from Initial 

Teacher Education to Experienced Professional”. Report: “Reflective 

Activity in Supervision of Social Workers”, 24 August t/m 28 August 

2011, Riga.  

5. 9th annual TISSA Plenum August 24 to 26, 2011 & Pre-Conference of 

the PhD-Network August 21 to 23, 2011 in Hradec Králové, Czech 

Republic, tēzes publicētas: 

http://www.tissa.net/tissa2011/Abstracts/phd/t11_phd_aboltina.pdf  

6. Āboltiņa, L. (2011). Theoretical aspects of reflective action in supervision 

of social workers. Report, sertificate Nr. 11. Publication in: Lubkina, V. 

(Ed.) Proceedings of the International Scientific Conference, May 27th – 

28th, 2011.SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION (p. 539–549). 

Rezekne: RA izdevniecība. ISSN 1691-5887, ISBN 978-9984-44-065-1.  

7. Āboltiņa, L. (2010). Pilsoniskās un profesionālās atbildības aspekti 

sociālā darba supervīzijā. LiepU zinātnisko rakstu krājums – IAHE un 

LiepU Starptautiskā zinātniskā konference „Izglītība un pilsoniskā 

sabiedrība” , 6/09–10/09/2010. 

8. International Scientific Conference: “ Social work education: benefit and 

chalenges of field placement supervision”, NORDPLUS projekts 

Strengthening Nordic-Baltic educational cooperation in developmrnt of 

module “ Supervision in social work”, 2008/2010 (ID19820), Mykolas 

Romeris University, Faculty of social policy, Department of social work, 

21/05/2010. 

9. 10th anniversary international conference „Cooperation for Sustainable 

Education: Management, Research, Practice, Theory”. Report: 

Sadarbības aspekti sociālā darba supervīzijas procesā, Latvian 

Association for Cooperation in Education (LACE/LAPSA) Riga (Latvia) 

Certificate of paticipation No. 39., 26/04 – 29/04/2009. 

10. International seminar: Network on Early Intervantion, Ersa Skondal 

University College: PhD SW Kenneth Sundh & St. Petersburg Early 

Intervetion Institute: director of Elena Kozhevnikova, St. Petersburg, 

15/04 – 16/04/2009. 

11. Āboltiņa, L. (2008). Sistēmiskā pieeja sociālā pedagoga supervīzijā. No 

Lieģeniece, D. (Konferences starptautiskā zinātniskā redakcijas kolēģija). 

Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli 

pedagoģiskais aspekts: zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 451.–

460. lpp., ISBN 978-9984-821-51-1. 

12. 6th annual TISSA (The International Study of Society Academy. Asia-

Pacific) conference: “Politics – Power – Prectice: Advancing Social Work 

Agenda in Times of Uncertainty” and „Social Work Society Academy 

Plenum & PreConference, Ongoing Doctoral Research report: 

Implementation of feedback in the process of supervision of social 

http://www.tissa.net/tissa2011/Abstracts/phd/t11_phd_aboltina.pdf
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workers. Sertificate, Riga (Latvia) 18/08/2008–24/08/2008. Publiched: 

http://www.tissa.net/archive/abstracts08/preconference08/PC_Aboltina.p

df 

13. Der Internationalen Fachtagung: Sonderpädagogische Förderung im 

Spannungsfeld von Rehabilitation, Integration, Inklusion. 

Tailnahmebestätigung, Universität Leipzig, 11/01 – 12/01/2008.  

14. Der Internationalen Fortbildungsveranstalung: Stand und Entwicklung 

der Sonderpädagogik in Lettland und in der Bundesrepublik 

Deutschland, Tailnahmebestätigung (im Umfang von 72 Stunden), 

Universität Leipzig,  07/07 –15/01/2008.  

15. 6th International Scientific Conference “Teachers’ Training in the 21st 

century: Changes and Perspectives”,Šauliai University & Liepaja 

Pedagogocal Academyca, certificate of attendence Nr. 1821, Lietuvos 

Respublika, 23/11/2007.  

16. Conference: Promoting healthy development for infants and children. 

World Association for Infant Mental Helth (WAIMH), certificate of 

attendance and report, participation and presentation, Riga, 19/07 – 

22/07/2007. 

17. Aboltina, L. (2006). “Implementation of supervision as a perspective of 

learning in social work”. 1st European Conference on Practice – Based 

and Practitioner Research. “Improving Quality in Teaching and Learning: 

Developmental Work and Implementation Challenges”, Leuven 

(Belgium), 19/10/2006 – 21/10/2006. EARLI (European Association for 

Research on Learning and Instruction) & COD (Centre for Research on 

Technical and Training).  

Published:  
http://www.eapril.org/resources/Microsoft%20Word%20%20Programmag
ids.pdf. 
 
 
 

Publikācijas un dalība 
 zinātniskajās 

konferencēs un 
semināros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Crossroads in Europe: supervisors and coaches between professional 

expertise and social commitment. An international Forum of the 

Assotiation of National Organisation for Supervision in Europe (ANSE) 

and the German Association for Supervision (registered association – 

DGSv e.V.); General Assembly 14, 21/09/2012 – 22/-9/2012, Berlin. 

2. Konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi”. Referāts: Zināšanu 

vadība sociālā darba praksē, 17/05/2012. 

3. Latvijas Sociālo pedagogu federācijas 2. Kongress. Referāts: Supervīzija 

sociālā pedagoga darbā, 16/03/2012, Rīga. 

4. LU 69. Zinātniskā konference. Pedagoģijas sekcija: Mediju kompetence 

izglītībā. Referāts: Tiešsaistes komunikācija sociālo darbinieku 

konsultēšanā, 17/02/2011, Rīga. 

http://www.tissa.net/archive/abstracts08/preconference08/PC_Aboltina.pdf
http://www.tissa.net/archive/abstracts08/preconference08/PC_Aboltina.pdf
http://www.eapril.org/resources/Microsoft%20Word%20%20Programmagids.pdf
http://www.eapril.org/resources/Microsoft%20Word%20%20Programmagids.pdf
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5. Mārtinsone, K., Āboltiņa, L., Mihailovs, J., Lāss, I., Stankus-Viša, I. 

(2011). Supervīzija, koučings un mentorings pieaugušo izglītībā. No: 

Mārtinsone, K. 

(red.). Pieaugušo izglītība: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RaKa, ISBN 
978-9984-46-212-7 

6. Sociālā darbinieka profesijas standarts (2010). Darba grupa: Gūtmane, 

S., Ose, L., Āboltiņa, L. u. c..  

7. International educational mentor training: SAFE: Secure Attachment 

Family Education”, certified (32 teaching units) as a SAFE – Mentor and 

therefore qualified to accomplish SAFE – training courses for parents, 

Ludwig Maximilians Universität, München, Vilnius, 23/11 – 26/11/2009.    

8. I Konference: Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem Latvijā. Referāts: 

Sociālā gadījuma vadīšana: aktualitāte un prasības”, darba grupas 

vadīšana. Sociālo darbinieku biedrība & LU SZF, Rīga, 12/11 – 

13/11/2009. 

9. Āboltiņa, L. (2009). Mācīšanās principi sociālā darba supervīzijā. No: 

Žogla, I. (Ed.) Pedagoģija un skolotāju izglītība: Latvijas Universitātes 

raksti, (747), (20 –31. lpp.). LU 67. Zinātniskā konference. Pedagoģijas 

sekcija. Psiholoģiskā pedagoģija: aktualitāte, problēmas, risināšanas 

iespējas. Referāts: “Sociālā darba speciālistu supervīzija kā mācīšanās 

process”, 12/02/2009. Rīga: Latvijas Universitāte, ISSN 1407-2157, ISBN 

978-9984-45-175-6. 

10. Āboltiņa, L. (2007). Sistēmiskās supervīzijas diskurss postmodernajā 

sociālajā darbā. No: Šiļņeva, L. (red.) Dzīves jautājumi: zinātnisko rakstu 

krājums. Rīga: SDSPA „Attīstība”, (12) 105 – 107. lpp., ISBN 978-9984-

9843-4-7. 

11. 1. Sociālo darbinieku konference: Sociālā darba aktualitātes. Liepājas 

Pedagoģijas akadēmija, Pedagoģijas fakultāte, Pedagoģijas katedra, 

dalība apaļā galda diskusijā: Sociālā darba speciālistu sagatavošana. 

Apliecība par dalību, 18/05/2007. 

12. Āboltiņa, L. (2006). Mācību procesa kvalitātes pilnveide problēmbalstītas 

paradigmas kontekstā. No: Šiļņeva, L. (red.) Dzīves jautājumi: zinātnisko 

rakstu krājums. Rīga: SDSPA „Attīstība”,  (11) 288 – 304. lpp., ISBN 

9984-9842-1-4. 

13. Āboltiņa, L. (2004). Supervīzijas implementēšanas perspektīva sociālā 

darba vadītāja praksē. No: Šiļņeva, L. (red.) Dzīves jautājumi: zinātnisko 

rakstu krājums. Rīga: SDSPA „Attīstība”, (9) 165 – 177. lpp., ISBN 9984-

9695-8-4. 

14. Āboltiņa, L. (2002). Terapeitiskās metodes sociālā grupu darbā ar 

vardarbībā cietušajiem bērniem. // Dzīves jautājumi: zinātnisko rakstu 

krājums. Rīga:SDSPA “Attīstība”, (7) 279 – 303.lpp. ISBN 9984-9543-6-6. 
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Organizatoriskā darbība,                    
starptautisko un Latvijas                   

konferenču organizēšana 

 
 
 
 
 

04/11/2016 
 

LM konference: “Profesionālā integritāte sociālajā darbā I: Sociālā darba 
pamatvērtības”, referāts, organizēšana. 

12–14/08/2016 X Sociālo darbinieku biedrības vasaras diskusiju nometne, organizēšana.  
13/11/2015 

 
13/11/2014 

 

VI Sociālo darbinieku biedrības konference “Aktualitātes un perspektīva 
sociālā darba praksē Latvijā” 
V Sociālo darbinieku biedrības konference “Sociālā darba aktualitātes 10 
gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas”, organizēšana 

08/11/2013 
02–04/08/2013 
08–09/11/2012 

IV konferences “Sociālā darba profesionālās iespējas” organizēšana. 
Sociālo darbinieku biedrības diskusiju nometne viesu mājā “Kalniņi”. 
III konference “Sociālā darba metodoloģija”, darbs organizācijas darba grupā. 

10–12/08/2012 Sociālo darbinieku biedrības diskusiju nometne viesu mājā “Jaun-Ieviņas”, 
dalība organizācijas darba grupā. 

17/05/2012 
 

Konference “Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi”, dalība organizācijas 
darba grupā – Sociālā darba izglītības un pētniecības padomē pie 
Rezolūcijas sagatavošanas.  

11–12/2010 
 

II konference “Sociālā darba attīstības programma 2012 – 2018”, darbs 
organizācijas darba grupā un darbnīcas vadīšana. 
 
 

Dalība VSDA “Attīstība”  
institūcijas darbā 

VSDA „Attīstība” Satversmes sapulces (2005 – 2012) un Senāta (2004 – 
2012) locekle. 
 

  

Cita informācija:                       Precējusies, trīs bērni (2 dēli, 1 meita) 
 
Latvijas Republikas IZM Pateicības raksts par profesionālu un kvalitatīvu 
darbu lekciju kursu izstrādē un diploma darbu vadīšanā, 2012. gada 17. 
maijs. 
 
SIA VSDA “Attīstība” atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu augstskolas 
darbā un attīstībā, 2012. gada 27. jūlijs.  
 
 
 

 
 

06/09/2016 
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 

 
Personas dati  

 Uzvārds / Vārds ŅINA BLŪMENAUA 

Dzīvesvietas adrese Upesgrīvas 50, Rīga, LV-1002 

Tālrunis, mobilais 

tālrunis 

(+371)29485590 

e-pasts nina.blum@gmail.com 

Dzimšanas datums 18.12.1948 

Izglītība 1977-1980 Latvijas valsts universitātes aspirantūra, specialitāte “teorētiskā un 

matemātiskā  

1968-1973 Latvijas valsts universitātes (LVU) fizikas un matemātikas fakultāte, 

fizikas specialitāte (diploma Nr. Щ 350325, 29.06.1973) 

Zinātniskie grādi 1993. Nostrificējies, inženierzinātņu doktora grāds, Rīgas aviācijas universitāte, G-D 

Nr. 000080, 15.06.  

1991. Tehnisko zinātņu kandidāta grāds ar disertāciju “Integrālo pāru vienādojumu 

metodes pielietošana elektrodinamiskās levitācijas un magnētiskā ekranējuma 

uzdevumos” – Teorētiskās elektrotehnikas specialitāte (05.09.05). Novočerkaskas 

politehniskais institūts, Krievija. Diploms КД Nr. 039434, 13.06.1991. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos 

amatos  

2015. līdz šim brīdim. Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā – as. profesore. 

2012. – 2015. Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskola – as. profesore. 

2012. – 2013. Transporta un Sakaru Institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga. Vies. 

Docente. Tālapmācība. Kursa “Augstākā matemātika” autors. 

2005.-2012. Transporta un Sakaru Institūts, Lomonosova 1, LV-1019, Rīga. Docente. 

Docenta akadēmiskais grāds, (TSI-DcNr. 025; 06.09.2005; TSI Senāta lēmums 

29.08.2005).  

2006.-2012. Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (BPMA). (Līdz 2009. g. 

- Psiholoģijas augstskola). Lomonosova, 4, LV-1019, Rīga. Docente.  

1999. -2006. Psiholoģijas augstskola; Lomonosova, 4, LV-1019, Rīga. Docente, no 

2002.g. asoc. profesore. Docenta akadēmiskais grāds -2004. 

1995. -1999. SIA Cilvēka pētīšanas centrs, Rīga. Docente. 

1992. -2005. Sociālo tehnoloģiju augstskola, Baltā 10, Rīga. Docente. Docentes 

akadēmiskais grāds. Atestāts STI-D0C Nr.0003, 25.10.1996. Docentes akadēmiskais 

grāds - 2005. 

1996. -2005. Sanktpēterburgas ārējo ekonomisko sakaru, ekonomikas un tiesību 

institūts; Rīgas filiāle, SIA “GRĀDS” Apmācību-konsultāciju centrs; Elizabetas 31, 

Rīga, LV-1010. Docente. 

1991. -1992. Latvijas krievu sabiedrības tehnoloģiskā universitāte, Rīga. Docente. 

1974. -1992. Latvijas valsts universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte, Raiņa 

bulv. 19, Rīga. Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedrā (jaunais 

zinātnisks līdzstrādnieks, vecākais zinātnisks līdzstrādnieks); Skaitļošanas centrs 

(vecākais matemātiķis., vecākais zinātnisks līdzstrādnieks); Vispārīgās matemātikas 

katedra (pasniedzēja). 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju 

programma  
Augstākās profesionālās maģistrantūras programma “Profesijas – amatu 

psiholoģija”: Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija, datu analīze un interpretācija (5 

kredītpunkti); 

Augstākās profesionālās maģistrantūras programma “Starptautiskās finanses”: 

Ekonometrika (6 kredītpunkti); 

Bakalaura studiju 

programma  
Bakalaura programmā, augstākās profesionālās izglītības programmās 

“Psiholoģija”, “Psihologa asistents”, “Sociālais darbs”: 

Statistiskās metodes psiholoģijā (4 kredītpunkti); 

Pētījumu datu datorapstrāde (2 kredītpunkti). 

Bakalaura programmā, augstākās profesionālās izglītības programmā “Europas 
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ekonomika un bizness” 
Ekonometrika (2 kredītpunkti); 

Augstākā matemātika (4 kredītpunkti). 

Transporta un Sakaru Institūts  

Augstākā matemātika: 

 bakalauras studiju programmas (elektronika, telecomunicācijau sistēmas un 

datortīkli, informācijas sistēmu vadība, datorzinātnes) – 10 kredītpunkti; 

 bakalauras studiju programmas (vadībzinātne, economika, transporta un 

biznesa loģistika, transportā vadība) - 8 kredītpunkti; 

 Distancijas izglitība – Augstākas matemātikas kursa autors, macību 

programma transporta un biznesa loģistika – 4 kredītpunkti. 

Bakalaura programmā, augstākās profesionālās izglītības programmā citi kursi: 

Augstākā matemātika (SIA Cilvēka pētīšanas centrā, Sociālo tehnoloģiju augstskolā, 

Sanktpēterburgas ārējo ekonomisko sakaru, ekonomikas un tiesību institūtā; Rīgas 

filiālē, Latvijas universitātē (ķīmijas fakultātē)); 

Statistiskās metodes psiholoģijā (SIA Cilvēka pētīšanas centrā); 

Matemātiskā statistika (Sociālo tehnoloģiju augstskolā); 

Matemātiskās fizikas metodes (Sociālo tehnoloģiju augstskolā); 

Matemātiskā analīze (Latvijas universitātē, fizikas un matemātikas fakultātē); 

Vektoru un tenzoru analīze (Latvijas valsts universitātē, fizikas un matemātikas 

fakultātē). 
Dalība 

pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis 

(bakalaura, maģistra 

progr.), studiju 

programmas nosaukums, 

iestāde 

Psiholoģijas augstskolas maģistru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (no 2006.) 

Psiholoģijas augstskolas bakalavru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis (no 2003.-

2010.) 

Akadēmiskā 

personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

Konsultācija 

Doktora disertāciju konsultēšana 

1) Marija Bambuļaka promocijas darbs sociālā psiholoģijā „Epizodisko notikumu 

emocionālās valences ietekme uz etnisko attieksmju implicīto mērījumu rādītājiem”, 

2014 (aizstāvēsanas gads); 

2) Jeļenas Šaplavskas promocijas darbs sociālā psiholoģijā “Dzīves izturības mērījumi 

ar eksplicītajām un implicitajām metodēm( ar risku saistīto profesiju pārstāvjiem)”, 

2014 (aizstāvēsanas gads). 

Maģistru darbu konsultēšana - 75 

Bakalauru darbu konsultēšana - 236 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

Implicētās metodes sociālajā psiholoģijā 

Statistiskās metodes sociālās zinātnēs 

Psiholoģisko pētījumu metodoloģija  

Ekonometrika 

Zinātniskās 

publikācijas 

starptautiski 

citējamās datubāzēs 

iekļautos izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, 

Plotka, I., Blumenau, N., Ozola, E., Pogildjakova, S., & Drozdova, J. (2016). 

Research of self-esteem of youth using implicit association test and self-
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avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

datu bāze (A&HCI, SSCI 

vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, 

SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

reported procedures. In V. Lubkina, S. Usca, & A. Zvaigzne (Eds.), Society. 

Integration. Education. Proceedings of the International Scientific 

Conference May 27th-28th, 2016, V.I (pp. 483-497). Rezekne: Rezeknes 

Academy of Technologies. Thomson Reuters Web of Science database, 

OpenAIRE, WordCat databases. ISSN 2256-0637.  

It is available at http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1511/1674. 

DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1511 

Plotka, I., Blumenau, N., & Vinogradova, Z. (2016). Research of implicit attitudes 

towards gambling for gamblers and non-gamblers. In V. Lubkina, S. Usca, & 

A. Zvaigzne (Eds.), Society. Integration. Education. Proceedings of the 

International Scientific Conference May 27th-28th, 2016, V.I (pp. 498-514). 

Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. Thomson Reuters Web of 

Science database, OpenAIRE, WordCat databases. ISSN 2256-0637. Is 

available at http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1529 

Šīmane-Vīgante, L., Plotka, I., & Blumenau, N. (2016). Implicit and Explicit 

Measures of Antisocial Attitudes of Criminal Offenders. In V. Dislere (Ed.), 

Proceedings of the 9th International Scientific Conference "Rural 

Environment, Education, Personality. 20-22.05.2015 V.14(9) - REEP-2016" 

(pp.309-314). Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. ISSN 2255-

808X Abstracted/Indexed: Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, 

EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS. Is available at  

 http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2016/Latvia-Univ-Agricult-REEP-

2016proceed2255-808X.pdf 

Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., Krasone, S., & Bondarevska, I. (2016). Research 

of attitudes towards alcohol using implicit and explicit methods. International 

Journal of Psychology, 51(S1), 7, 1092. DOI: 10.1002/ijop.12351. EBSCO, 

Publishing, ProQuest, Thomson Reuters, European Science Foundation, 

PsycINFO/Psychological Abstracts (APA), SCOPUS (Elsevier). Is available 

at  

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.2016.51.issue-S1/issuetoc 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12351/pdf 

Plotka, I., & Blumenau, N. (2015). Implicit Methods for Studying Attitudes: Modern 

Approach to Research in Social Sciences. In V. Lubkina, & S. Usca (Eds.), 

Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific 

Conference May 22nd-23rd, 2015, V.I (pp. 303-314). Rezekne: Rezeknes 

Augstskola. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/23 Collection of 

papers of this conference will be also offered for publishing on Thomson 

Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science 

data base http://apps.isiwebofknowledge.com/). 

Plotka, I., Shaplavska, J., Blumenau, N., & Gajevska, T. (2015). Research in 

hardiness of security guards with Implicit Association Test and self-

evaluation procedures. In L. Malinovska (Ed), Proceedings of 14-th 

International Scientific Conference Engineering for Rural Development 

Jelgava, Latvia, 20-22.05.2015 V.14 (pp.735-741). Jelgava: Latvia University 

of Agriculture Faculty of Engineering. ISSN 1691-5976. ABSTRACTED 

AND INDEXED: Elsevier SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science, 

AGRIS, CAB ABSTRACTS, CABI full text, EBSCO Academic Search 

Complete http://tf.llu.lv/conference/proceedings2015/ 

Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., & Simane, L. (2012). The role of relevant 

recent autobiographical event emotional valency in implicit measures of 

ethnic attitudes. Journal of Applied Psychology 47. Abstracts of the 30th 

International Congress of Psychology. Psychology Serving Humanity”, 22-

27.07.2012. Cape Town, South Africa. (Pp. 726-727). ISSN 0020-7594 

www.scopus.com; www.PSYCHinfo.com  
 

Zinātniskās 

publikācijas citos 

 

http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1511/1674
http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1511
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1529
http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2016/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2016proceed2255-808X.pdf
http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2016/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2016proceed2255-808X.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.2016.51.issue-S1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12351/pdf
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/23
http://apps.isiwebofknowledge.com/
http://tf.llu.lv/conference/proceedings2015/
http://www.scopus.com/
http://www.psychinfo.com/
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anonīmi recenzētos 

un starptautiski 

pieejamās datubāzēs 

iekļautos zinātniskos 

izdevumos 
Kopējais publikāciju 

skaits 

11 

Informācija par 

publikācijām pēdējo 6 

gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati 

(publikācijas nosaukums, 

avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, 

Index 

Copernicus) vai atrodas 

ASV Kongresa bibliotēkas 

katalogos), līdzautori 

Plotka, I., Igonin, D., & Blumenau, N. (2016). Implicit Attitudes and Measurements: 

Effect of Context. International Business: Innovations, Psychology and 

Economics, 7(2(12)), 7-150. Business Source Complete (EBSCO); Business 

Source Corporate Plus (EBSCO), Index Copernicus Journal Master List. 

Online ISSN 2345-0932. Monograph. Is available at  

 http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2016_2.pdf.  

Plotka, I., Urbane, B., & Blumenau, N. (2015). Explicit and Implicit Measurements of 

Brand Attitudes for Mobile Operators: Emotional and Cognitive Aspects. 

International Business: Innovations, Psychology and Economics 6 (1(10)) , 

45-60. EBSCO. 

Bambulyaka, M., Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., Ozola, E., & Shimane, L. 

(2012). The Measurement Of Latvian And Russian Ethnic Attitudes, Using 

Evaluative Priming Task And Self- Report Methods. World Academy of 

Science, Engineering and Technology 71 (87). 497-508. 2012. E-ISSN : 

2010-3778 www.scopus.com; www.ebsco.com.  

Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., Bambulaka, M., Ozola, E., & Simane, L. (2012). 

Implicit methods of attitudes research: the modern approach to education and 

training of specialists in social sciences. Profesines studijos: teorija ir 

praktika, 9, 104-110. ISSN 1822-3648 (Index Copernicus Master Journal 

List) 

              http://www.universitypublications.net/hssr/index.html 

Citas (visas) 

publikācijas 

 

Kopējais publikāciju 

skaits 

63 

Informācija par 

publikācijām pēdējo sešu 

gadu laikā  

2016 

 

Plotka, I., Igonin, D., & Blumenau, N. (2016). Implicit Attitudes and Measurements: 

Effect of Context. International Business: Innovations, Psychology and 

Economics, 7(2(12)), 7-150. Business Source Complete (EBSCO); Business 

Source Corporate Plus (EBSCO), Index Copernicus Journal Master List. 

Online ISSN 2345-0932. Monograph. Is available at  

 http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2016_2.pdf.  

Plotka, I., Blumenau, N., Ozola, E., Pogildjakova, S., & Drozdova, J. (2016). 

Research of self-esteem of youth using implicit association test and self-

reported procedures. In V. Lubkina, S. Usca, & A. Zvaigzne (Eds.), Society. 

Integration. Education. Proceedings of the International Scientific 

Conference May 27th-28th, 2016, V.I (pp. 483-497). Rezekne: Rezeknes 

Academy of Technologies. Thomson Reuters Web of Science database, 

OpenAIRE, WordCat databases. ISSN 2256-0637.  

It is available at http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1511/1674. 

DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1511 

Plotka, I., Blumenau, N., & Vinogradova, Z. (2016). Research of implicit attitudes 

towards gambling for gamblers and non-gamblers. In V. Lubkina, S. Usca, & 

A. Zvaigzne (Eds.), Society. Integration. Education. Proceedings of the 

International Scientific Conference May 27th-28th, 2016, V.I (pp. 498-514). 

Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. Thomson Reuters Web of 

Science database, OpenAIRE, WordCat databases. ISSN 2256-0637. Is 

available at http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1529 

http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2016_2.pdf.%20Online%20ISSN%202345-0932
http://www.scopus.com/
http://www.ebsco.com/
http://www.universitypublications.net/hssr/index.html
http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2016_2.pdf.%20Online%20ISSN%202345-0932
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1511/1674
http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1511
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1529
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Šīmane-Vīgante, L., Plotka, I., & Blumenau, N. (2016). Implicit and Explicit 

Measures of Antisocial Attitudes of Criminal Offenders. In V. Dislere (Ed.), 

Proceedings of the 9th International Scientific Conference "Rural 

Environment, Education, Personality. 20-22.05.2015 V.14(9) - REEP-2016" 

(pp.309-314). Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. ISSN 2255-

808X Abstracted/Indexed: Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, 

EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS. Is available at  

 http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2016/Latvia-Univ-Agricult-REEP-

2016proceed2255-808X.pdf 

Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., Krasone, S., & Bondarevska, I. (2016). Research 

of attitudes towards alcohol using implicit and explicit methods. International 

Journal of Psychology, 51(S1), 7, 1092. DOI: 10.1002/ijop.12351. EBSCO, 

Publishing, ProQuest, Thomson Reuters, European Science Foundation, 

PsycINFO/Psychological Abstracts (APA), SCOPUS (Elsevier). Is available 

at  

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.2016.51.issue-S1/issuetoc 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12351/pdf 

 

2015 

 

Plotka, I., & Blumenau, N. (2015). Implicit Methods for Studying Attitudes: Modern 

Approach to Research in Social Sciences. In V. Lubkina, & S. Usca (Eds.), 

Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific 

Conference May 22nd-23rd, 2015, V.I (pp. 303-314). Rezekne: Rezeknes 

Augstskola. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/23 Collection of 

papers of this conference will be also offered for publishing on Thomson 

Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science 

data base http://apps.isiwebofknowledge.com/). 

Plotka, I., Shaplavska, J., Blumenau, N., & Gajevska, T. (2015). Research in 

hardiness of security guards with Implicit Association Test and self-

evaluation procedures. In L. Malinovska (Ed), Proceedings of 14-th 

International Scientific Conference Engineering for Rural Development 

Jelgava, Latvia, 20-22.05.2015 V.14 (pp.735-741). Jelgava: Latvia University 

of Agriculture Faculty of Engineering. ISSN 1691-5976. ABSTRACTED 

AND INDEXED: Elsevier SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science, 

AGRIS, CAB ABSTRACTS, CABI full text, EBSCO Academic Search 

Complete http://tf.llu.lv/conference/proceedings2015/ 

Plotka, I., Urbane, B., & Blumenau, N. (2015). Explicit and Implicit Measurements of 

Brand Attitudes for Mobile Operators: Emotional and Cognitive Aspects. 

International Business: Innovations, Psychology and Economics 6 (1(10)) , 

45-60. EBSCO. 

Simane-Vigante, L., Plotka, I., & Blumenau, N. (2015). Research of Attitudes towards 

Criminal Violence with Implicit and Explicit Measures of Cognition. Journal 

of Education, Psychology and Social Sciences, 3(2), 72-77. SCI ISSN: 1339-

1488.  http://www.sci-pub.com/archive/?vid=1&aid=1&kid=10302 

Plotka, I., Bambulyaka, M., Blumenau, N., Igonin, D. (2015). The Impact of 

Emotional Valence of Episodic Events on the Implicit Measurements of the 

Ethnic Attitudes. In Linking technology and psychology: feeding the mind, 

energy for life. Abstract book. The 14-th European Congress of Psychology. 

Milan, Italy, 7-10 July, 2015 (p. 1401). 

 http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-

Book_upd27jul1.pdf 

Šīmane-Vīgante, L., Plotka, I., & Blumenau, N. (2015). Antisociālās attieksmes pret 

kriminālo vardarbību izpēte ar implicītu asociāciju testu un pašnovērtējuma 

metodēm. In Abstracts of the 57th International Scientific Conference of 

Daugavpils University (p. 23). Daugavpils: Daugavpils University. ISBN 

978-9984-14-716-1. 

 

http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2016/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2016proceed2255-808X.pdf
http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2016/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2016proceed2255-808X.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.2016.51.issue-S1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12351/pdf
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/23
http://apps.isiwebofknowledge.com/
http://tf.llu.lv/conference/proceedings2015/
http://www.sci-pub.com/archive/?vid=1&aid=1&kid=10302
http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf
http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf
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2014 

 

Simane-Vigante, L., Plotka, I., & Blumenau, N. (2014). Investigation of Attitudes 

Towards Violence with Implicit and Explicit Measures of Cognition. In S. 

Badura (Ed.) Proceedings the 3-rd Virtual International Conference on 

Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014), 1.-5. December (pp. 

211-216). Slovak Republic: EDIS - Publishing Institution of the University of 

Zilina. ISBN: 978-80-554-0958-0. ISSN: 1338-9831. http://www.arsa-

conf.com/archive 

Šīmane, L., Plotka, I., Igoņins, D., & Blūmenau, Ņ. (2014). Ieslodzīto implicēti mērīto 

antisociālo attieksmju saikne ar iepriekšējo sodāmību un ieslodzījumu skaitu. 

In Proceedings of 55.International Scientific Conference of Daugavpils 

University (pp.636-643). Daugavpils: Daugavpils University, “Saule”. ISBN 

978-9984-14-665-2. 

Блюменау Н.Ф., Лабеев В.И. (2014). Высшая математика. Часть 2. Элементы 

векторной алгебры. Аналитическая геометрия. Рига: Институт 
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Plotka I., & Blumenau, N. (2011). The main directions of psychological researches in 
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metodiskā literatūra 

Блюменау Н.Ф., Лабеев В.И. (2014). Высшая математика. Часть 2. Элементы 

векторной алгебры. Аналитическая геометрия. Рига: Институт 

транспорта и связи. 105с. ISBN/ISSN: 978-9984-818-64-1 

Блюменау Н.Ф., Лабеев В.И. (2013). Высшая математика. Конспект лекций. 
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Lectures. 226.P. TSI. (It is prepared to electronic publication, in Russian).  

Blumenau N., & Labeev, V.  (2011). Limit and Continuity of functions of one 

argument. Lectures. 143.P. TSI. (It is prepared to electronic publication, in 

http://www.ecpa11.lu.lv/files/Plotka%20Irina.pdf
http://www.bundesheer.at/
http://www.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/2011/Conference%20Programme%20and%20Abstract%20Book.pdf
http://www.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/2011/Conference%20Programme%20and%20Abstract%20Book.pdf
http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2016_2.pdf.%20Online%20ISSN%202345-0932
http://services.tsi.lv/library/page.php?lang=ru&menu=1&cardid=325
http://services.tsi.lv/library/page.php?lang=ru&menu=1&cardid=325
http://services.tsi.lv/library/page.php?lang=ru&menu=1&cardid=325
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TSI. (It is prepared to electronic publication, in Russian).  

Blumenau N., & Labeev, V. (2012). Elements of Financial Mathematics. Lectures. 40 

P. TSI. (It is prepared to electronic publication, in Russian).  

Zinātniski 

pētnieciskā darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču 

skaits 
36 

Informācija par 

konferencēm pēdējo 6 

gadu laikā (referāta 
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(pilsēta, valsts), datums 
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ICP 2016, 31th International Congress of Psychology, July 24-29, 2016, Yokohama, 
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9th International Scientific Conference “Rural Environment. Education. Personality. 
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International Scientific Conference "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - 
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14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20.-
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of security guards with Implicit Association Test and self-evaluation 

http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/311
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/311
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Implicit Measurements of the Ethnic Attitudes"). (Abstract, program, 

certificate).  
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implicit-association tests and self-reported procedure in occupations 
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The 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. 10.-12. Aprīlis, 

2013 (Presentation: "Antisociālo attieksmju pret zādzību izpēte ar implicēto 

asociāciju testu un pašnovērtējuma procedūrām") (abstracts, program) 

ECPA-12. 12-th European Conference on Psychological Assessment. Donostia-San 

Sebastian, 17-20 July, 2013. (Presentation with poster: The Impact of 

Emotional Valence of Episodic Events on the Implicit Measurments of the 
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3-ья Международная научно-практическая конференция “Психологическая 

помощь социально незащищенным лицам с использованием 

дистанционных технологий (интернет-консультирование и 

дистанционное обучение)”. 27-28 february, 2013. Moscow, Russia. 

(presentation with paper: Исследование аттитюдов игровой зависимости 

имплицитным ассоциативным тестом и самооценочными процедурами.) 
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The International Applied Military Psychology Symposium IAMPS 2013: Preparing 

http://www.tf.llu.lv/conference/
http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf
http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf
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4th International Scientific Conference “Innovative potential of Educational space 

subjects in the conditions of Educational Modernization”, Southern Federal 

University Education and Applied Psychology Faculty Psychology Faculty 
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hardiness of people whose professions are associated with risk by implicit and 

explicit measurements”) (Certificate, program). 

International Scientific Conference „Business. Society. Human” 30-31 October 2013 

National Research University Higher School of Economics MSUPE, 

Moscow, Russia (Presentation “The study of Hardines with Implicit – 

Association Test and Self-assessment procedure in risky professions”) 

(abstracts, certificate, program). http://bsh.hse.ru/program 

 

2012 

 

30th International Congress of Psychology. Psychology Serving Humanity. 22-

27.07.2012. Cape Town, South Africa. (Presentation with poster: The role 

of relevant recent autobiographical event emotional valency in implicit 

measures of ethnic attitudes. In book of abstracts) (Certificate, abstract, 

program). 

Waset 2012 Venice, Italy International conference. April 11-13, 2012. (Presentation 

with paper: Implicit and explicit measures of ethnic attitudes considering the 

impact of emotional episodes) (program). 

International scientific conference “Higher Education Studies: Challenges and 

Opportunities”. April 26, 2012. Siauliai, Lithuania. (Presentation with 

paper: Implicit and explicit measures of ethnic attitudes considering the 

impact of emotional episodes) (certificate, abstract, program). 

The 54th International Scientific Conference of Daugavpils University. April, 18-20, 

2012. Daugavpils, Latvia. (Presentation with paper: Connection between 

implicit and explicit ethnic attitude measurements with emotional episodes) 
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7-th International Scientific Conference “Social Sciences for Regional Development 

2012: Impact of the Financial Capital on the Region’s Economic 
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with paper: AZARTSPĒĻU ATTIEKSMES IMPLICĒTO UN EMPLICĒTO 
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The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas 
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Higher Education Studies: Challenges and Opportunities) (Sertifikāts). 

16th European Conference on Personality ECP16. July 10-14, 2012. Trieste, Italy. 

(Uzstāšanās ar referātu “The Improvement of Reliability and Predictive 

Value of Measurements of Ethnic Attitudes”). (Certificate) 

Международная научно-практическая конференция «Компетентностный подход 

в образовательном процессе: реализация, проблемы и перспективы», 16-

17 ноября 2012г., Псков, Россия. (Presentation with paper: 

Имплицитные методы изучения социальных установок: современный 

http://bsh.hse.ru/program
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подход в подготовке психологов) (Certificate). 
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11th European Conference on Psychological Assessment 2011. 31 August-3 

September, 2011, Riga, Latvia. Presentation with poster: Episodic and 

semantic aspects of ethnic attitudes assessment: the application of procedure 

of unconscious affective priming (abstract, program). 

The 12th European Congress of Psychology. July 04-08, 2011, Istanbul, Turkey. 

Presentation with poster: The Research of Ethnic Attitudes with 

Unconscious Emotional Priming Measurement on the Different Stimulus 
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16 European Association of Social Psychology General Meeting (EASP). 12-16 July, 

Stockholm, Sweeden. Presentation with poster: Research of ethnic attitudes 

with implicit and explicit measurements: Aspect of correspondence of 

measurements (certificate, program). http://www.easp2011.com/sciprog.asp 

The 4th International Scientific Practical Conference of Teachers, Students and Social 

Partners “Business, Studies and Me. 2011 24th February, Šiauliai Sate 

College, Šiauliai, Lithuania. Presentation with paper: Implicit methods of 

attitudes research: the modern approach to education and training of 

specialists in social sciences. (Abstract, certificate, program). 

The 53d International Scientific Conference of Daugavpils University, 13– 15 April, 

2011, Daugavpils, Latvia. Presentation with paper: Experimental study of 

ethnic attitudes by masked emotional priming using the scale Shlosberg 
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The Thirteenth Annual CiCe Network Dublin City University, Ireland, 9-11 June 

2011. Presentation with paper: Features of ethnic identity and social 

adaptation of the Latvians working in England and Ireland (abstract, paper). 

International Scientific Conference Social and Economic Dimension of European 

Integration: Problems, Solutions, Perspectīves. November 3-5, 2011. DU. 

Daugavpils. Latvia. Presentation with paper: Episodic and semantic aspects 

of measuring ethnic attitudes by using the procedure unconscious emotional 

priming.  

Eksperta darbība LZP eksperts psiholoģijā no 23.09.2016 līdz 23.09.2017. Latvijas zinātnes padomes 

lēmums Nr. 2-3-1 no 23.09.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu Latvijas Zinātnes 

padome nolemj piešķirt eksperta tiesības. 

http://www.lzp.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=54 

Dalība projektos  

 2007. IZM projekts “Sociālo attieksmju pētīšana etniskās tolerances sfērā ar 

emocionālā „praiminga” metodēm”, Nr. 5-20/07.21, 01.03.2007-31.12.2007, pētnieks. 

Projekta vadītāja – I. Plotka. 

2006.-2007. ESF projekts ”Skolotāju profesionālās meistarības pilnveides programmas 

izstrāde un ieviešana Jelgavā”, VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0108/0220, 

01.08.2006-01.06.2007, pētniece, vadītāja G.Auza 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  

 

 Since 2011 Member of School of Baltic Psychology and Management University 

College Committee of Justice; 

 Psiholoģijas augstskolas maģistrantūras padomes loceklis (no 2005.) 

 Psiholoģijas augstskolas Senāta locekle (2004.-2006.). 

 Psiholoģijas augstskolas „Satversmes” locekle (2004.-2006.) 

http://www.easp2011.com/sciprog.asp
http://www.lzp.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=54
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 Sociālās tehnoloģijas augstskolas „Satversmes” locekle (līdz-2005.) 

 Sociālās tehnoloģijas augstskolas tiesas locekle (līdz-2005.) 
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kuratore (līdz-2005.) 
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No 2007. gada CICE (Children Identity and Citizen Europe) London 
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pilnveides kursi/ 

stažēšanās 

2006.g. Latvijas universitāte. Veica profesionālo pilnveidi programmā „Augstskolu 

mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības 

darba vadība”; LU sertifikāts Nr. 1207. Pedagoģija.  
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Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Krievu valoda 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda   B2  C1  B2  B2  B2 

Latviešu valoda   C1  C1  C1  C1  C1 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

26.09.2016. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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almanahs. 15. sejums. Fjodorovs F., red. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
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apgāds “Saule”, 2010. 77.-86. lpp.  

9. Дом в романе Джозефа Шеридана Ле Фаню «Дядя Сайлас”. Philologica. Komparatīvistikas 

institūta almanahs. 21. sejums. Dvorecka I. Un Komarova O., red.   Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010. 35.-45. lpp.  

10. Зеркало в новеллах Джозефа Шеридана Ле Фаню «Дядя Сайлас». Philologica.  

Komparatīvistikas institūta almanahs. 21. sejums. Dvorecka I. un Komarova O., red.   

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010. 46.-57. lpp. 

11. Море в романе Ч.Р. Метьюрина «Мельмот-скиталец». Miscellanea-I.  Komparatīvistikas 

institūta almanahs. 23. sejums. Dvorecka I. un Komarova O., red.   Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010. 9.-17. lpp.  

12. Вещи в прозе Ле Фаню. Kultūras studijas. Priekšmets literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu 

krājums. Stašulāne A., galv. red. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 

„Saule”,  2011. 115.-124. lpp.  

13. «Мельмот, бродяга мрачный» в русской литературе первой половины 19 века. Pусистика 

и cовременность. 13-я Международная научная конференция. Сб. науч. работ. Arhangelska 

E., red. Рига: Балтийская международная академия, 2011. 65.-69. lpp.  

14. From Dazzling Ghostland to Darkness: the Colours of Evil in C.R. Maturin’s and J.S. Le Fanu’s 

Prose. Kultūras studijas. Krāsa kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Stašulāne A., galv. red. 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012. 48.-55. lpp. 

15. Immundus Habitator or Evil Inhabitants in J.S. Le Fanu’s Ghost Stories. Nature as a Culture 

Constituent. Comparative Studies. Vol.IV (1). Kačāne I., galv. red. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012. 87.-95. lpp. (Iekļauts starptautiskajā datu 

bāzē EBSCO). 

16. About One Forgotten Genre and Writer of the 19th Century. Научная дискуссия: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологи. Материалы VI-й международной научно-

практической конференции. Часть 2. Москва: Международный центр науки и 

образования, 2012. 113.-119. lpp.  

17. Ghost Images in Joseph Sheridan Le Fanu’s Prose. Comparativism, Identity, Communication 

(CIC 2011). Parpala E., red. Craiova: Craiova University Press, 2013. 195.-203. lpp.  

18. Joseph Sheridan Le Fanu: Metamorphoses and Innovations in Gothic Fiction. Integration and 
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Innovations in Science and Education - 2013. Haiek P., red. Prague: Prague University Press, 

2013. 174.-181. lpp. 

19. Traditions and Metamorphoses of Irish Folklore in Joseph Sheridan Le Fanu’s Ghost Stories. Res 

Humanitarias-12. Klaipeda: Klaipeda University Press, 2013 (Iekļauts starptautiskajā datu bāzē 

INDEX COPERNICUS) 

20. The Tones of Music in Charles Robert Maturin’s and Joseph Sheridan Le Fanu’s Prose Kultūras 

studijas. Mūzika kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Stašulāne A., galv. red. Daugavpils: 

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”,  2013 (Iekļauts starptautiskajā datu bāzē 

EBSCO) 

21. Natural Landscape and Its Transformation in C.R. Maturin’s and J.S. Le Fanu’s Prose. 

Landscape and Culture. Comparative Studies. Vol. V (2). Kačāne I., red. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013 (Iekļauts starptautiskajā datu bāzē EBSCO) 

22. Metamorphoses in the Genre of Ghost Stories. Tekstas: lingvistika ir poetika -17. Šauliau:  

Šauliau Universitetas, 2009. 74. lpp. 

23. Joseph Sheridan Le Fanu: the Haunted Past. Tekstas: lingvistika ir poetika -18”. Šauliau:  

Šauliau Universitetas,  2010. 59. lpp. 

24. The Transformation of Nature in Ch.Robert Maturin’s and J.Sh. Le Fanu’s Prose.  Daugavpils 

Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 2013. 171.-172. Lpp. 

 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda krievu 

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda   C2  C2  C1  C1  C1 

Angļu valoda   C2  C2  C2  C1  C1 
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  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs 

līmenis 

 

 

MOBILITATE  ERASMUS 

10.09.-16.09.2014 ERASMUS Teaching Mobility, Utena University of Applied 

Sciences, Utenos, Lietuva. Lekcijas „Lietišķā angļu valoda”(10 

st.) 

 

 

SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 

Profesionālā angļu valoda  Tiesību zinātnē  

Biznesa angļu valoda  Uzņēmējdarbība  

Lietišķā angļu valoda  Sabiedriskās attiecības  

Lietišķā angļu valoda  Finanšu vadība  

Biznesa angļu valoda Vīdes dizains  

Biznesa angļu valoda Datordizains  

Profesionālā angļu valoda Psiholoģija  

Profesionālā angļu valoda Sociālais darbs  

Anglofonisko valstu kultūras studijas Tūrisma un viesmīlības 

vadība 

 

Angļu valoda tūrismā Tūrisma un viesmīlības 

vadība 

 

15.09.2016. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskā personāla 

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Breslavs Geršons 

Dzīves vietas adrese  

Tālrunis, mobilais tālrunis 67202919 26548578  

e-pasts g_bresl@latnet.lv,  breslavs.gershons@bsa.edu.lv 

Dzimšanas datums 22.06.1949 

  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

1974-1977 MVU, aspirantūra psiholoģijas fakultāte  

 

1966-1971 MVU,  Psihologs, psiholoģijas pasniedzējs (30.06.71. Щ 

Nr.878172) 

  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, 

zinātniskais grāds, tā saīsinājums, 

nozare, apakšnozare, absolvētās 

izglītības iestādes nosaukums 

1992 - LZA  Apvienotajā habilitācijas un promocijas padomē piešķirts 

habilitēta psiholoģijas doktora zinātniskais grāds. 

 

1991 - MVU Zinātniskajā padomē aizstāvēta doktora disertācija 

pedagoģiskajā un vecumposmu psiholoģijā ‘‘Personības ontoģenēzes 

emocionālās īpašības bērnībā’’. 

 

1977 - MVU Zinātniskajā padomē aizstāvēta zinātņu kandidāta 

disertācija psiholoģijā :‘‘Emociju būtības pētīšanas pieejas’ 

  

Darba pieredze akadēmiskajos 

amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2009. - pašlaik BPMA, BSA - Docents, asoc. Profesors. 

2003. – 2009. SPPA docents 

2001.  -  2002. STI docents, programmas un katedras vadītājs 

mailto:g_bresl@latnet.lv
mailto:breslavs.gershons@bsa.edu.lv
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1999. – 2000. BKI, PA docents, programmas vadītājs 

1995. – 1999. SIA CPC, PA, vadītājs 

1992. – 1995. Skolotāju institūts - docents, katedras vadītājs 

1978. – 1992. Latvijas universitāte - vec.pasniedzējs, docents, profesors 

  

Studiju kursu vadība  

Doktora studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Motivāciju un emociju psiholoģija, psiholoģiem, LU  – 2KP 

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Emociju psiholoģija, psiholoģiem, LU, SPPA  – 3KP 

Kvantitatīva un kvalitatīva analīze emocijas pētījumā (OK) 

psiholoģiem, SFU, Krasnojarsk – 2KP 

Psiholoģijas metodoloģija – psiholoģiem, PA, STI, SPPA – 4KP 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Attīstības psiholoģija – 4KP 

Cilvēka seksualitāte – 2 KP 

Sociālā psiholoģija - 4KP 

Parliecināšanas psiholoģija - 2KP 

Pētījuma pamati psiholoģijā - 4KP 

Personības izpētes metodes  - 3KP 

Psihometrika  - 2KP 

Psiholoģijas vēsture - 4KP 

Pētījuma metodoloģija un statistika - 4KP 

  

Vieslekcijas Veidojiet katram notikumam atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu 

 2016 – Maskavas valsts pedagoģijas un psiholoģijas universitāte 

Laika periods, iestādes 2015 - Neapolis Universitāte, Pafos, Kipra, Erasmus  
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nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 

programmas finansētājs 

2014 - Starptautiskā Menedžmentu Skola, Dortmund, Vācija 

2013 - Granādas Universitāte, Spanija, Erasmus 

2013 - Omskas Valsts Universitāte 

2012 - SFU, Sibīrijas Federāla Universitate, Krievija 

2011 - Lessius hogeschool, Antwerpen, Belgium, Erasmus 

  

Dalība pārbaudījumu komisijās Veidojiet katrai aktivitātei atsevišķu iedaļu, iekopējot rindu 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

1993 - 1995 Latvijas Universitātes Promocijas padomes (vēlāk - 

promocijas un habilitācijas padomes) loceklis. 

1991 - 1993 Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes maģistra 

grāda psiholoģijā piešķiršanas padomes loceklis 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Doktori 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

disertācijas aizstāvēšanas gads)  

1995 - Lūcija Rutka. ‘’Skolēnu paškoncepcijas dinamika mācību gada 

laikā’’ Promocijas doktora disertācija attīstības psiholoģijā, Latvijas 

Universitāte, Rīga.   

1990 - Isaks Frumins ‘’Vecāko klašu skolnieku pašnoteikšanās vasaras 

skolā’’ Pedagoģisko zinātņu kandidāta disertācija, Latvijas Universitāte, 

Rīga. 

1990 - Valentìna Koževņikova ‘’Emocionālās regulācijas darbības 

īpatnības tikumiskās izvēles uzdevumu risināšanā 6-7 gadus veciem 

bērniem’’ Psiholoģisko zinātņu kandidāta disertācija, Ukrainas 

Zinātniski pētnieciskās psiholoģijas institūts, Kijeva. 

Doktora disertāciju vadīšana 

 (doktora vārds, uzvārds; tēma, 

studiju uzsākšanas gads)  

1992-1995 Lūcija Rutka ‘’Skolēnu paškoncepcijas dinamika mācību 

gada laikā’’ 

 

1987 – 1990 Isaks Frumins ‘’Vecāko klašu skolnieku pašnoteikšanās 

vasaras skolā’’ 

1987 – 1990 Valentìna Koževņikova ‘’Emocionālās regulācijas 

darbības īpatnības tikumiskās izvēles uzdevumu risināšanā 6-7 gadus 

veciem bērniem’’    

Maģistri (kopējais skaits)  12 

Bakalauri (kopējais skaits)  26 
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Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2009.-2016. Konsultativais darbs BPMA un BSA. 

2006 - Starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks Igauņu augstskolas 

maģistru un bakalavru programmas psiholoģijā akreditēšanā 

2003.-2005 Konsultativais darbs Latvijās Ģimenes Centrā. 

2003 - Starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks Daugavpils universitātes  

maģistru un doktoru programmas psiholoģijā akreditēšanā  

2001.-2002 - Aptaujas adaptācija veselības psiholoģijā Latvijai 

(sadarbība ar starptautisko organizāciju “Oxford Outcomes”) 

  

Zinātnisko pētījumu virziens (-

i) 

 

Virziena nosaukums Vispārīga psiholoģija,  

Attīstības psiholoģija 

Sociāla psiholoģija 

Personības psiholoģija 

Psiholoģijas vēsture 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), datu 

bāze (A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, 

SCOPUS, ERIH), līdzautori 

2008 

 Parenting Internalization and Correlations Between Parenting, 

Sentiments, and Self-satisfaction Variables in Adolescence and 

Adulthood. Journal of the Siberian Federal University. Humanities & 

Social Sciences, 1, 3-14. (Scholar Google и ProQuest) 

2001  

 Fomina, Z. M., & Breslav, G. (2000, June). 15 year old Latvian 

adolescents' responsibility for the future in postsoviet society. 

In INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY (Vol. 35, No. 

3-4, pp. 246-247 

http://scholar.google.com/scholar?hl=ru&q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&as_ylo=2010&as_vis=1
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Breslav, G.  ( 1996) 

The Social Situation of Development and Gender Identity. “Journal 

 of Russian and East European Psychology”, v.34, # 1, pp.40-

45.DOI:10.2753/RPO 1061-0405340140 

W.P.Robinson, Breslav, G.   (1996). Academic achievement and self-

concept of  Latvian adolescents in a changed social context. 

“European Journal  of Psychology of Education”, v.XI, n.4 ,pp.399-

410. DOI: 10.1007/BF03173280 

  

Zinātniskās publikācijas citos 

anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos zinātniskos 

izdevumos 

1996 

Breslav, G.  General  Remarks on the Content of the Special Issue of 

PQDP on Development in a Changing Socio-Cultural Context. “Polish 

Quaterly of Developmental Psychology”, v 2,# 3, Special Issue, 

G.Breslav, & J.Luchynski (eds.), pp.205-207. 

Breslav, G.  Methodological Remarks on New Approaches in 

Developmental  Psychology: New Concepts as Reinterpreted 

Old Ones. “Polish  Quaterly of Developmental Psychology”, v 2,# 

3, Special Issue,  G.Breslav, & J.Luchynski (eds.), pp.137-144 

Kopējais publikāciju skaits 9+6 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), datu 

bāze (Web of Knowledge, 

EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

Бреслав, Г. (2015).Композиционная теория эмоций: к пониманию 

моральных эмоций и любви. Психология. Журнал Высшей Школы 

Экономики.   Т. 12, № 4, с.81-102.  ISSN 1813-8918 

(Academic Search Premier EBSCO Publishing) 

Breslavs, G. (2014).  Psychological Security of Two Generations in 

Latvia. Journal of the Siberian Federal University. Humanities & 

Social Sciences v.7, # 12 2191-2204; ISSN 1997-1370. (Scholar 

Google и ProQuest) 

Breslavs, G.  (2014). Moral emotions, conscience and cognitive 

dissonance. Psychology in Russia: State of the Art, 2013, Volume 6, 

issue 4, 65-72. DOI:  10.11621/pir.2013.0405  ISSN 2074-6857 (Print) / 

ISSN 2307-2202 (Online) (Scopus, Academic Search Premier 

EBSCO Publishing, PsychINFO, OAJSE, Open J-Gate, ProQuest, 

Directory of Open Access) 

Breslavs, G. (2014). Ethnic Tolerance Scale Development: Renovation 

of Integrated Approach. Journal of the Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences v.7, # 4 579-596,   ISSN 1997-1370. 

(Scholar Google и ProQuest) 

http://scholar.google.com/scholar?hl=ru&q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&as_ylo=2010&as_vis=1
http://scholar.google.com/scholar?hl=ru&q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&as_ylo=2010&as_vis=1
http://scholar.google.com/scholar?hl=ru&q=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&as_ylo=2010&as_vis=1
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Бреслав, Г.  (2013). Разработка частотного индекса сексуальной 

удовлетворенности  (ЧИСУ) в диагностике супружеских 

отношений. Психология. Журнал Высшей Школы Экономики. Т.10 

(1), 25-36. ISSN 1813-8918 (Academic Search Premier EBSCO 

Publishing) 

Бреслав, Г. (2011).  Ненависть как предмет психологического 

исследования, Вопросы психологии, # 2, 138-148.  (Web of Science: 

Social Sciences Citation Index, Thompson Scientific Master Journal 

List). 

Breslavs G. (2011). Insufficiency of Theoretical Models in the Field of 

Intergroup Relations: Towards the Ethnic Tolerance Scale Elaboration. 

Paper presented at 11th EUROPEAN CONFERENCE ON 

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT, Riga, Latvia, 31 August – 3 

September, 2011. 

Breslavs G., (2010). Soviet Regime and Psychology: the unequal match. 

Communicator, v. 1/2, p. 223-232. 

2010b – Бреслав, Г. Основы психологического 

исследования.Москва: Академия-Смысл. ISBN: 978-5-89357-

277-3, ISBN-13(EAN): 978-576 9573446 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits  

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

Бреслав, Г. (2013). Любовь и ревность: Может ли быть любовь без 

ревности? Мама, папа и я, 2013, № 4, с.58-59. 

Бреслав, Г.  (2013).   Психологические критерии развития в 

образовании: дилемма номотетического и идиографического. В сб. 

Педагогика развития: Инициатива, самостоятельность, 

ответственность. Материалы 19-й научно-практической 

конференции Красноярск, апрель 2012 . Красноярск, 2013, с.141-

152. ISBN: 978-5-9979-0012-0 

Бреслав, Г. (2013).    Роль эмоций в принятии решений. В сб. Идеи 

О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные 

проблемы психологии. Материалы конференции, Москва, 30 мая 

— 1 июня 2013 года. (с. 368-370). Отв. Редакторы Ю.П. Зинченко, 

А.Е. Войскунский, Т.В. Корнилова, ISBN 978-5-9217-0058-1  
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Бреслав, Г. (2013).   Психологическая безопасность: сравнение 

советского и постсоветского поколения. В сб. Личность и ее 

жизненный мир : материалы конференции, посвященной 20-летию 

факультета психологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (Омск, 3–4 

октября 2013 г.) / под ред. Л. И. Дементий (с. 335-345). – Омск : 

Изд-во Омского гос. ун-та, 2013. ISBN 978-5-7779-1640-2. 

Breslavs, G.,. (2013).  Cross-ethnic Relations and Ethnic Tolerance in 

Different Social Groups: the Ethnic Tolerance Scale Elaboration. In: 

Topical problems of psychology, business and social sphere in society: 

Theory and Practice. V. 8, p.1, (p.190-200). Based on materials of the 

international conference “Prospects and possibilities of psychology, 

business and social work in modern Europe” (May, 24-25, 2012). Riga: 

Baltic Psychology and Management University College. ISSN 1691-

6913. 

2011 - Бреслав, Г.,  Щеголева, Н. Может ли воспитание детей 

повлиять на развитие чувства любви у взрослых?  CommunicatoR, 

3,4. ISSN 1691- 5356. 

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati (monogrāfijas 

nosaukums, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Breslavs G., Abele, Derjabo, Pishinska, & Roze (2008).  Vai mēs esam 

iecietīgi ?: Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas 

izveide  Rīga, „Salus”. 

 

Mācību un metodiskā literatūra  

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 

lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

2016 

Бреслав, Г.  (2016). Психология эмоций. 4-е издание, 

переработанное. Москва: Смысл. – ISBN 978-5-89357-341-1 

Citu mācību metodiskie 

materiāli (t.sk. audio, video, 

MOODLE materiāli) 

metodiskus materiālus kursam”Cilvēka seksualitāte” Power Point 

programā izveidošana. 

Gads, materiāla nosaukums, 

izdevējs 

2016 

Zinātniski pētnieciskā darbība  

Konferences  2009 – XIV European Conference on Developmental Psychology, 

Lithuania, Vilnius, August, 18-22, speaker of the Thematic Session 

“Personality & Moral Development”. 
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2008 – 14th European Conference on Personality, Tartu, Estonia, July 

16-20, Co-convenor of the symposium “Psychology of Love and Hate” 

and speaker. 

2006 – European Colloquium on Intercultural Communication, Riga, 

May, 5-7. 

2006 – VII International Baltic Psychology Conference, Riga, Latvia, 

June, 15-17. 

Kopējais konferenču skaits  

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta 

(pilsēta, valsts), datums 

2013 – All-Russian conference on Psychology of Personality, 

Personality and its life space, Omsk, Russia, October, 3-4.  

2012 – XIX All-Russian conference on Pedagogy of Development, 

Krasnoyarsk, Russia, April, 26-28. 

2012 – III International Scientific and Practical Conference “Prospects 

and Possibilities of Psychology, Business and Social Work in Modern 

Europe”, Riga, Latvia, May, 24-25. 

2011 - 11th EUROPEAN CONFERENCE ON PSYCHOLOGICAL 

ASSESSMENT, Riga, Latvia, 31 August – 3 September, 2011. Chair of 

paper session and presenter. 

Nosaukums, izdevējs, numurs, 

datums 

 

Eksperta darbība  

Datums, komisijas/ padomes/ 

darba grupas nosaukums  

2016 – Ievelēts par Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu psiholoģijā uz 3 

gadiem 

2006 - Starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks Igauņu augstskolas 

maģistru un bakalavru programmas psiholoģijā akreditēšanā. 

2003 - Starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks Daugavpils 

universitātes  maģistru un doktoru programmas psiholoģijā akreditēšanā  

Citas zinātniskā darba aktivitātes  

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 

gads  

2011 - 11th EUROPEAN CONFERENCE ON PSYCHOLOGICAL 

ASSESSMENT, Riga, Latvia, 31 August – 3 September, 2011. 

Simpozija vadītājs. 

  

Dalība projektos  
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Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

2011-2015 Leader of  the international project “Psychological security 

in Post soviet society” (Latvia, Russia) 

2007-2008 Leader of  the project “Ethnic tolerance monitoring 

method’s creation for Latvian residents” sponsored by the EU grant 

subdivision “Forwarding social integration in Latvia” and the Soros-

Foundation-Latvia. 

1997 - 2000 Leader of Latvian group of the International project 

“Children and Adolescents about Peace and War”. 

1996-1999 Leader of Latvian group of the project Latvian Dictionary of 

Psychology. 

1995 -1997 Leader of the longitudinal research project of Latvian 

Adolescents Self-Concept and Future Orientation (with the financial 

support of the  Johann Jacobs Foundation).    

Nosaukums, norises vieta, datums  

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

Veidojiet katrai darbībai atsevišķu sadaļu, iekopējot rindu. Sāciet ar 

jaunākajiem datiem 

Nosaukums  

(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, 

Profesoru padome, Promocijas 

padome, u.c.), tituls 

(priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

Satversmes sapulce, 2010-2015 

Neformālās izglītības un kursu 

vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Dalība psiholoģiskās dienās 2012-2016.gg. BSA – 12 st. 

Dalība profesionālās, 

sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), nosaukums, 

statuss (priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.)  

Latvijas profesionālo psihologu asociācijas pamatlicējs.  

EARA (European Association for  Research on Adolescence) - Eiropas 

pusaudžu pētīšanas asociācijas loceklis. 

APA  loceklis. (American Psychological Association) International 

Affiliate Member. 

Latvijas testu komisijas (LTK) valdes loceklis. 
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Biedrība “Par garīgo vesēlību. Salus” – valdes priekšsēdētājs. 

Saņemtie apbalvojumi  

Nosaukums, izdevējs, 

apbalvojuma numurs, datums 

Nomination on „Great Minds of the 21st Century” (5th ed. – The 

American Biographical Institute) 

Nomination on „International Health Professional of the Year” (2010 – 

The International Biographical Centre of Cambridge, England). 

Marquis „Who’s Who in the World” from 2007. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda idiš 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monolog

s 

 

latviešu  C1 C1 C2 C1 C1 

angļu  C2 C1 C2 C1 C2 

krievu  C2 C1 C2 C1 C1 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

16.10.2016 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Curriculum Vitae 

PERSONAS DATI: 
Vārds, uzvārds: Inta Čamane 
Adrese: Filozofu iela 14, Jēkabpils, LV-5201 
Tālrunis: 29156395, 65233030 
E-mail: direktors@jk.bsa.edu.lv 
IZGLĪTĪBA: 
2004.-2009. Latvijas Universitāte 
1997.-1999. Daugavpils Universitāte 
1980.-1984. Daugavpils Pedagoģiskais institūts, fizikas un matemātikas fakultāte 
ZINĀTNISKIE GRĀDI: 

2009. Doktora grāds vispārīgajā pedagoģijā 
1999. Maģistra grāds pedagoģijā 
DARBA PIEREDZE: 

2005. līdz šim 
brīdim 

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāles direktore un asociētā 
profesore 

2005. līdz 2015. Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāles 
direktore un viesasociētā profesore 

1984.-2005. Jēkabpils Valsts ģimnāzija direktora vietniece audzināšanas darbā, 
matemātikas un loģikas skolotāja 

PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN KONGRESOS: 
2009 „Lisabonas līgums – kā tas mūs ietekmēs”, Rīga, Latvija (2009. gada maijs) 
2008 „Самообразование и коммуникативность как ценности 

образовательного процесса”, Международный научно-практический 
семинар „Формирование поликультурного образовательного 
пространства в высшем учебном заведении”, Minska, Baltkrievija (2008. 
gada novembris) 
„The use of IT in the development of study process”, International 
Conference „Technology Enhanced Learning in a Digital Age”, Kauņa, 
Lietuva (2008. gada maijs) 

2007 „Development of a human school”, XIth Intervisitation Programme 
„Latvia on its way to humanistic education. What is it like in other 
European countries?”, Rīga, Latvija (2007.gada septembris) 

2006 „Arbeitssystem des Klassenlehrers” Emlishaima, Vācija (2006. gada 
decembris) 
„The Peculiarities of the Teacher’s Further Education”, International 
Conference „Lifelong Learning – a chalenge for All”, Rīga, Latvija 
(2006.gada novembris) 
„Izglītības pārmaiņas kā sociālās vides kvalitatīva uzlabošanās Jēkabpils 
reģionā”, International scientific conference „Education in the conditions 
of social changes”, Daugavpils, Latvija (2006. gada oktobris) 
Oslo Universitātes rīkotā Baltijas valstu apspriede par pusaudžu 
audzināšanas izmaiņām mūsdienu sabiedrībā (2006. gads, aprīlis) 

2005 „Klases audzinātāja darba sistēmas vēsturiskā attīstība”, ATEE Spring 
University „Changing Education in a Changing society”, Rīga, Latvija 
(2005. gada maijs) 
„The class teacher’s work-of the youth’s impulsive forces”, Baltic see 
countries conference of education, Oslo, Norvēģija (2005. gada marts) 
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PUBLIKĀCIJAS:  
 „Pašnodarbinātās personas statusa priekšrocības un trūkumi”, 

Administratīvā un kriminālā justīcija Nr. 4 (57)/2011 
Monogrāfija „Audzināšana/pašaudzināšana” izdevniecība „RaKa”, 2009. 
gads, ISBN 978-9984-46-084-0 
„Самообразование и коммуникативность как ценности 
образовательного процесса”, Международный научно-практический 
семинар „Формирование поликультурного образовательного 
пространства в высшем учебном заведении”, Minska, Baltkrievija (2008. 
gada novembris) 
„Class teacher’s activity promoting teenager’s self-education”, Jalta, 
Krimas humanitārā universitāte, 2008. 
 
 

 „Pusaudžu pašaudzināšanas izpēte mūsdienu pedagoģiskajā sadarbībā”, 
Rīga, LU, 2008. 
 

 „The use of IT in the development of study process”, „Technology 
Enhanced Learning in a Digital Age”, zinātnisko rakstu krājums, Kauņa, 
2008. 

 „Development of a human school”, HIth Intervisitation Programme 
„Latvia on its way to humanistic education. What is it like in other 
European countries?”, zinātnisko rakstu krājums, Rīga, 2007. 

 „The Peculiarities of the Teacher’s Further education”, „Lifelong L:earning 
– a challenge for all”, zinātnisko rakstu krājums, Rīga, 2006. 

 „Klases audzinātāja darba sistēmas vēsturiskā attīstība”, ATEE Spring 
University „Changing Education in a Changung society”, zinātnisko 
rakstu krājums, Rīga, 2005. 

PAPILDUS PIEREDZE: 
 2012. g. pavasarī recenzēti pedagoģijas/psiholoģijas/sociālā darba sekcijai 

iesniegtie darbi II Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski 
praktiskā konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, 
risinājumi, perspektīvas”, (2012.gada 17.-18.maijs) 
10.06.2010. ievēlēta asociētā profesora amatā RPIVA profesoru padomē uz 
6 gadiem 
2008. g. recenzētas metodisko materiālu brošūras: 1. komplekts – palīgs 
praktiskajās mācībās profesionālajos priekšmetos (izveidots Viesītes AVS), 
2. komplekts – palīgs vispārizglītojošajos priekšmetos – matemātika, angļu 
valoda, latviešu valoda 

SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI: 
Kopš 2005. gada Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolā profesionālā bakalaura 

studiju programmā “Sociālais darbs”: 
Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes 2 krp., 
Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju 1 krp., 
Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni 1 krp., 
Personāla atlase un vadīšana 2 krp.,  
Projektu izstrāde un vadīšana 3 krp.,  
Saskarsmes psiholoģija 2 krp.,  
Sociālā pedagoģija 2 krp.,  
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Sociālo pētījumu metodes 2 krp. 
Kopš 2005. gada Baltijas Starptautiskās akadēmijas 2.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmās “Uzņēmējdarbība” un „Tiesību zinātne”: 
Loģika 2 krp. 

Kopš 2010. gada Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālā maģistra izglītības studiju 
programmās “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” un 
„Privāttiesības”: 

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija 2 krp. 
Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija 2 krp. 
Vadības lēmumu pieņemšanas metodes 2 krp. 

PIEREDZES APMAIŅA: (Erasmus, cita pieredze) 
2012 Lietuva – Utena „Erasmus” programmas ietvaros, 2012. gada rudens 

Vācija – Melle, 2012. gada pavasaris 
2011 Polija – Varšava „Erasmus” programmas ietvaros, 2011. gada rudens 
2010 Portugāle - Lisabona „Erasmus” programmas ietvaros, 2010. gada 

pavasaris 
2008 Baltkrievija – Minska, 2008. gada rudens 
2007 Vācija - Lubeke, 2007. gada pavasaris 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda  latviešu 

Citu valodu 
pašnovērtējums 

Sapratne Runāšana Rakstīšana 

EU Level Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda C 2 C 1 C 1 C 1 C 1 

Angļu valoda B1 B1 B1 A2 B1 

16.09.2016 
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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 

 
  

PERSONAS INFORMĀCIJA   

 Vārds, Uzvards   Žanna Caurkubule 

Adrese  D. Brantkalna 11 – 68, Rīga, LV - 1082 

Telefons  29447195, 26812033 

E-pasts  zhannac@inbox.lv 

Pilsonība  Latvija 

DARBA PIEREDZE 
 

                        Periods (no-līdz) 
       Organizācijas nosaukums un     

adrese 
                          Ieņemamais amats 

           Pamatdarbības un 
atbildības  apraksts 

 
                            Periods (no – līdz) 
Organizācijas nosaukums un adrese 
 
                            Ieņemamais amats 
             Pamatdarbības un atbildības  
apraksts 

  

 

No 24.07.2015 

Baltijas Starptautiskā Akadēmija 

Lomonosova iela 4, Rīga, LV – 1003 

programmas direktore, as.prof.  

Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un BSA  štata amatu instrukcijai 

 

8.10.2013.-.23.07.2015 

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (līdz 17.02.2010.g. -  Psiholoģias 
Augstskola) Lomonosova iela 4, Rīga, LV – 1003 

Rektore, programmas direktore, as.prof. 

Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un BPMA  štata amatu instrukcijai 

 

Periods (no – līdz)  05.06.2012-8.10.2013 

Organizācijas nosaukums un adrese  Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (līdz 17.02.2010.g. -  Psiholoģias 
Augstskola) Lomonosova iela 4, Rīga, LV - 1003 

Ieņemamais amats  Rektora v.i., programmas direktore, as.prof. 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un BPMA  štata amatu instrukcijai 

 

Periods (no – līdz) 
  

05.06.2007. - 05.06.2012 

Organizācijas nosaukums un adrese  Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (līdz 17.02.2010.g. - Psiholoģijas 
Augstskola) 

Lomonosova iela 4, Rīga, LV - 1003 

Ieņemamais amats  Rektore, programmas direktore, as.prof. 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un BPMA(PA)  štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  01.07.2005.-07.06.2007 

Organizācijas nosaukums un adrese  Psiholoģijas Augstskola 

Lomonosova iela 4, Rīga, LV - 1003 

Ieņemamais amats                               Rektora v.i., programmas direktore, docente 

Pamatdarbības un atbildības  Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un PA štata amatu instrukcijai 
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apraksts 

Periods (no – līdz)  01.03.2005.-01.07.2005 

Organizācijas nosaukums un adrese  Psiholoģijas Augstskola 

Lomonosova iela 4, Rīga, LV - 1003 

Ieņemamais amats                               Programmas direktore, docente 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un PA štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  2002. - 2005 

Organizācijas nosaukums un adrese  Ekonomikas un kultūras augstskola 

Lomonosova iela 1, korp. 1, Rīga, LV - 1019 

Ieņemamais amats                               Ekonomikas nodaļas dekāne, docente, rektora v.i. (2004) 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un EKA štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  2001. - 2002 

Organizācijas nosaukums un adrese  Ekonomikas un kultūras augstskola 

Lomonosova iela 1, korp. 1, Rīga, LV - 1019 

Ieņemamais amats                               Lektore 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un EKA štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  1997. - 2001 

Organizācijas nosaukums un adrese  Rīgas 34. arodvidusskola 

Ūdeļu iela 22, Rīga, LV – 1064   

Ieņemamais amats                               Mazā biznesa skolotāja 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un 34. arodvidusskolas štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  1989. - 1995 

Organizācijas nosaukums un adrese  Latvijas Universitāte 

Aspāzijas bulv. 5, Rīga, LV – 1050 

Ieņemamais amats                               Nepārtikas preču prečzinības  katedras docente 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši LU štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  1985. - 1989 

Organizācijas nosaukums un adrese  P. Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 

Aspāzijas bulv. 5, Rīga, LV – 1050 

Ieņemamais amats                               Finansu un tirdzniecības fakultātes Prečzinības un tirdzniecības organizācijas katedras 
vecākā pasniedzēja, kā arī vecākā laborante 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši  LVU štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  1983. - 1985 

Organizācijas nosaukums un adrese  F. Engelsa Ļeningradas padomju tirdzniecības institūta Krasnojarskas filiāle (pašlaik- 
Krasnojarskas valsts tirdzniecības ekonomikas instituts) 

Ieņemamais amats                               Speciālo tehnisko disciplīnu katedras asistente 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši  institūta štata amatu instrukcijai 

Periods (no – līdz)  1977. - 1979. 

Organizācijas nosaukums un adrese  V. Kuibiševa Baltkrievijas Valsts Tautsaimniecības institūts (pašlaik- Baltkrievijas 
valsts ekonomikas universitāte) 

Ieņemamais amats                               Tirdzniecības-ekonomikas fakultātes Nepārtikas preču prečzinības katedras asistente 



147 

 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

 Atbilstoši  institūta štata amata instrukcijai 

Periods (no – līdz)  1977. 

Organizācijas nosaukums un adrese  Minskas ražošanas  trikotāžas apvienība “Progress” 

Ieņemamais amats                               Prečzine 

Pamatdarbības un atbildības 
apraksts 

  

   

PAPILDUS DARBS   

• Periods (no – līdz)  2006. – 2010. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Rīgas Tehniskā Universitāte 

Kaļķu iela,1, Rīga, Latvija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 

 docente, as. profesore 

 

• Periods (no – līdz)  2004.-2005. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 LR IZM Eiropas lietu departaments 

Vaļņu iela, 1, Rīga, Latvija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 ESF projektu vērtēšanas eksperte 

 

• Periods (no – līdz)  2005.-2015. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Baltijas Starptautiskā Akadēmija 

Lomonosova iela 4, Rīga, LV - 1003 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 Docente, as. profesore 
 

• Periods (no – līdz)  2004. Februāris – Aprīlis, Septembris 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Ekonomikas un kultūras augstskola 
Lomonosova iela 1, korp. 1, Rīga, LV - 1019 

 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 rektora v.i. 

 

• Periods (no – līdz)  no 2005 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 SIA “Efekts” 

Ebreju iela,10,Rīga,Latvija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 uzņēmējdarbības pasniedzēja 
 

• Periods (no – līdz)  2001. – 2002. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Rīgas 34. arodvidusskola 
Ūdeļu iela 22, Rīga, LV – 1064   

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 mazā biznesa skolotāja 
 

• Periods (no – līdz)  2001. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Biznesa skola “REBS” 
A.Kalniņa iela,2,Rīga,Latvija 
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• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 mārketinga pasniedzēja 
 

• Periods (no – līdz)  2001.-2005. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Biznesa skola “Nimfa” 
Kalēju iela,49,Rīga,Latvija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 Ekonomikas,mārketinga  un vadīšanas pasniedzēja 
 

• Periods (no – līdz)  1999.-2000. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 “GoBest Baltija Internacionāls komerckoledža” 
Maskavas iela,68,Rīga, Latvija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 ekonomikas un mārketinga pasniedzēja 
 

• Periods (no – līdz)  1993.-1995. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Latvijas Universitāte 
Aspāzijas bulv. 5, Rīga, LV – 1050 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 Ekonomikas fakultātes Nepārtikas preču prečzinības katedras laboratorijas vadītāja 
 

• Periods (no – līdz)  1996.-2000. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 SIA “Almia Ltd” 
Rūpniecības iela,32,Rīga,Latvija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 pārdošanas menedžere, eksperte-konsultante mārketinga   
 un SA jautājumos 
 

• Periods (no – līdz)  1981.-1982. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Ļeningrādas tiesas-medicīnas ekspertīzes laboratorija 
Ļitejnij prospects,4,Ļeņingrads, Krievija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 Eksperte prečzine     
 

• Periods (no – līdz)  1977. 

• Organizācijas nosaukums un 
adrese 

 Minskas ražošanas  trikotāžas apvienība “Progress” 

Staroviļenskij trakts,32,Rīga,Latvija 

• Ieņemamais amats                             
• Pamatdarbības un atbildības 

apraksts 

 Prečzine 

 

   

 

IZGLĪTĪBA 

  

 

No 2008.  As. profesore 

1993.  Inženierzinātņu doktore (Dr. sc. ing.) 

1991.  LU Nepārtikas preču prečzinības katedras docente 

1984.  Tehnisko zinātņu kandidāte 

• Periods (no – līdz)  1979. – 1983. 

• Mācību iestādes nosaukums un 
veids 

 F.Engelsa Ļeņingradas padomju tirdzniecības institūts (pašlaik – S.-Peterburgas valsts 
tirdzniecības ekonomikas instituts) 

• Studiju virziens(vadošie priekšmeti)  prečzinība, ekonomika, materiālmācība 

• Iegūtas kvalifikācijas nosaukums  aspirante 
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• Periods (no – līdz)  1973. – 1979. 

• Mācību iestādes nosaukums un 
veids 

 V.Kuibiševa Baltkrievijas Valsts tautsaimniecības institūts, tirdzniecības ekonomikas 
fakultāte (pašlaik- Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte) 

• Studiju virziens(vadošie priekšmeti)  ekonomika, nepārtikas preču prečzinība, tirdzniecība 

• Iegūtas kvalifikācijas nosaukums  Augstākās kvalifikācijas prečzine 

Periods (no – līdz)  1973. – 1979 

Mācību iestādes nosaukums un 
veids 

 V.Kuibiševa Baltkrievijas Valsts tautsaimniecības institūts, tirdzniecības ekonomikas 
fakultāte (pašlaik- Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte) 

Studiju virziens(vadošie priekšmeti)  ekonomika, nepārtikas preču prečzinība, tirdzniecība 

Iegūtas kvalifikācijas nosaukums  Augstākās kvalifikācijas prečzine 

Periods (no – līdz)  1963. – 1973. 

Mācību iestādes nosaukums un 
veids 

 Minskas 57. vidusskola, Baltkrievija 

Studiju virziens(vadošie priekšmeti)   

Iegūtas kvalifikācijas nosaukums   

   

PAPILDUS IZGLĪTĪBA   

Periods (no – līdz)  1995.-1996 

Mācību iestādes nosaukums un 
veids 

 Turības mācību centrs (pašlaik- BA Turība) 

Studiju virziens(vadošie priekšmeti)  Ekonomika, grāmatvedība, mārketings,biznesa plānošana 

Iegūtas kvalifikācijas nosaukums  Grāmatvedis (bilancspējīgs) 

   

PERSONAS PRASMES   

   

VALODES PRASMES   

KRIEVU VALODA   Brīvi 

LATVIEŠU VALODA   Brīvi  

VĀCU VALODA  Sarunvalodas līmenī 
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ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU 
VIRZIENS(-I) 

 Latvijas sociālās poltikas un darba tirgus pētījumi, personāla motivācija, augstākās 
izglītības kvalitātes vadīšana 

INTERESES  Saskarsmes psiholoģija, personāla motivācija 

   

PAPILDUS INFORMĀCIJA   

Studiju kursi (studiju priekšmeti) 
(pēdējie 6 gadi/) 

 1) Reklāmas un brendu vadība (doktora studiju programmā) 

2) Uzņēmuma stratēģiskā vadība un cilvēku resursi (maģistra studiju 

programmā) 

3) Cilvēku resursu mārketings un darba tirgus (maģistra studiju programmā) 

4) Cilvēku resursu ekonomika (maģistra studiju programmā) 

5) Vadības zinātne (maģistra studiju programmā) 

6) Sociālā labklājība un sociālā politika (maģistra studiju programmā) 

7) Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati (bakalaura studiju programmā) 

8) Ekonomikas teoriju vēsture (bakalaura studiju programmā) 

9) Uzņēmējdarbības ekonomika (bakalaura studiju programmā) 

10) Mārketings (bakalaura studiju programmā) 

11) Tirgzinības organizēšana un vadīšana (bakalaura studiju programmā) 

12) Reklāmas un PR-tehnoloģijas (bakalaura studiju programmā) 

13) Starptautiskais mārketings (bakalaura studiju programmā). 

14) Menedžments (bakalaura studiju programmā) 

15) Kvalitātes vadība  (bakalaura studiju programmā) 

Publikāciju skaits (2000.-2015.g.g.)  Zinātniskās publikācijas – 144. 

Monogrāfijas (līdzautore) - 2 

Mācību grāmatas – 5. 

Metodiskais darbs –8. (Pielikums 1.) 

/Piedalīšanās konferencēs(2000.-
2015.g.g.) 

 Ziņojumi un  uzstāšanās starptautiskās un  reģionālās konferencēs – 100.  (Pielikums 
2.) 

Tālākizglītība un profesionālā 
pilnveide (2000.-2015.g..g.) 

 Pielikums 3 

Projekti, granti, organizātoriskās 
 kompetences, maģistrantu 

vadīšana (2000.-2015. g.) 

 Pielikums 4 

   

 
 
 
 
 

30.09.2016.          /Ž. Caurkubule/ 



151 

 

Pielikums 1. 

Dr.sc.ing., as.prof. Ž.Caurkubules 

Publikāciju saraksts (pēc 2000 g.): 

2016: 

Žanna Caurkubule. Towards sustainable development: changing the model of social policy in 

Latvia,. Journal of Security and Sustainability Issues.ISSN 2029-7017/ISSN 2029-7025 (online) 

Contents 2016 Volume 5(4) June: lpp. 175–186 The article indexed and abstracted in SCOPUS 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus; Business Source Complete EBSCO Publishing 

Sustainability Reference Center www.ebscohost.com; International Security & Counter Terrorism 

Reference Center http://search.ebscohost.com; ECONIS of the ZBW – Leibniz Information Centre 

for Economics http://www.zbw.eu/ EconBiz; RePEc http://repec.org/ EconBiz; Ulrich’s Periodicals 

Directory Serials Solutions; http://www.serialssolutions.com/; Ulrich’s Periodicals Directory a 

ProQuest business; http://www.proquest.co.uk/en-UK/; Crossref; Google Scholar; SCIRUS 

www.scirus.com (Elsevier B.V.); The European Library http://www.theeuropeanlibrary.org; 

Database Lituanistika http://www.lituanistikadb.lt 

Цауркубуле Ж.Л. Качество и уровень жизни пенсионеров Латвии. - Rakstu kr.: Научные 

труды Белорусского государственного экономического университета. Выпуск 9. – Minska, 

Baltkrievija, 2016.g. lpp. 384-390. 

Цауркубуле Ж.Л., Вишневская А.П. Использование новых видов наружной рекламы в 

современном маркетинге. - Rakstu kr.: Научные труды Белорусского государственного 

экономического университета. Выпуск 9. – Minska, Baltkrievija, 2016.g. lpp. 377-383. 

Ж.Цауркубуле. Позиционирование туристической сферы Латвии.- Rakstu kr.: Менеджмент и 

маркетинг: опыт и проблемы. – Minska, Baltkrievija, 2016.g. lpp. 420-424. 

Д. Усманова, Ж.Цауркубуле, М.Фельк. Продвижение бренда футбольного клуба «ФК Бавария 

Мюнхен» в среде славяноязычных болельщиков.- Rakstu kr.: Менеджмент и маркетинг: опыт 

и проблемы. – Minska, Baltkrievija, 2016.g. lpp. 400-406. 

Ж.Л.Цауркубуле. Анализ тенденций развития туризма в Европейском Союзе. - Rakstu kr.: 

«Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» . 

I.Sējums - IX Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - Minska, Baltkrievija, 

2016.g. 19.- 20. maijs.- lpp. 348-349. 

Ж.Л.Цауркубуле. Развитие аутсорсинга в Латвии. - Rakstu kr.: «Экономический рост 

республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» .2.Sējums - IX 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - Minska, Baltkrievija, 2016.g. 19.- 20. 

maijs.- lpp. 44-46. 

Цауркубуле Ж.Л., Mахмудова Ю.А. Роль высшего образования в создании условий для 

инклюзивного образования в Латвии. - Rakstu kr.: Вестник ТИСБИ, Кazaņa, Tatarstana, 

Krievija, 2016.g.,Nr.1, lpp. 23.-27. 

 

2015: 

 

Цауркубуле Ж.Л. Совершенствование социально-экономической политики Латвии  

как фактор устойчивого развития региона. – Rakstu kr.: «Проблемы прогнозирования и 

государственного регулирования социально-экономического развития».- ХVI Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli.- 23 октября 2015 г.в трех томах, т.3. – Minska, НИЭИ, 2014.г. – 

с. 174-175. 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
http://www.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.serialssolutions.com/
http://www.proquest.co.uk/en-UK/
http://www.theeuropeanlibrary.org/
http://www.lituanistikadb.lt/
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Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaya. SMALL BUSINESS OF LATVIA AS THE FACTOR OF STEADY 

DEVELOPMENT. - Rakstu kr.: «Управление и устойчиво развитие», vol. 51.(2/2015) – University of 

Forestry,  Sofia, Bulgaria, 2015, lpp.37-44. 

Цауркубуле Ж.Л. Инвестиционный климат Латвии: проблемы и перспективы.- Rakstu 

kr.:Вестник “ТИСБИ», – Казань, Россия, 2015 g. № 4, lpp. 138-148. 

Жанна Цауркубуле, Дарья Цауркубуле, Виктор Морохин. Влияние социальной политики на 

сохранение и развитие человеческих ресурсов Латвии. - Rakstu kr.: Professional Studies: 

Theory and Practice.-  Šauli, Lietuva, 2015.g., № 15, lpp.56-63. The article indexed and abstracted 

in EBSCO Publishing Sustainability Reference Center www.ebscohost.com, INDEX 

COPERNICUS 
Жанна Цауркубуле, Виктор Морохин. Сохранение и развитие человеческих ресурсов как 

фактор устойчивого развития экономики Латвии. Rakstu kr.: “Transformation of Regional 

Economic: Sustainable Development and Competitiveness” Rīga: 2015.g., lpp.12-18.   

Zhanna Tsaurkubule. Improving Social Policy of Latvia as a Factor of Sustainable Development of 

the State. Rakstu kr.: “Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu” Nr.380.- Wroclawa, 

Polija: 2015.g., lpp.510-524.  The article indexed and abstracted in EBSCO Publishing 

Sustainability Reference Center www.ebscohost.com, CEEOL www.ceeol.com, Bazekon 

http://kangur.euk.krakov.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php, www.ibuk.pl, 

www.pracenaukowe.ue.wroc.pl , www.bibliotekanauki.ceon.pl , www.dbc.wroc.pl , 

www.ksiegarnia.ue.wroc.pl 

Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaya.  Some aspects of economic development of the 

Latvian market for 10 years as a part of EU.- Rakstu kr.: “Unia Europejska w 10 lat po największym 

rozszerzeniu” Nr.380.- Wroclawa, Polija: 2015.g., lpp.82-93.  The article indexed and abstracted in 

EBSCO Publishing Sustainability Reference Center www.ebscohost.com, CEEOL 

www.ceeol.com, Bazekon http://kangur.euk.krakov.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php, 

www.ibuk.pl, www.pracenaukowe.ue.wroc.pl , www.bibliotekanauki.ceon.pl , www.dbc.wroc.pl , 

www.ksiegarnia.ue.wroc.pl 

Ж.Л. Цауркубуле. Влияние демографических процессов на сохранение и развитие 

человеческих ресурсов Латвии. - Rakstu kr.: Научные труды Белорусского государственного 

экономического университета. Выпуск 8. – Minska, Baltkrievija, 2015.g. lpp. 405-412. 

Ж.Л. Цауркубуле. Tēzes «Анализ проблем рынка труда Латвии» - Rakstu kr.: «Экономический 

рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» . I.Sējums - VШ 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - Minska, Baltkrievija, 2015.g. 21.- 22. 

maijs.- lpp. 100-101. 

Ж.Л. Цауркубуле. Tēzes « Проблемы качества жизни пенсионеров Латвии » - Rakstu kr.: 

«Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» . 

II.Sējums - VIII Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - Minska, Baltkrievija, 

2015.g. 21.- 22. maijs.-. lpp. 350-352. 

Цауркубуле Ж.Л., Махмудова Ю.А. Реализация принципов инклюзивного образования в 

Латвии. - Rakstu kr.: Вестник ТИСБИ, Кazaņa, Tatarstana, Krievija, 2015.g.,Nr.1, lpp. 76.-82. 

Zhanna Tsaurkubule, Alevtina Vishnevskaya. Tēzes “SMALL BUSINESS OF LATVIA AS THE FACTOR OF 

STEADY DEVELOPMENT”- XVII International Scientific Conference „Management and Sustainable 

Development”.- Yundola, Bulgaria, 2015.g. March 20.-22, p.69. 

Zhanna Tsaurkubule, Natalja Grosberga. The Competency Approach in Personnel Management 

System at  Higher Educational Institution . Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību 

metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”. – Rīga: TSI, 2015.g., 26. – 27.februāris, 

lpp.20.-21. 

2014: 

http://www.ebscohost.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.ceeol.com/
http://kangur.euk.krakov.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php
http://www.ibuk.pl/
http://www.pracenaukowe.ue.wroc.pl/
http://www.bibliotekanauki.ceon.pl/
http://www.dbc.wroc.pl/
http://www.ksiegarnia.ue.wroc.pl/
http://www.ebscohost.com/
http://www.ceeol.com/
http://kangur.euk.krakov.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php
http://www.ibuk.pl/
http://www.pracenaukowe.ue.wroc.pl/
http://www.bibliotekanauki.ceon.pl/
http://www.dbc.wroc.pl/
http://www.ksiegarnia.ue.wroc.pl/


153 

 

Жанна Цауркубуле, Алевтина Вишневская. FACE-TO-FACE МАРКЕТИНГ КАК ОДИН ИЗ 

ПРИЕМОВ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ- Rakstu kr.: 

«Управление и устойчиво развитие», vol. 45.(2/2014) – University of Forestry,  Sofia, Bulgaria, 

2014, lpp.95-99. 

Жанна Цауркубуле. Роль профессиональной практики в решении социальных проблем 

молодёжной безработицы на рынке труда. - Rakstu kr.: “ĪŽVALGOS. INSIGTS”. No.2(10)– 

Utena, Lietuva, 2014.g., lpp. 100.-112. 

S.Ādamsone, Ž.Caurkubule. Darbinieku motivācijas tendences Latvijā. - Rakstu kr.: “Psiholoģijas , 

biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse”, 10. Sējums. – Rīga: 

BPMA, 2014.g., lpp. 68.-85. 

Ž.Caurkubule. Personāla darba apmierinatības noteicošo motivējošo faktoru pētījums finanšu 

pakalpojumu sfērā Latvijā.- Rakstu kr.: “Psiholoģijas , biznesa un sabiedrības sociālās sfēras 

aktuālās problēmas: teorija un prakse”, 10. Sējums. – Rīga: BPMA, 2014.g., lpp. 9.-24. 
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University of Forestry,  Sofia, Bulgaria, 2011, lpp.161-168. 

http://gisap.eu/index.php?q=ru/node/1196
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Žanna  Caurkubule, Аlevtina Višnevska. Альтернативный маркетинг: вчера, сегодня, завтра.- 

Rakstu kr.: «Управление и устойчиво развитие», vol. 29.(2/2011) – University of Forestry,  Sofia, 

Bulgaria, 2011, lpp.161-168. 

N.Celmiņa, Ž.Caurkubule. Latvijas konkurētspējas paaugstināšana Eiropas integrācijas kontekstā.- 

Rakstu kr. Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība. 1.sējums.- Rīga, RTU, 2011.- 

lpp.34-39. 

A.Abašins, Ž.Caurkubule. Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas Latvijā ekonomiskās 

recesijas apstākļos.- Rakstu kr. Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība. 1.sējums.- 

Rīga, RTU, 2011.- lpp.9-13. 

Цауркубуле Ж.Л. Проблемы и перспективы сохранения человеческих ресурсов Латвии в 

условиях объединенной Европы. Raksts.-Rakstu kr.: «Экономический рост республики 

Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость»  - IV Starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences materiāli - Minska, Baltkrievija, 2011g. 19.- 20. majis.- lpp.17.-24. 

Цауркубуле Ж.Л. Диагностика экономического состояния как фактор устойчивого развития 

предприятия. Tēzes. - Rakstu kr.: «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость»  - IV Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 

Minska, Baltkrievija, 2011g. 19.- 20. majis.- lpp.232.-233. 

Цауркубуле Ж.Л. Оценка факторов конкурентоспособности Латвии в Европейском союзе. 

Tēzes. - Rakstu kr.: «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость»  - IV Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - 

Minska, Baltkrievija, 2011g. 19.- 20. majis.- lpp.281.-282. 

Цауркубуле Ж.Л. Возможности инновационного развития Латвии в контексте европейской 

интеграции. – Rakstu kr.: «Региональные производители: их место на современном рынке 

товаров и услуг».- Starpreģionālā zinātniski praktiskā konference - Krasnojarska, Krievija, 2011.g. 

12.maijs.- lpp.120.-125. 

Цауркубуле Ж.Л. Совершенствование налоговой политики стран Балтии в современных 

условиях. - Rakstu kr.: «Региональные производители: их место на современном рынке 

товаров и услуг».- Starpreģionālā zinātniski praktiskā konference - Krasnojarska, Krievija, 2011.g. 

12.maijs.- lpp.126.-129. 

Аlevtina Višnevskaya, Zhanna Caurkubule. Развитие экономической инфраструктуры Латвии за 

период 2000-2010 годов. - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Bizness, studijas un es”. 

Tēzes. – Šauli, Lietuva, 2011.g., lpp. 144-145. 

Žanna Caurkubule. Применение методов альтернативного маркетинга в продвижении 

образовательных услуг. - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Bizness, studijas un es”. 

Tēzes. – Šauli, Lietuva, 2011.g., lpp. 37-38. 

 

2010: 

 

Жанна Цауркубуле, Алевтина Вишневска. Анализ макроэкономических показателей развития 

Прибалтийского региона после вступления в ЕС и на современном этапе.- Rakstu kr.: 

“Spojnošč w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszlošci.” Nr.143.- Wroclawa, Polija: 

2010g., lpp.58-70.  The article indexed and abstracted in 

http://www.ibuk.pl/fiszka/13232/spojnosc-w-rozwoju-regionalnym-w-polsce-obecnie-i-w-

przyszlosci.html  
Ж.Л. Цауркубуле. Актуальные вопросы развития человеческого капитала  Латвии в условиях 

экономической рецессии. – Rakstu kr.: «Проблемы прогнозирования и государственного 

регулирования социально-экономического развития».- Х1 Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli.- 2010.g. 14-15 oktobris , 1.sējums – Minska, НИЭИ, 2010.г. – lpp. 121-138. 

http://www.ibuk.pl/fiszka/13232/spojnosc-w-rozwoju-regionalnym-w-polsce-obecnie-i-w-przyszlosci.html
http://www.ibuk.pl/fiszka/13232/spojnosc-w-rozwoju-regionalnym-w-polsce-obecnie-i-w-przyszlosci.html
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Жанна Цауркубуле. Особенности стимулирования труда персонала в сфере металлоторговли. 

- Rakstu kr.: «Стабильное развитие предприятий сферы услуг».- Visukrainas zinātniski 

praktiskās konferences materiāli.- 2010.g. 19-20 septembris, Jalta, Ukraina, lpp. 237-242. 

Жанна Цауркубуле, Алевтина Вишневска. Тенденции развития демографических показателей 

как оценочного фактора состояния оценочного капитала на рынке ЕС. - Rakstu kr.: «KAPITAL 

LUDZKI W PROCESIE PRZEMIAN EUROPY ŠRODKOWEJ I WSCHODNIEJ» .- Toruņa, 

Polija, 2010.g., lpp.397.-408. 

Žanna Caurkubule, Viktors Morohins. Человеческий капитал как фактор экономического 

развития региона. -  Rakstu kr.: Spoleczeņstwo i ekonomia. – Siedlce, Polija, 2010.g. – lpp.225.- 

235. 

Ž. Caurkubule. Uzņēmējdarbības vides attīstības problēmas Latvijā ekonomiskās krīzes apstākļos.-  

Rakstu kr.: “Psiholoģijas , biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un 

prakse”, 6. sējums, 2.daļa. – Rīga: BPMA, 2010.g., lpp. 21.-33. 

А.Гришин, Ж.Цауркубуле. Взаимосвязь высшего образования и человеческого капитала в 

условиях глобализации. -  Rakstu kr.: “Psiholoģijas , biznesa un sabiedrības sociālās sfēras 

aktuālās problēmas: teorija un prakse”, 6. sējums, 2.daļa. – Rīga: BPMA, 2010.g., lpp. 100.-115. 

Жанна Цауркубуле, Алевтина Вишневска. Тенденции развития экономик стран Балтии в 

условиях экономической рецессии. - Rakstu kr.: «Управление и устойчиво развитие», vol. 

26.(2/2010) – University of Forestry,  Sofia, Bulgaria, 2010, lpp.121-128. 

Ж.Л.Цауркубуле. Тенденции развития рекламного рынка Латвии в условиях экономической 

рецессии.- Rakstu kr.: Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. – Minska, Baltkrievija, 

2010.g. lpp. 431-435. 

Ж.Цауркубуле. Анализ тенденций развития высшего образования в Латвии в контексте 

европейской интеграции - Rakstu kr.: Professional Studies:Theory and Practice.-  Šauli, Lietuva, 

2010.g., № 6, lpp.78-86. The article indexed and abstracted in INDEX COPERNICUS 

Цауркубуле Ж.Л. Проблемы и перспективы развития социальной политики Латвии в 

условиях экономического спада. Tēzes. - Ш Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

«Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» 

- Minska, Baltkrievija, 2010g. 19.- 20. majis.- lpp.195.-197. 

Žanna Caurkubule. Проблемы Латвии в сфере развития экспорта высшего образования. The 

Problems of Educationn Export Development in Latvia. - Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference “Higher Education Studies:Challenges and Opportunities”. Tēzes. – Šauli, Lietuva, 

2010.g., lpp. 67.  
Pielikums 2. 

Dr.sc.ing., as.prof. Ž. Caurkubules 

piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos: 

2016: 
Ziņojums “Человеческий капитал как фактор устойчивого развития Латвии в условиях 

глобализации.” – ХVII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» – 

Minska, НИЭИ, 2016.g. 21.-22.oktobris.  

Ziņojums “Устойчивое социально-экономическое развитие Латвии на европейском рынке: 

вызовы и перспективы” - International Scientific Conference « Regiony Europy Środkowej i 

Wschodniej wobec wyzwań rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego» .- Toruņa, 

Polija, 2016.g. 17.-18. Jūnijs. 

Ziņojums «Анализ тенденций развития туризма в Европейском Союзе». - IХ Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость »  - Minska, Baltkrievija, 2016.g. 19.- 20. Maijs. 



160 

 

Ziņojums «Развитие аутсорсинга в Латвии». - VI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

«Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость »  

- - Minska, Baltkrievija, 2016.g. 19.- 20. maijs. 

Uzstāšanās „ Problems of Labor Market of Latvia in the Conditions of World Globalization”.- V 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Contemporary Economic Issues. Globalization. 

Liberalization. Ethics”.- Szczecin, Polija, 2016.g. 25. Aprīlis  

Uzstāšanās „ Problems of economic development of the baltic states in the context of european 

integration”.- VI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „ THE EUROPEAN COHESION 

CHALLENGES”.- Wroclawa, Polija, 2016.g. 21-22. Aprīlis  

Ziņojums „Demographic policy of Latvia: challenges and prospects”.- VI Starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference „ THE EUROPEAN COHESION CHALLENGES”.- Wroclawa, Polija, 

2016.g. 21-22. Aprīlis 

2015: 

Ziņojums “Совершенствование социально-экономической политики Латвии как фактор 

устойчивого развития региона.” – ХVI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» – 

Minska, НИЭИ, 2015.g. 23.oktobris.  

Uzstāšanās „Совершенствование социально-экономической политики Латвии как фактор 

устойчивого развития региона „XVI International Scientific Practical Conference “Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: 

структурные реформы и экономический рост” Minska, НИЭИ, 2015.g. 13.oktobris. 

Uzstāšanās  „Сохранение и развитие человеческих ресурсов как фактор устойчивого развития 

экономики Латвии. „V International Scientific Practical Conference “Transformation of Regional 

Economic: Sustainable Development and Competitiveness” Riga, June 5-6, 2015. 

Uzstāšanās «Анализ проблем рынка труда Латвии» - VШ Starptautiskās zinātniski praktiskā 

konference «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, 

устойчивость» - Minska, Baltkrievija, 2015.g. 21.- 22. maijs. 

Uzstāšanās « Проблемы качества жизни пенсионеров Латвии » - VШ Starptautiskās zinātniski 

praktiskā konference «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость» - Minska, Baltkrievija, 2015.g. 21.- 22. maijs. 

Ziņojums “SMALL BUSINESS OF LATVIA AS THE FACTOR OF STEADY 

DEVELOPMENT”- XVII International Scientific Conference „Management and Sustainable 

Development”.- Yundola, Bulgaria, 2015.g. March 20.-22 

Uzstāšanās «Роль социальной политики в воспроизводстве и сохранении человеческих 

ресурсов Латвии” - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference   “Business, Studies  and 

Me”. – Šiauliai, Lithuania, 2015.g. March 19. 

Uzstāšanās “Buzz Marketing in Modern Communications” - Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference “Business, Studies and Me”. – Šiauliai, Lithuania, 2015.g. March 19. 

Ziņojums „Влияние социальной политики на сохранение и развитие человеческих ресурсов 

Латвии” - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Business, Studies and Me”. – Šiauliai, 

Lithuania, 2015.g. March 19. 

Uzstāšanās „The Competency Approach in Personnel Management System at  Higher Educational 

Institution” . Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Mūsdienu 

izglītības problēmas”. – Rīga: TSI, 2015.g., 26. – 27.februāris. 

2014:  
Ziņojums “ РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ НА РЫНКЕ ТРУДА.” – ХV Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference «REALITIES AND PERSPECTIVES OF PROFESIONAL 
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COMPETENCES IN THE EUROPEAN UNION LABOUR MARKET» – Utena, Lietuva, 2014.g. 

13.oktobris.  

Ziņojums “ Проблемы развития малого бизнеса Латвии .” – ХV Starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования 

социально-экономического развития» – Minska, НИЭИ, 2014.g. 23.-24.oktobris.  

Ziņojums « Анализ перспектив развития ресторанного бизнеса Латвии в условиях 

европейской интеграции ». - VI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference « Экономический 

рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость »  - Minska, 

Baltkrievija, 2014.g. 25.- 26.Septembris, I.Sējums,  lpp. 350-352 

Ziņojums «Проблемы молодежной безработицы в Латвии в контексте европейской 

интеграции ». - VI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference « Экономический рост 

республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость »  - Minska, Baltkrievija, 

2014.g. 25.- 26.Septembris, I.Sējums,  lpp. 274-275. 

Ziņojums «Информационные маркетинговые коммуникации» - VI Starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference « Экономический рост республики Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость »  - Minska, Baltkrievija, 2014.g. 25.- 26.Septembris, II.Sējums 

lpp. 90-91. 

Ziņojums „Improving Social Policy of Latvia as a Factor of Sustainable Development of the State”. - 

V Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „EUROPEAN UNION 10 

YEARS AFTER THE BIGGEST ENLARGEMENT”.- Wroclawa, Polija, 2014.g. 10-11. Aprīlis  

Ziņojums „Some aspects of economic development of the Latvian market for 10 years as a part of 

EU”.- V Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „EUROPEAN UNION 10 

YEARS AFTER THE BIGGEST ENLARGEMENT”.- Wroclawa, Polija, 2014.g. 10-11. Aprīlis  

Ziņojums “Применение новых маркетинговых коммуникаций в привлечении студентов к 

обучению в вузе.” – Ш Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “ Higher Education Studies: 

Challenges and     Opportunities”. – Šiauliai, Lithuania, 2014.g. March 27. 

Ziņojums “Тенденции развития и проблемы взаимодействия системы высшего 

профессионального образования и рынка труда Латвии.” – Ш Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference “ Higher Education Studies: Challenges and     Opportunities”. – Šiauliai, Lithuania, 

2014.g. March 27.  

Ziņojums “FACE-TO-FACE МАРКЕТИНГ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ СОВРЕМЕННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ”- XVII International Scientific Conference 

„Management and Sustainable Development”.- Yundola, Bulgaria, 2014.g. March 21.-23 

2013: 

Ziņojums “ Проблемы cохранения человеческого капитала Латвии в условиях европейской 

интеграции.” – ХIV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Проблемы прогнозирования и 

государственного регулирования социально-экономического развития» – Minska, НИЭИ, 

2013.g. 24.-25.oktobris.  

Ziņojums “ Development problems and prospects of small and medium-sized businesses in Latvia 

under the combined European market.” - International Scientific Conference «ZARZĄDZANIE 

STRATEGICZNE ROZWOJEM REGIONU - PERSPEKTYWA 2014-2020. REKOMENDACJE 

DLA POLSKI I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ » .- Toruņa, Polija, 2013.g. Septembris 

20.-21. 

Ziņojums «Влияние качества жизни на сохранение человеческого капитала Латвии». - VI 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Экономический рост республики Беларусь: 

глобализация, инновационность, устойчивость»  - Minska, Baltkrievija, 2013.g. Maijs 15.- 16. 

Ziņojums « Анализ рынка охранных услуг Латвии ». - VI Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, 
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устойчивость»  - Minska, Baltkrievija, 2013.g. Maijs 15.- 16. 

Ziņojums «Оценка конкурентоспособности Латвии в Прибалтийском регионе.» - П 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli - Smolenska, Krievija, 2013.g. 18. aprīlis. 

Ziņojums “Проблемы повышения уровня жизни населения Латвии.” - Starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference “Business, Studies and Me”. – Šiauliai, Lithuania, 2013.g. March 28. 

Ziņojums “Implementation of Coaching Management in the Personnel Management System in the 

Field of Banking Services.” - International Scientific Conference “Business, Studies and Me”. – 

Šiauliai, Lithuania, 2013.g. March 28. 

Ziņojums „Olivero Toskani’s Provocative Marketing as the Prototype of new PR-Technologies”.- 

XV International Scientific Conference on Management and Sustainable Development.- Yundola, 

Bulgaria, 2013.g. March 22.-24. 

2012:  
Ziņojums «Социальная политика Латвии: проблемы и перспективы»- Starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference «Профессиональные особенности социальной работы с детьми и 

молодежью: вопросы теории и инновационной практики в подготовке студентов к работе в 

данной сфере» - Kazaņa, Krievija,2012.g., 2. Novembris 

Ziņojums «Проблемы реализации компетентностного подхода в системе высшего образования 

Латвии» - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Компетентностный подход в 

образовательном процессе: реализация, проблемы и перспективы». – Pleskava (Krievija)-Rīga 

(Latvija), 2012., Novembris 16.-17. 

Ziņojums “Проблемы развития рынка труда Латвии в условиях экономической рецессии.” – 

ХIII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Проблемы прогнозирования и 

государственного регулирования социально-экономического развития» – Minska, НИЭИ, 

2012.g. 25.-26.oktobris.  

Ziņojums «Проблемы и перспективы развития аутсорсинга в сфере информационных 

технологий (IT) Латвии» - III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Psiholoģijas, biznesa 

un sociālā darba  perspektīvas un iespējas mūsdienīgā Eiropā”.- Rīga, 2012.g., Maijs 24-25. 

Ziņojums “Uzņēmējdarbības vides salīdzinājums Latvijā un Islandē.” - III Starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference “Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba  perspektīvas un iespējas mūsdienīgā 

Eiropā”.- Rīga, 2012.g., Maijs 24-25. 

Ziņojums «Провокационный маркетинг Оливеро Тоскани» - III Starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference “Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba  perspektīvas un iespējas mūsdienīgā 

Eiropā”.- Rīga, 2012.g., Maijs 24-25. 

Ziņojums «Совершенствование методов управления человеческими ресурсами в системе 

менеджмента качества на рынке строительных услуг» - V Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, 

устойчивость»  - Minska, Baltkrievija, 2012.g. Maijs 17.- 18.  

Ziņojums «Проблемы развития рынка страхования жизни и здоровья а Латвии» - V 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Экономический рост республики Беларусь: 

глобализация, инновационность, устойчивость»  - Minska, Baltkrievija, 2012.g. Maijs 17.- 18. 

Ziņojums «Альтернативный маркетинг в условиях современной экономической ситуации» - П 

Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespeju 

laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”.- Rēzekne, Lavija, 2012, 17.-18.maijs 

Ziņojums « Сравнительный анализ демографических показателей Балтийских стран» - П 

Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespeju 

laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”.- Rēzekne, Lavija, 2012, 17.-18.maijs 

Ziņojums “The Development of Outsourcing in the Distance Learning System.” – International 

Scientific Conference “Higher Education Studies: Challenges and     Opportunities” – Šiauliai, 
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Lietuva, 2012.g. 26.Aprīlis  

Ziņojums “Application of alternative marketing in educational services promotion by the example of 

Baltic Psychology and Management University College.” – International Scientific Conference 

“Higher Education Studies: Challenges and     Opportunities” – Šiauliai, Lietuva, 2012.g. 26.Aprīlis 

Ziņojums “ The analysis of the economic conjuncture of Latvia in conditions of policy cohesion 

EU.” – International Scientific Conference “Polityka spojnosci w okresie 1014-2020 a rozwoj 

regionow Europy” – Wroclawa, Polija, 2012.g., Aprīlis 23-25. 

2011.:  
Ziņojums “Проблемы экономического развития стран Балтии в условиях кризиса.” - ХII 

International Scientific Conference «Key instruments of human co-existence organization: 

economics and law».- Kiev-London, October 27-November 1, 2011. 

Ziņojums “Механизм реализации социальной политики Латвии в современных условиях.” – 

ХII Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Проблемы прогнозирования и 

государственного регулирования социально-экономического развития» – Minska, НИЭИ, 

2011.g. 20.-21.oktobris.  

Ziņojums “Проблемы и перспективы сохранения человеческих ресурсов Латвии в условиях 

объединенной Европы.” - IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Экономический рост 

республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость»  - Minska, Baltkrievija, 

2011g. 19.- 20. majis. 

Ziņojums “Диагностика экономического состояния как фактор устойчивого развития 

предприятия.” - IV Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Экономический рост 

республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость»  - Minska, Baltkrievija, 

2011g. 19.- 20. majis. 

Ziņojums “Оценка факторов конкурентоспособности Латвии в Европейском союзе.” -  IV 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Экономический рост республики Беларусь: 

глобализация, инновационность, устойчивость»  - Minska, Baltkrievija, 2011g. 19.- 20. majis. 

Ziņojums “Актуальные вопросы реализации социальной политики Латвии  в современных 

условиях.”– Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Социально-ориентированная модель 

экономического развития: опыт Германии и Беларуси» - Minska, Baltkrievija, 2011g. 18 majis.  

Ziņojums “Возможности инновационного развития Латвии в контексте европейской 

интеграции.” - Starpreģionālā zinātniski praktiskā konference «Региональные производители: их 

место на современном рынке товаров и услуг».- Krasnojarska, Krievija, 2011.g. 12.maijs. 

Ziņojums ‘Совершенствование налоговой политики стран Балтии в современных условиях. ‘ - 

Starpreģionālā zinātniski praktiskā konference «Региональные производители: их место на 

современном рынке товаров и услуг».- Krasnojarska, Krievija, 2011.g. 12.maijs. 

Ziņojums “DEVELOPMENT OF ECONOMIC INFRASTRUCTURE IN LATVIA OVER THE PERIOD OF 2000-

2010.” - International Scientific Conference “Bizness, studijas un es”. – Šauli, Lietuva, 2011.g. 24. 

februāris 

Ziņojums “USE OF METHODS OF THE ALTERNATIVE MARKETING IN THE PROMOTION OF EDUCATIONAL 

SERVICES”. - International Scientific Conference “Bizness, studijas un es”. – Šauli, Lietuva, 2011.g. 

24.februāris. 

2010.: 

Ziņojums “Актуальные вопросы развития человеческого капитала  Латвии в условиях 

экономической рецессии.” - Х1 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» – 

Minska, НИЭИ, 2010.g. 14.-15.oktobris. 

Ziņojums “Особенности стимулирования труда персонала в сфере металлоторговли.” - 

Visukrainas zinātniski praktiskā konference «Стабильное развитие предприятий сферы услуг».- 



164 

 

2010.g. 19-20 septembris, Jalta, Ukraina. 

Ziņojums “Тенденции развития демографических показателей как оценочного фактора 

состояния оценочного капитала на рынке ЕС.” - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

«KAPITAL LUDZKI W PROCESIE PRZEMIAN EUROPY ŠRODKOWEJ I WSCHODNIEJ» .- 

Toruņa, Polija, 2010.g. 20.-21.maijs. 

Ziņojums.”Проблемы и перспективы развития социальной политики Латвии в условиях 

экономического спада.” - Ш Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Экономический рост 

республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» - Minska, Baltkrievija, 

2010g. 19.- 20. majis.- lpp.195.-197. 

Ziņojums “Анализ макроэкономических показателей развития Прибалтийского региона после 

вступления в ЕС и на современном этапе.” Starptautiskā zinātniski praktiskā konference: „Jaka 

polityka spójności dla regionów europejskich po 2013 r.?”- Wroclawas ekonomiskā universitāte, 

Polija.- 2010.g.19-21. aprīlis. 

Ziņojums “Проблемы Латвии в сфере развития экспорта высшего образования. The Problems of 

Educationn Export Development in Latvia.” - Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Higher 

Education Studies:Challenges and Opportunities”. Tēzes. – Šauli, Lietuva, 2010.g., 15.aprīlis. 

Ziņojums “Тенденции развития экономик стран Балтии в условиях экономической рецессии.” 

X11 Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Management and Sustainable Development.- 

UNIVERSITY OF FORESTRY , Bulgarija, Yundola, 2010.g. 19.-21. marts. 
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Pielikums 3. 

Dr.sc.ing., as.prof. Ž. Caurkubule 

Tālākizglītība un profesionālā pilnveide (pēc 2000.gada) 

2016.gadā - Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA, GFK,  

2016. g., 4.-5. februāris.- sertifikāts 

2015.gadā - Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA, BPMA, 

GFK,  2015. g., 4.-5. februāris.- sertifikāts 

2014.novembris-2015.janvāris kursi MOODLE 

2014.gadā - studiju  administratīvā vizīte Šauļu kolēģijā Lietuvā.- apliecība 

2014.gadā studiju vizīte Wroclavas ekonomiskajā universitātē ar lekciju „ Improving Social Policy of 

Latvia as a Factor of Sustainable Development of the State”, Polijā 

2014.gadā - Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA, BPMA, 

GFK,  2014. g., 6.-7. februāris.- sertifikāts 

2013.gadā - studiju  administratīvā vizīte Panevežas kolēģijā Lietuvā.- apliecība 

2013.gadā Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA un BPMA, 

2013. g., 7.-8. februāris.- apliecība 

2012.gadā Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA un BPMA, 

2012. g., 2.-3. februāris.- apliecība 

2012.gadā – BSA angļu valodas kursi iesācējiem 

2011.gadā Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA un BPMA, 

2011. g., 3.-4. februāris.- apliecība 

2010. gadā - studiju  vizīte Wroclavas ekonomiskajā universitātē ar lekciju „Analysis of the 

macroeconomic development of the Baltic region after the entry into the EU at the present stage”, 

Polijā 

2010.gadā Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA un PA, 2010. 

g., 4.-5. februāris. - apliecība 

2009. gadā studiju  administratīvā vizīte Wloclavekas humanitāri-ekonomiskajā augstskolā, Polijā 

2009. gadā Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Jūrmala, BSA un PA, 

2009. g., 5.-6. februāris. - apliecība 

2008. gadā ESIA seminārs “Aktualitātes Eiropas Savienībā”.- Rīga, 2008.g. 2. decembris. 

2008. gadā ESIA seminārs “Aktualitātes un  patērētāju tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā”.- Rīga, 

2008.g. 29. aprīlis. 

2007. gadā ESIA seminārs “Latvija Eiropas Savienībā – kas jauns?”.- Rīga, 2007g. 23.oktobrī.- 

apliecinājums 

2007. gadā ES struktūrfondu nacionālās programmas projekta “Labklājības ministrijas pētījumi” 

konference “Latvijas darba tirgus izaicinājumi”.- Rīga, 2007.g.13.jūnijā. 

2007. gadā ESIA seminārs “Latvija Eiropas Savienībā – aktualitātes un jaunas iespējas”.- Rīga, 

2007g. 18.aprīlī.- apliecinājums 

2007. gadā Starpaugstskolu izbraukuma seminārs “Gudrās brīvdienas”. – Līgatne, BSA un PA, 2007. 

g., 8.-9. februāris. - apliecība 

2006.gadā ESIA seminārs “Latvijas dalība Eiropas Savienībā – aktualitātes un informācijas 

iegūšanas iespējas Latvijā”.- Rīga, 2006g. 13.decembrī.- apliecinājums 

2006.gadā Starptautisks seminārs “Studiju rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana”.- 

Rīga, LU, 2006g. 28. aprīlī. 

2005.gadā Seminārs “Studentu pētniecisko darbu attīstība un pilnveidošana studiju procesā”.- 

Valmiera, Vidzemes augstskola, 2005.g. 2.decembrī. 

2003. gadā LU programma “Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide (Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā augstskolu didaktikā un izglītības darba vadībā) “.-Rīga, LU, 2003.g. – sertifikāts 
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2002. gadā LVAVP Lat2 kursi cittautu skolu priekšmetu skolotājiem .- Rīga, 2002.g.– apliecība. 
2000.-2001.gadā RTU arodskolotāju pamata pedagoģiskās izglītības programma – apliecība un sertifikāts 

Pielikums 4. 
Dr.sc.ing., as.prof. Ž.Caurkubules 

organizātoriskās kompetences, projekti, granti, maģistrantu vadīšana (pēc 2000 g.): 

2016: VII Starptautiskās konferences ,, Regions of Central and Eastern Europe against the 

challenges of smart, sustainable and inclusive development” zinātniskās padomes locekle. – Toruņa, 

Polija: N.Koperņika universitāte, 2016.g., Jnijs 17.-18. 

2016: IX Starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences «Экономический рост Республики 

Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» organizatoriskās komitējas locekle.- 

Baltkrievijas valsts ekonomikas universitāte, Minska, Baltkrievija, 2016.g. 19.- 20. maijs. 

2016: VI Starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences “The European cohesion challenges” 

zinātniskās komitējas locekle- Wroclawas ekonomikas universitāte, Wroclawa, Polija, 2016.g., 

Aprīlis 21-22. 

2014: V Starptautiskās zinātniski  praktiskās studentu konferences “Scientific and Professional 

Identity of a Student” organizatoriskās komitējas priekšsēdētāja vietniece - Rīga: BPMA, 2014.g. 

Decembris  12.-13. 

2014: IV Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski  praktiskās konferences “Izaicinājumu 

un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” organizatoriskās komitējas locekle - Rīga: 

BSA, 2014.g. Maijs 15.-16. 

2014: V Starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences “European Union 10 Years after the 

Biggest Enlargement” zinātniskās komitējas locekle - Wroclawas ekonomikas universitāte, 

Wroclawa, Polija, 2014.g., Aprīlis 10-11. 

2014: Starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences “Higher Education Studies: Challenges and 

Opportunities” organizatoriskās komitējas locekle- Lietuva: Šauli, Šauļu kolēģija, 2014.g. March, 

27. 

2013: IV Starptautiskās zinātniski  praktiskās studentu konferences “Scientific and Professional 

Identity of a Student” organizatoriskās komitējas priekšsēdētāja vietniece - Rīga: BPMA, 2013.g. 

Decembris  13.-14. 

2013: VI Starptautiskās konferences ,,Strategic management of the region’s development – perspective 

2014-2020. Recommendations for Poland and Central-Eastern Europe” zinātniskās komitējas locekle – 

Toruņa, Polija: N.Koperņika universitāte, 2013.g., Septembris 20.-21. 

2013: Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences “Bizness, studijas un es” organizatoriskās 

komitējas priekšsēdētāja vietniece - Lietuva: Šauli, Šauļu kolēģija, 2013.g., Marts 28. 

2012: III Starptautiskās zinātniski  praktiskās studentu konferences “Scientific and Professional 

Identity of a Student” organizatoriskās komitējas priekšsēdētāja vietniece - Rīga: BPMA, 2012.g. 

Decembris  7.-8. 
2012: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Kompetenta pieeja izglītības procesā: realizācija, 

problēmas, perspektīvas” organizatoriskās komitējas līdzpriekšsēdētāja - Pleskavas valsts universitāte 

(Pleskava,) Krievija, 2012.g. Novembris 16.-17. 

2012: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Jaunatne krievu pasaulē - nākotnes faktors” 

organizatoriskās komitējas locekle – Krimas humanitāra universitāte (Jalta,) Krima, Ukraina, 2012.g., 

Jūnijs,8. 
2012:  III Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences “Psiholoģija, bizness un  sabiedrības 

sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” programmas komitējas priekšsēdētāja vietniece – Rīga: 

BPMA, 2012.g., Maijs 24.-25. 

2012: Starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences “Higher Education Studies: Challenges and 

Opportunities” organizatoriskās komitējas locekle- Lietuva: Šauli, Šauļu kolēģija, 2012.g. Aprīlis 
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26. 

2011: II Starptautiskās zinātniski  praktiskās studentu konferences “Scientific and Professional 

Identity of a Student” organizatoriskās komitējas priekšsēdētāja vietniece - Rīga: BPMA, 2011.g. 

16.-17. decembris  

2011: Starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences “Vienotā izglītības kvalitātes novērtēšanas 

sistēma” Programmas komitējas priekšsēdētāja - Latvija: Rīga, Grāmatvedības un finanšu koledža, 

2011.g. 2. jūnijs 

2011: Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences “Bizness, studijas un es” organizatoriskās 

komitējas locekle- Lietuva: Šauli, Šauļu kolēģija, 2011.g. 24. februāris 

2010: I Starpaugstskolu zinātniski  praktiskās studentu konferences “Scientific and Professional 

Identity of a Student” organizatoriskās komitējas priekšsēdētāja vietniece - Rīga: BPMA, 2010.g. 

17.-18.decembris  
2010: TSI zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē” 

programmas komitējas locekle – Rīga, TSI, 2010.g. 22.-23. aprīlis 

2009:  II Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences “Psiholoģija, bizness un  sabiedrības 

sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” programmas komitējas priekšsēdētāja vietniece – Rīga: 

PA, 2009.g. 23.-24. aprīlis 

2007:  Starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences “ New trends & challenges in management” 

organizācijas komitējas locekle- Polija: Warshawa, Finanšu un menedžmenta augstskola, 2007.g. 

22.-23. novembris  

2007: Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences “Mūsdienu izglītības 

problēmas” organizācijas komitējas locekle – Rīga: TSI, 2007.g. 22. – 23.februāris  

2006: I Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences “Psiholoģija, bizness un  sabiedrības 

sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” programmas komitējas priekšsēdētāja vietniece – Rīga: 

PA, 2006.g. 22.-23. novembris 

2003:  Starptautiskās zinātniski - praktiskās konferences “Tirgus ekonomikas valstis integrācijas 

apstākļos: problēmas, perspektīvas” organizācijas komitējas locekle- Rīgā, EKA, 2003.g. 27.-28. 

majis   

2016: 11.februāris-13 . februāris  - dalība izglītības izstādē  “Izglītība un karjera - 2016”, Minska, 

Baltkrievija 

2015: 27.februāris-2.marts  - dalība izglītības izstādē  “Skola 2015”, Rīgā 

2013: 28.februāris-3.marts  - dalība izglītības izstādē  “Skola 2013”, Rīgā 

2013: 21.-23.februāris   - dalība izglītības izstādē  “Karjera un izglītība 2013” Baltkrievijā, Minskā. 

2014: 28.februāris-2.marts  - dalība izglītības izstādē  “Skola 2014”, Rīgā 

2012: 1.-4.marts  - dalība izglītības izstādē  “Skola 2012”, Rīgā 

2011: 3.-6.marts  - dalība izglītības izstādē  “Skola 2011”, Rīgā 

2010: 25.-28.februāris - dalība izglītības izstādē  “Skola 2010”, Rīgā 

No 2008.gada: Vasaras starptautiskās nometnes vadītāja, sadarbībā ar Krimas Humanitāro 

Universitāti (KHU) (Krimā, Jaltā, Ukraina) 

No 2015. gada: BSA Redakcijas  izdevniecības Padomes priekšsēdētāja 
No 2015. gada: Starptautiskā oficiālā žurnāla „Advances in Economics and Business” (Horizon Research 

Publishing Corporation,USA) oficiālā recenzente 

No 2015. gada: Ukrainas zinātniskā žurnāla „Organizatoriskā psiholoģija. Ekonomiskā psiholoģija” 

Starptautiskās zinātniskās padomes locekle (Kijeva, Ukraina) 

No 2014.gada: Krievijas (University of Management “TISBI”, Kazaņa, Tatarstana) oficiālā žurnāla „Vestnik 

TISBI” Starptautiskās padomes locekle 

2011.-2015.: BSA un BPMA kopīgas redakcijas izdevniecības Padomes priekšsēdētāja 

No 2011.gada: RTU zinātnisko rakstu krājuma “Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība” 
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redaktoru kolēģijas locekle 

No 2010.gada: Lietuvas (Šauļu kolēģija) oficiālā žurnāla “Professional studies: Theory and Practice” (ISSN 
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http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=268&txt=1743&from=0
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=268&txt=1743&from=0
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2013. – 3 metodoloģiskie semināri, organizēti ar CUP ELT pārstāvniecību Latvijā, 6.martā 2013, 

Rīgā. 

2012. - Latvijas anglu valodas skolotaju asociacijas ikgadeja conference (12th IATEFL//20th 

LATE Anniversary Conference „Back to the Future in ELT”), 23-24. Aug 2012, Rīga, (prezentācija: 

„Designing materials for ESP”). 

2012. - Oksforda profesionālo attistību seminārs „Teaching English for Academic Purposes”and 

„Rreparing Students for Successful presentations”. Speaker: Edward de Chazal, Nov 20, 2012, Rīga 

2012. –2 metodoloģiskie semināri organizēti ar CUP ELT pārstāvniecību Latvijā kopā ar Latvijas 

Universitāti, 24. oktobrī 2012., Rīgā 

2012. – metodoloģiskais seminārs organizēts ar CUP ELT pārstāvniecību Latvijā, 13. martā 2012., 

Rīgā 

2011. – 9. starptautiskā zinātniskā konference „Problems and tendencies of modern society 

development”, 14-19 Sept 2011, London-Kiev, (online participation), prezentācija atklātā sekcijā. 

2011. –2 Oksforda profesionālo attistību semināri (4 stundas) – „Lets start at the very beginning” un 

„Real life skills”, organizēts ar OUP ELT pārstāvniecību Latvijā 

2011. – metodoloģiskā konference organizēta ar Pearson ELT apmācības centru Latvijā „Making 

Informed Choices” (8 stundas). 

2. Pedagoģiskā kvalifikācija 

 Lekciju un semināru vadība 

Bakalaura programmā: 

Angļu valoda profesionālajiem merķiem (psiholoģiem, economistiem, sociālājiem darbiniekiem) 

(ESP, EAP),  + vispareja anglu valoda no A1 lidz C1. 

 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana vai izdotie darbi 

2006. I.Popova, L.Gončarova. Social Work Matters 
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VALODU ZINĀŠANAS  

Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana 

 Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  Prof.apjomā  Prof.apjomā  Prof.apjomā  Prof.apjomā  Prof.apjomā 

Latviešu valoda  
 

Loti labi 
  Loti labi   Labi   Llabi   labi 

Franču  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas 

Vācu  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas  pamatzināšanas 

Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

 

17.09.2016                                                                                                 L.Gončarova  
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CURRICULUM VITAE 
Name, Surname: Marina Gunare  

Date of birth: 01.08.1961 

Place of birth: Belitz, Germany, 1961 

Personal code: 010861 – 10133 

Citizenship: Latvia 

Address: A. Deglava 61-28, LV-1035, Riga, Latvia 

Phones: +371-7573168, 

mob.+371-26452527 

E-mail: marina_latvia@mail.ru 

Place of work: Baltic International Academy, Riga, Lomonosova, 4, Latvia 
 

EDUCATION: 
2012 - 2013 Baltic International Academy, Master programme “Communications management 

in leisure and entertainment” 

1998-1999 Moscow State University, professional training in specialization “Political Science 

and “Sociology” 
1996 - 1998 Baltic  Russian Institute, Master programme “Public Relations” 

1978-1983 Latvian State University, Foreign Languages Department, teacher of the German 

language, philologist, translator, 

Kaliningrad State (DATE) University, Department of Public Professions, 

journalist. 

ACADEMIC DEGREES: 
2013 Master’s degree in philology, Baltic International Academy 

2012 Master’s degree in philology, Latvian University 

2003 Doctorate in political science, Moscow State University, 
2001 Candidate of Science in political science from Moscow State University, 
1999 Master’s degree in public relations, Baltic Russian Institute. 

QUALIFICATIONS and PROFESSIONAL: 
Development 
2013, March-April  Professional development courses in MOODLE Programme 

2008, June „Use of technological tools in a lecturer’s work. Computer-aided preparation of 

research publications”. Professional development course, 
2008, 26–29 

October 
Participation in the seminar World Urban Development Congress INTA32, 

2006, 22 March-

28June 
Professional development courses for university lecturers, 

2006, May „Use of technological tools in a lecturer’s work. Multi-media equipment”. 

Professional development course, 

2006, September Participation in seminars during the international „Golden Hammer” Festival, 

2004, January Two-day seminar-training „Event as PR and marketing tool”, seminar held by 

Susanne Czernik („Akademie für Führung und Kommunikation”, Germany), 

2004, 26-27 August Participation in seminars during the international „Golden Hammer” Festival, 

2004, 16 November Seminar “Be different or die” held by Jack Trout (Baltic Management 

Conferences), 

2002-2003 Master’s studies at Hagen Universität in Germany, by-correspondence student in 

the specialty: “German politics, culture and society”, 

2001, May European School of English, Malta, 

1999, February – 

1999, May 

studies at the “Baltic Public Relations Centre”. Course attended: 

“Europeanization of Public Relations” 

1998 – 1999 Moscow State University, Institute of Professional Development for the 

teaching stuff delivering humanities and social sciences: specialty “Social 

science” and “Political science”, 
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1995 International seminar-training „The Road to Success. Work in Non-Commercial 

Structures”. Leadership training, 

1987 “Education of adolescents”, training courses held at Housing Department 

Community Centre, Riga, 

1981 - 1982 Training at guide-interpreters’ courses at “Intourist” and “Sputnik”,Riga. 

WORK EXPERIENCE: 
Pedagogical and educational work 
2011 - Present time Baltic International Academy (BIA). Head of the master study programme 

““Communications management in leisure and entertainment” 

2007 – Present time Baltic International Academy (BIA). Head of the bachelor study programme 

„Tourism and Hotel Management”, 

2004 Baltic Russian institute, as. prof., 

2002 Baltic Russian institute (BRI), docent, 

2001 –2013 BRI – BIA, a scientific adviser on 295 diploma papers and 70 Master papers, 

2001 Higher School of Psychology, docent, 

Baltic Russian institute, lecturer, 

2001 Moscow State University, Department of Management, guest-lecturer, 

1994 – 1996 Riga Classical Gymnasium, German language teacher, 

1987 – 1988 Educator at 81 Housing Department  juvenile delinquents ‘department, 

1988 – 1991 German language teacher in the firm “Modus”, 

1991 German language teacher at Riga Pushkin Lyceum. 

Other activities 

Interpreting, translation, organizational work 
1981 – 1983 Guide-interpreter in an international tourist bureau “Sputnik” and “Intourist”, 

1983 – 1986 Translator at higher military school named after Burizov, 

1994 – 1996  Sales and marketing manager for the firm “Avroy Shlain Cosmetics”, 

1996. – 1999 Firm “Modus”, director, 

1995 – 1999, 2004 Film Festival “Baltic Pearl” Centre, director of the Public Relations 

department, 

2002 Collaboration with the publishers “Izdevniecība Jāņa sēta”Ltd., translating 

books from German into Russian. 

PARTICIPATION IN CONFERENCES: 

14-16 May 2013 
III International Scientific and Practical Conference “Cultural Heritage and Tourist 

Territories: the city as a tourist territory” 

6-7 December 2012 International Scientific Conference “Sports and Leisure Management: Tendencies and 

Challenges” 

15- 17 March 2012 II International Scientific and Practical Conference Cultural Heritage and Tourist 

Territories 

2-3 June, 2011 
XII International Scientific Conference "New value of tourism for the development of 

society". Report: "Forms of communication to achieve competitiveness in the tourism 

sector". School of Business Administration, Riga, Latvia. 

27-28 May, 2011   
International scientific conference "Society, Integration, Education". Report: 

“Experience in marketing as a tool to strengthen the university a competitive 

advantage”. School of Rezekne, Rezekne, Latvia. 

12-14 May, 2011   
International scientific conference "Communication technologies in building relations 

with social groups in business, place marketing and tourism." Round table "The 

development of tourism in the capital and in the regions", WORKSHOP 

«Development of special events to attract tourists», BSA, Daugavpils, Latvia. 

April, 2011 
International scientific and practical seminar "Cultural diversity: Books in Culture 

Social Space", ref. "A book as cultural product". Ukraine, Kharkov National 

University. 
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14 April, 2011 
Academic-Practical Conference  «Policy of culture and tourism: tendencies, current 

issues, experience”, Rokišis District Municipality, Lithuania.  Report „Įspūdžių 

medžioklė – kaip kultūrinio turizmo struktūros bazinis elementas“. 

13-15 April, 2011 
International scientific conference „Technologies of experiential marketing for 

promotion of smaller towns of Latvia”, Daugavpils, Latvia. 

February, 2011 
The 4th international, scientific-practical conference “Business, Studies and Me”. 

Šiauliai, Lithuania. Report. 

15 October, 2011 
VI Conference "Industry conferences and business tourism: experience of the regions 

of Russia and foreign countries." Report «Portal www.liveriga.com and its role in the 

development of business tourism in Latvia." St. Petersburgh. 

7-9 October, 2011 
13th international, scientific-practical conference “Russian Studies and the present”. 

Report "The use of speech means to promote tourist sites". Riga, BSA. 

August, 2010 
EUKO 2010 The 10th Conference on European Business Communication / 

Europäische Wirtschaftskommunikation, School of Business Administration Turiba, 

Report “Impressions as an intent in the industry of business communication”. Riga, 

Latvia. 

June, 2010 
International scientific conference "Modernization of Management and 

Administration in the northeastern European Union". Report "Cultural events as a tool 

to attract consumers", WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACYJNO –SPOŁECZNA, 

Warsaw , Poland. 

June, 2010 
International scientific conference "The economic modernization of the Baltic Sea. 

The experience of the first decade". Report "Creativity as an integral part of the 

economic development of tourist areas in the context of globalization". Akademia 

Podlaska, Sedlce, Poland. 

May, 2010 
International scientific conference "The economic growth of the Republic of Belarus: 

globalization, innovation, sustainability". Minsk, Belorussia. 

May, 2010   
International scientific conference “Reading of Infantiev”. Report "Multicultural 

Communication in the training of specialists in the field of tourism and hospitality 

industry." Riga, Latvia. 

April, 2009 
International scientific seminar "Glamurs: mūsdienu kultūras tēls". Report 

«Glamorous tourism is a phenomenon of modern times?» Riga, Latvia. 

May , 2009 
Conference JEP_27137_2006 EU-Tempus Baltic MICE-Tourism Training Center. 

February, 2009 
The Third international, scientific-practical conference “Business, Studies and Me”. 

Šiauliai, Lithuania. 

February, 2009 
Inter-higher school scientific and educational conference “Actual Problems of 

Education”. – Riga, 2009. TSI. 

December, 2008 
Business-forum “Exhibition Saint-Petersburg – 2008” 

Round table “Impression Management in the Congress-exhibition Industry”. 

May, 2008 
International scientific conference "The economic growth of the Republic of Belarus: 

globalization, innovation, sustainability". Report "Marketing of tourist destinations".  

Minsk. 

May, 2008   
International scientific seminar "Cultural diversity: from the past to the future". 

Report "The space of fiction, or a walk with old friends". Riga. 

May, 2008 
International scientific conference «European Higher Education Space:  The Present 

State, Issues, Prospective». Report „Students’ and Teachers Mobility Problems in the 

Frameworks of Bologna Process: Experience and Prospective”. Riga. 

April, 2008 
International scientific conference "Psychology, business and social sphere problem 

areas: Theory and Practice". Riga. 
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April, 2008 
11th International scientific conference "Society and Culture: Social Partnership and 

Dialogue". Report  "The role of marketing in the formation of the tourist attractions of 

the region's specialization". Liepaja. 

April, 2008 
International scientific conference "Daugavpils fortress. History. Today. The future". 

Report "Fortification areas of tourism development". Daugavpils. 

April, 2007   
Seminar "The area marketing world and Latvia: problems and reality, perspectives". 

Riga, BSA. 

February, 2007 
Inter-university scientific and educational conference "Actual Problems of 

Education". Riga, TSI. 

December, 2006 
3rd International conference "Baltic Ukrainian heritage in the context of social 

integration". Riga. 

August, 2006 
First Kultūrologu A.Hercena Russian Congress of the Russian State Pedagogical 

University. St. Petersburg. 

August, 2006 
International scientific conference "Business Culture tranzitīvajā society." Chaired the 

section "Cross-cultural aspects of the business". 

February, 2006 
Inter-university Research and Academic Conference "Actual Problems of Education", 

Riga. 

April, 2005 
International scientific and practical conference "Russian new European cultural 

communicative space". 

September, 2005  
Baltic German Society Congress "Cultural heritage in the context of integration" 

June, 2005 
International scientific conference "Finno-Ugric world of Russian and European 

context of intercultural dialogue." Report "features teaching in a bilingual 

environment". 

May, 2005 
International scientific and practical conference "Entrepreneurship in Baltic states - 

first year in the EU". 

December, 2003 
2nd International scientific and practical seminar "Modern Russian economic 

transformation issues: organizational theory and practice of management and 

assurance". 

April, 2003 
3rd political scientists of all nationalities Congress. Report "features Kroskultūras 8th 

Latvian parliamentary elections". 

January, 2003 
Inter-university Scientific Conference "New Russia: Politics and culture in modern 

dimension". Speaking plenary "Russian ethnic characteristics Latvian political 

activities". 

September, 2002 
International scientific and practical conference "Problems and approaches to 

developing business activities and the right ХХI Century", Report "Event marketing 

politics". 

March, 2000 
First International CIS and Baltic University Conference "at the University and the 

community. Cooperation between universities and turn of the century. "Report "Socio-

scientific structures of modern higher education". 

April, 1999 
Lomonosov reading Report "Russian emigration policy: refugees and forced migrants 

a problem". 

February, 1999 
International scientific conference "Human rights in Russia: declarations, rules and 

life" Report "Migration history of CF". 

PUBLICATIONS: 

1.  
Article «Этнографический туризм как способ сохранения национальных традиций» // 

Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции 

«Проблемы изучения и сохранения культурного наследия и традиция в контексте 

современной культуры Балтии», 4-6 июня 2012, Рига. С.  28-37. 
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2.  
Article «Торгово-развлекательные центры как туристический ресурс//Сборник материалов II 

международной научно-практической конференции «Культурное наследие и туристические 

территории», Рига, 2012.  С 17 – 31. 

3.  
Article «Инновационные способы продвижения туристических продуктов» с. 17 -20 (в 

соавторстве) // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием и индексом цитируемости. Набережные Челны, 15 мая 2012 года/под 

ред. Комадоровой И.В., Кузнецовой Е.В. – Набережные Челны: НЧФНОУВПО «Университет 

управления «ТИСБИ», 2012. – 219 с. ISBN 978-5-93593-159-9 

4.  
Article «Глобализация туризма и его влияние на национальную идентичность». С. 200-204 

(в соавторстве) // Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием и индексом цитируемости. Набережные Челны, 15 мая 2012 

года/под ред. Комадоровой И.В., Кузнецовой Е.В. – Набережные Челны: НЧФНОУВПО 

«Университет управления «ТИСБИ», 2012. – 219 с. ISBN 978-5-93593-159-9 

5.  
Article "The Hunt for impressions as the basic structural element of cultural tourism" // Applied 

Research in Studies and Practice, Nr. 4.Panevežys, 2011. P. 16 - 23. ISSN 2029-1280 

6.  
Article "Komunikācijas veidi tūrisma jomā konkurētspējas sasniegšanai" // XII Starptautiskā zinātniskā 

konference, Riga, 2011.g. ISSN 1691-6069 (co-author N. Sotikova) 

7.  
Thesis "Experience in marketing as a tool to strengthen the competitive advantage of universities" // 

International Scientific Conference 2011 27th - 28. May lpp.578 - 588th Latvia, Rezekne ISSN 1691-

5887 (co-author N. Sotikova) 

8.  
Article „PROMOTION OF TOURISM IN THE SMALLER TOWNS OF LATVIA: 

CONTEMPORARY EXPERIENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT” // SOUTH-WEST 

UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” – BLAGOEVGRAD FACULTY OF ECONOMICS TOURISM 

DEPARTMENT, the Second International Conference for PhD Candidates. Bulgaria, 06-08 May 2011. 

P. 356 – 361. ISSN 1314-3557 (co-author N. Sotikova) 

9.  
Thesis "The use of technology marketing experience in promotion of small towns in Latvia» // 

Daugavpils Universitātes 53. 2011.g.Lpp.79. ISBN 978-9984-14-522-8 (co-author N. Sotikova) 

10.  
Article "The use of speech means to promote tourist objects" // Proceedings of article 13 of the 

international scientific conference "Russian Studies and the Present." Report. Riga, 2011. P.132-138. 

ISBN 978-9984-47-044-3 

11.  
Thesis “Means of Experiental Marketinga s an Effektive Tools for Attracting Tourists: experience of 

Latvia» // The 4th international, scientific-practical conference “Business, Studies and Me”. - Šiauliai, 

2011. Lpp.53-55. (co-author N. Sotikova) 

12.  
Article "Creating a Cultural Event in the Marketing of Tourist areas" // International scientific 

and practical conference "Modern Regional Policy: domestic and foreign experiences and 

perspectives." Kazan, 2010. lpp. 140 - 148. ISBN 978-5-93593-127-8 

13.  
Article "Creativity as an integral part of the economic development of tourist areas in the context of 

globalization // Proceedings of the Conference Podlaska Academy, Siedlce, Poland. 2010. lpp. 197 - 

213. ISBN 978-83-7051-582-9 

14.  
Thesis "Other" as a category of image in territorial marketing" // International scientific conference" 

The economic growth of the Republic of Belarus: globalization, innovation, sustainability ". Minsk. 

2010. lpp.173. ISBN 978-985-484-706-1 

15.  Book "IFES / MICE. Experimental Design. "- St.: Public Pro 2009. ISBN 978-5-904536-03-9 

16.  
Article "The transformation of fantasies into reality, or as literary characters become brands" // 

Proceedings of the international scientific-practical seminar "Cultural diversity: from the past to the 

future." - Riga, 2009. Lpp. 97 - 109. 

17.  
Article "Tourism without barriers: creating an enabling environment for people with special needs // 

MICE - Industry meetings. Collection of materials the final conference of the international project 

JEP_27137_2006 EU-Tempus Baltic MICE-Tourism Training Center. 5 - 7 mājā 2009. Lpp.61 - 82. 

(co-author A.Mite) 

18.  
Article "The role of marketing in the formation of the tourist attractions of the region's specialization". 

- 11th International scientific conference "Society and Culture: Social partnership and dialogue." 
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Liepaja, 2009. p. 622-628. 

19.  Book. Textbook. "M.I.C.E. - Industry Business. "- St.: Public Pro 2009. - 160 p. 

20.  
Thesis "Special training in the field of business tourism in Latvia" // The Third international, scientific-

practical conference “Business, Studies and Me”. - Šiauliai, 2009. p.45-47. 

21.  
Thesis "Education and Manpower Training for the MICE Industry" // Inter-higher school scientific and 

educational conference “Actual Problems of Education”. – Riga, 2009. P. 19. 

22.  
Article "Social responsibility as part of the company's strategic management of long-term development 

of the" / / Psychology, business and social sphere: today's problems. - Riga, 2008. p. 132-144. 

23.  
Thesis "Marketing of tourist destinations" - Minsk: Proceedings of the International Scientific 

Conference, 2008. p.16 - 17. 

24.  
Thesis „Students’ and Teachers Mobility Problems in the Frameworks of Bologna Process: Experience 

and Prospective”. – Riga: International Conference: European Higher Education Space: The Present 

State, Issues, Prospective, 2008. 

25.  
Article "Marketing communications features of the Muslim environment" // Psychology, business and 

social sphere problem areas: Theory and Practice. - Riga, 2007. p. 122 - 133. 

26.  
Article "Landscape architecture in creating the image of the territory" // Communicator. Academic 

library. - Riga, BSA, 2007. p. 54 - 66. 

27.  
Article Cross-cultural competence manager in a European. "International scientific-practical 

conference "Actual problems of modern society." - Naberezhnye Chelny, 2007. p. 45 - 47. 

28.  
Article "Cross-cultural aspect of training of translators. "Proceedings of the conference "Days of 

Russian language in Latvia." - Moscow: Moscow State University, 2007. p. 19 - 24. 

29.  
Article "Marketing technology to promote products and services." Proceedings of the VIII 

International Scientific Conference "Theory and Practice of Management and Marketing", Minsk: 

LLC "Magic Book", 2007. p. 68-69. 

30.  Synopsis lecture course "Principles of Advertising". - Riga, BIA, 2007. - 99 p. 

31.  The book "Dictionary of current social and cultural terms." - Riga: BMA, 2007. - 299 p. 

32.  
Thesis "The role of the course "Cross-Cultural Communication" in the preparation of modern 

specialist "Thesis for Interuniversity scientific and practical and methodical conference" Actual 

problems of education. Riga, Transport and Telecommunication Institute, 2007, p. 62 -64. 

33.  
Article "Recommendations for the management and writing case studies. // Legal magazine. - 2006. - 

№ 1 (8). - p. 67 - 70. 

34.  
Article "Ukraine's experience in implementing programs of territorial marketing." Proceedings of the 

3rd International Conference "Cultural Heritage Ukrainians Baltic countries in the context of social 

integration." Riga, RSEBAA, 2006. p. 38 - 42. 

35.  
Article "Social responsibility as a strategy for development of the organization in a competitive 

environment." Abstracts for the International Scientific Conference "Psychology, business and social 

organizations: current issues of the day." Riga, November 2006. p. 92-93. 

36.  
Thesis "Methods and didactic features of intercultural learning." Abstracts for the International 

Conference "Education in terms of social change." Daugavpils, October 2006. 

37.  
Article "Crisis communication in the learning process: a cross-cultural dimension." - BRI LED I 

(Latvia - equality in diversity I). A series of workshops for teachers. Electronic collection of 

publications. 

38.  
Article "The role of museums in the marketing area." - Riga, 2006. International scientific conference 

"Business culture in Transitive Society». p. 187 - 191. 

39.  
Article "Corporate museums as an effective tool of PR." - Riga, 2006. International scientific 

conference "Business culture in the transitive society." p. 63 - 73. 

40.  
Thesis "Methods of teaching in bilingual student audience." Abstracts for Interuniversity scientific and 

practical and methodical conference "Actual problems of education. '" Riga, Transport and 

Telecommunication Institute, 2006, p. 139 -140. 
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41.  
Article "Environmental problems in the concept of a socially responsible organization." - Riga, IDT, 

International Proceedings, 2005. p. 82 - 105. 

42.  
Article "Features of the Russian-German communications in the negotiation process" // Collection of 

Articles. YE Prokhorov. Issue 1. - Riga, 2005. p. 113 - 121 

43.  Synopsis lecture course "Principles and Technologies of Advertising". - Riga, BIA, 2005. - 94 p. 

44.  Synopsis lecture course "International Marketing". - Riga, BIA, 2005. - 94 p. 

45.  Synopsis lecture course "Marketing". - Riga, BIA, 2005. - 134 p. 

46.  The book „Dictionary of PR-manager.” - Riga, BRI, 2005. - 284 p. 

47.  
Article "The role of marketing areas in the positioning of the image of Latvia, Latvian firms and 

products in the initial period of integration into the European community." - Riga, BRI, 2005, p. 26 - 

31. 

48.  Synopsis lecture course "International Marketing". - Riga, BIA, 2005. - 138 p. 

49.  
Article "Advertising communication in cross-cultural environment" in the collection “Bulletin of 

Dnipropetrovsk University "Literaturoznavstvo. Zhurnalistyk”Issue 6. Dnipropetrovsk, 

Dnipropetrovsk University Publishing House, 2003, p. 244 - 251 

50.  
Article "Cross-cultural competence in international management" in the proceedings of the II 

International scientific-practical seminar "The transformation of the Russian economy: theory and 

practice of organization and governance." - Moscow, MESI, 2003, p. 292 - 299. 

51.  
Article "Features of the political activity of the Russian population in Latvia" in the collection of 

papers for the conference "New Russia: Politics and culture in the modern measurement", Moscow 

State Humanitarian University, 2003. 

52.  
Thesis «Event-marketing in politics." Abstracts for the conference "Problems and development of 

Business and Law in the XXI century», p. 64-65, Riga, 2002. 

53.  
Article "Slogans and their role in the race», p. 129 - 135. Interuniversity collection of scientific papers, 

Issue 3, Penza, 2002. 

54.  
Article "Social and psychological characteristics of political participation», p.188 - 196. Collection of 

scientific works of the Higher School of Psychology "Actual problems of psychology: Theory and 

Practice", Volume 2, Riga, 2002. 

55.  
Article "The role of the media in shaping the image of the political leader», p. 55-80. Collection of 

scientific works BRI, Volume 5, 2000. 

56.  
Article "Public opinion in the system of political management", 2000, p.82-104. 

57.  
Teaching methodology: "Workshop on Social Psychology", Riga, 2000, 109 p. 

58.  
Thesis «The history of migration in the Russian Federation." / / International conference on "Human 

Rights in Russia: declarations, norms and life." Moscow: Publishing MNEPU, 1999, p. 70-71. 

COURSES TAUGHT: 
& Marketing; 

& International Marketing; 

& Marketing Communications; 

& Event-Marketing (Author Course); 

& Sport-Marketing (Olympic Marketing) (Author 

Course); 

& Marketing of Places (Author  Course); 

& Marketing in tourism and hospitality business; 

& Advertising; 

& PR Communications; 

& Cultural Marketing 

& Cross-Cultural Communication (Author 

Course); 

& Introduction in the MICE-Industry 

(Author Course); 

& Geography of Tourism; 

& Types of tourism and the product in 

tourism. 

& Leisure and entertainment industry 

& Sustainable development and 

environmental protection in the field of 

leisure and entertainment 

& Strategic marketing communications in 

leisure and entertainment  

RESEARCH ACTIVITIES: 
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2007 - a survey of trainers, teachers and employers operating in the field of MICE tourism 

in Latvia, Lithuania, Estonia, Sweden, Finland, Germany and Russia Period of 

research: 2007, July25– 2007, September 25. 

2005, March – May Sociological research commissioned by the Film Festival “Baltic Pearl”. 

2005, July,20 Research findings were discussed at the specially held press- conference 

LANGUAGE SKILLS: 
& Latvian – advanced & English – intermediate 

& German – advanced & Russian – mother tongue 

PARTICIPATION IN PROJECTS: 
2007 – 2009 International project Tempus Joint European Project (Baltic MICE-Tourism 

Training Center). International expert on marketing. Project started in 2007, July 

with participation of representatives from Russia, Latvia and Denmark, 

2008 LED III joint project „Latvia - equality in diversity” 

2007 LED II joint project „Latvia - equality in diversity” 

2006 LED I a series of seminars for the teacher of Latvian schools , a joint project 

„Latvia - equality in diversity» of BIA and Minister’s on Special Assignments on 

Social Integration Affairs Secretariat, 

2006 - 2008 International project „10 trades of the future” with participation of representatives from 

Russia, Latvia and Denmark,  

Within the frameworks of the Project international seminars prepared and held: 

2006, February in St.- Petersburg (Russia), 

2006, April in Sweden. 

ADDITIONAL INFORMATION: 
2013 Member of the Editorial Board in the scientific journal «European Journal of 

Economic Studies» ISSN 2304-9669. E-ISSN 2305-6282, Sochi State University 

2012 Member of the Editorial Board in the scientific journal “Leisure researches” 

(29.11.2012 Protocol No. 4, Senate meeting of Lithuanian Sports University) 

2011 Member of the Editorial Board in the scientific journal in The Higher School of 

Psychology, Riga, Latvia 

2004, April Joined the International association of authors and essay writers (APIA). 

  

MOBILITY 
2009 - 2013 Гостевые лекции в институте RISEBA, на программах «Реклама и связи с 

общественностью», на магистерской программе «Управление 

предпринимательской деятельностью»  

2011.g. May Berline  BEST-SABEL лекции «Маркетинг впечатлений в выставочной 

деятельности» 

2010.g. December Мастер-класс: “Оыт управления PR деятельностью” XII International Student 

Forum “Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее” 

Санкт-Петербург, Государственный университет телекоммуникаций  им. М.А. 

Бонч-Бруевича , Россия  

2010.g. October Открытая лекция "Управление знаниями в организации: современный подход» 

Пкадемия управления "TISBI" , Набережные Челны, Татарстан 

2010.g. October Мастер-классы “Как продать событие”и “Можно ли запланировать 

впечатление”. Камская Государственная инженерно-экономическая академия  

Набережные Челны, Татарстан 

2010.g. SEptember Административный визит в ECOMEN Tallinn Estonia, в рамках программы 

ERASMUS. 

2009.g.  April Открытая лекция  “Специальные мероприятия в туризме”. Харьковский 

национальный экономический университет (ИНЖЭК). 

 Харьков, Ukraina 

2009.g.  April Открытая лекция  “Специальные мероприятия в на предприятиях туризма и 
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гостеприимства”. Харьковская экономическая академия управления (Кафедра 

туризма и гостиничного бизнеса» Харьков, Ukraina 

2008.g.  December Бизнес-форум выставочной индустрии «Выставочный Санкт-Петербург -2008». 

Модератор круглого стола и выступление с темой “Опыт управления 

впечатлениями в конгрессной и выставочной деятельности», Санкт-Петербург, 

Россия 

23.09.2016. 
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Europass  

Curriculum 

Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Nonna Jakubovska 

Adrese Jelgavas iela, 29-27, Daugavpils, LV-5404 

Tālrunis m.  d.  Mob. tālr. 28237877 

E-pasts nonna200407@inbox.lv, njakubovska@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas Republikas 

Dzimšanas datums 1963. gada 4. jūnija 

Dzimums Sieviete 

Darba pieredze  

Laika periods 20.09 .2016. līdz šim brīdim  

Profesija vai ieņemamais 

amats vadītāja 

Darba vietas nosaukums SIVA atbalsta punkts Daudavpilī 

Nozare Sociālā sfēra, cilvēku resursu sociālā vadības sfēra 

Laika periods 15.02.2010. līdz 19.09.2016. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
 vadītāja  

Darba vietas nosaukums Daugavpils pilsētas domes Sociālās lietu pārvaldes Dienas aprūpes centrs personām ar 

garīga rakstura traucējumiem  

Nozare Sociālā sfēra, cilvēku resursu sociālā vadības sfēra  

Laika periods 16.08.05.- 14.02.2010.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 
direktore vietniece, sociālās palīdzības nodaļas vadītāja 

Darba vietas nosaukums Daugavpils pilsētas domes Sociālā lietu pārvalde 

Nozare Sociālā sfēra, cilvēku resursu sociālās sfēras vadība 

Laika periods 28.05.01.-15.08.05. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Vadītājas p.i., vadītāja 

Darba vietas nosaukums DPD Sociālais dienests  

Nozare Sociālā sfēra, cilvēku resursu sociālās sfēras vadība 

Laika periods No 2004./2005. m.g. līdz 2014/2015.m.g. 

mailto:nonna200407@inbox.lv
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Profesija vai ieņemamais 

amats 
Lektore 

Darba vietas nosaukums Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola 

Nozare Izglītība, zinātne 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Lektore  

Darba vietas nosaukums Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola (Daugavpils filiāle, Jēkabpils filiāle) 

Nozare Izglītība, zinātne 

Laika periods No 2015./2016.m.g. līdz šim brīdim   

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Lektore 

Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiska Akadēmija 

Nozare Izglītība, zinātne 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Lektore  

Darba vietas nosaukums Baltijas Starptautiska Akadēmija (Daugavpils filiāle, Jēkabpils filiāle) 

Nozare Izglītība, zinātne 

Laika periods 17.08.88.-28.05.01. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
direktores vietniece, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas skolotāja. 

Darba vietas nosaukums Vecpils vidusskola Daugavpils rajons 

Nozare izglītība 

Laika periods 03.12.85.-16.08.88. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
sekretāre 

Darba vietas nosaukums RK Latvijas 

Nozare cilvēku resursu vadības pārvalde 

Laika periods 19.08.85.-02.12.85. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
metodists 

Darba vietas nosaukums Daugavpils rajona kultūras nams 

Nozare izglītības un kultūras 

Izglītība  

Laika periods 2005. – 2007.  

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
sociālais pedagogs   

Izglītības iestādes 

nosaukums 
Latvijas Universitāte 

Laika periods 2002. - 2004.  
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Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

 Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā 
 

Izglītības iestādes 

nosaukums 
Baltijas Krievu Institūts 

Laika periods 1995. – 1997. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

pamatskolas ģeogrāfijas skolotāja 

Izglītības iestādes 

nosaukums 
Daugavpils pedagoģiskais institūts 

Laika periods 1980. – 1985.  

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds bioloģijā, lauksaimniecības pamati vidusskolas skolotāja  

Izglītības iestādes 

nosaukums 
Daugavpils pedagoģiskais institūts  

Prasmes   

Dzimtā valoda   Krievu valoda  

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda  teicami teicami teicami labi teicami 

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 

  

Pedagoģiskā darba 

stāžs 
No 1988. – 2001. (13 gadi), no 2004. – līdz šim laikam (13 gadi) 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

16 – 18.X.2013. in Pskov, 16 – 18. VI. 2014. in Latvija.: “ENPI cross border cooperation 

training courses for social workers „NATURE THERAPY””.   
10.09.12 – 15.09.12.Erasmus programma  (LT UTENA 01), Utenos kolēģija. 

Lekcijas:Sociāla politikā, Sociālo problēmu ģenēze un analīze. 

26.04.2012.  «Девиантное поведение несовершеннолетних, как одна из 

актуальных проблем современного общества» At the International Scientific 

Conference „Higher Education Studies: Challenges and Opportunities” of Šiauliai State 

College 

16. – 17.12.2011. for participation in the II International scentific and practical student 

conference „Scientifik and Professional Identity of a Student”. 

Vadītie studiju kursi Pasniegšanas 

gads 
Kursa nosaukums 

2005./2006.  Sociālā darba ētika, Sociālo problēmu ģenēze un analīze,  

2006./2007.  
Sociālā darba ētika, Sociālo problēmu ģenēze un analīze, Sociālā darba 

metodes un problēmas, Sociālā politika 

2007./2008.  

Sociālā pedagoģija, Sociālā darba ētika, Sociālo problēmu ģenēze un 

analīze, Sociālā darba metodes un problēmas, Sociālā politika, Sociālais 

darbs ar atkarīgiem,   
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2008./2009.  

Sociālā pedagoģija, Sociālā darba ētika, Sociālo problēmu ģenēze un 

analīze, Sociālā darba metodes un problēmas, Sociālā politika, Sociālais 

darbs ar atkarīgiem,  Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām 

2009./2010. 

2010./2011.  

2010./2011. 

2011.-2012. 

2012./2013. 

2013./2014. 

2014./2015. 

2015./2016. 

šobrīd 

Sociālā pedagoģija, Sociālā darba ētika, Sociālo problēmu ģenēze un 

analīze, Sociālā darba metodes un problēmas, Sociālā politika, Sociālais 

darbs ar atkarīgiem,  Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, 

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni, Atbalsta grupu vadīšana 

Apmācības kursi: 28.12.2015. – „Vienota klientu lietu izveide un noformēšana” – 8 st. 

31.10.2015. – Alexander technique training course in Daugavpils, Latvija 30.-31.10.2015. 

(16 hours). 

05.06.2015. – „Riski un to novērtēšana darbā ar ģimeni un bērniem” – 8 st. 

14.12.2013. – 08.04.2014. apmācības kursi „Angļu valoda bez priekšzināšanām”   

2013.g.„Apmācība jaunās pilnveidotās darbspēju noteikšanu sistēmas pamatprincipos, 

metodikā un speciālistu pienākumos sistēmas pielietošanā” – 2,5 st. 

  2013.g.Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem – 3 st. 

2013.g. „Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem” – 30 st.; 

2013.g. „Stresa noturība darbā klientiem sociālā jomā” – 8st.; 

2012.g. „Darbs ar klientiem krīzes situācija” – 8 st.; 

2012.g. „Veselības veicināšana un veselības veicināšanas darba organizācija” – 48 st.; 

2012.g. „Psiho sociālais darbs ar nepilnajām ģimenēm” – 8 st.; 

2010.g. „Savstarpības metode darbā ar cilvēkiem ar garīgas attīstības traucējumiem un 

psihiski slimiem cilvēkiem” – 8 st.; 

2010.g. „Speciālistu apmācības par vardarbības ģimenē aspektiem un starpsektorālo 

sadarbību” – 16 st.; 

2010.g. „Sociālo darbinieku apmācības par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir 

bērna attīstībai nelabvēlīgo apstākļi” – 24 st.; 

2010.g. „Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar 

diagnosticētām hroniskām slimībām” – 24 st.; 

2009.g. „Kā atpazīt vardarbībā cietušus bērnus” – 16 st.; 

2008.g. „Kolektīva psiholoģiskais klimats un komandas veidošana” – 16 st.; 

2006.g.  “Uzzini vairāk par cilvēku tirdzniecību” – 8 st.; 

2006.g. „Lietišķa etiķete”; 

 2006.g. „Sociālajiem darbiniekiem:  

- sociālās tiesības ES un Latvijā;  

- sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde sociālās palīdzības klientiem” – 18 st. 

2005.g. “Darba devēja atbildība, par darba tiesību pārkāpumiem”. 
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Profesionālā 

pilnveide   

(kursi, semināri 
,konferences, stažēšanās 

u.c.) 

No 2010.g. diplomdarbu pieņemšanas komisijas locekle Daugavpils un Jēkabpils filiālē.   

13.11.2015.Pieņem dalību Sociālo darbinieku biedrības 6.ikgadējā profesionālajā 

konferencē sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju (8 ak.st.) 

15.10.2015. Pieņemu dalību Starptautiskajā konferencē „Bērna vajadzības un 

palīdzības iespējas” (nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”). Apliecība Nr.15-

1012 no 15.10.2015. (6 ak.st.). 

29.01.2015.-30.03.2015. Prakses vadītāja un supervizors.  ERASMUS + Programme 

“Exchange Student for Traineeships (SMP)”. Student of Utena College, Liethuania. 

16.V.2014. Научная конференция в Литве. Утенское высшее учебное заведение.  Тема 

статьи «Комплексное исследование семьи» (The complex study of the family). 

Līdzautors: Edmundas Vaitekus. 

16 – 18/10/2013 in Pskov, Russia and 16 – 18/06/2014 in Daugavpils Latvia. The 

training courses have been organized for social workers within Estonia-Latvia-Russia 

CBC programme project ELRII-351 “Nature therapy for the improvement equal 

living standards in Latvian-Russian border areas”/”NATURE THERAPY”.  
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 2006. – 2008.g.g.  projekts:  

„Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „sociālās palīdzības 

organizators” īstenošanu Psiholoģijas augstskolas Jēkabpils filiālē” līguma 

Nr.2006/2/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0037 

   

1. Sociālā darbinieka profesionālās darbības popularizācija caur masu 

informācijas    līdzekļiem: 

 Saiti - www.soclp.lv,  www.grani.lv, www.nasha.lv,  www.gorod.lv,  www.invak.lv 

u.c..;   

 avīzes  –  «Динабург», «Latgales laiks», «Сейчас», «Наша газета», kas arī dod 

iespēju  piesaistīt personas sociālā darba profesionālās sfēras apmācībai. 

2. Dalība kopējos republikāniskos  pasākumos. 

3. Aktīva piedalīšanās darba grupā Daugavpils pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes 

normatīvo dokumentu veidošanā:  

 Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvara saistošajo noteikumu Nr.3 

„Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”;veidošana; 

 Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvara saistošajo noteikumu Nr.4 

„Atbalsts mazaizsargātajam personām” veidošana; 

 Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.158 no 14.02.08. par Daugavpils pilsētas 

domes Sociālo lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenā, veidošana; 

 Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes nolikums; 

  Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centra personām 

ar garīga rakstura traucējumiem nolikums; 

 2010.g. Rehabilitācijas programmas izstrādāšana: „Pašpalīdzības grupa”; „Bērnu 

sociālās adaptācija alternatīvo pakalpojumu loma apkārtējā vidē”. 

 2011.g. Rehabilitācijas programmas izstrādāšana: „ Bērnības prieka mirkli”; 

„Saskarsme”; „Dēju un kustības terapija, virziens „Vingrošana””; „Dabas materiāls – 

sociālās rehabilitācijas līdzeklis”. 

4. Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldes statistiskās atskaites veidošana, 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem №338 no 2010.06.04. „Noteikumi par valsts 

statistikas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā”. 

5. Dalība informācijas veidošanā portālā www.iespejukarte.lv  par Daugavpils 

pilsētas sociālajiem pakalpojumiem. 

6. Piedalīšanās informācijas veidošanā par sociālajiem pakalpojumiem un sociālās 

palīdzības veidiem Daugavpils pilsētā portālā  www.soclp.lv. 

http://www.soclp.lv/
http://www.grani.lv/
http://www.nasha.lv/
http://www.gorod.lv/
http://www.invak.lv/
http://www.iespejukarte.lv/
http://www.soclp.lv/


194 

 

 7. A

pmaiņa pieredzē sociālā darba sfērā kā ar Latvijas partneriem, tā arī ar ārzemju 

kolēģiem(Daugavpils novads, Rīga, Jelgava, Rēzekne, Krāslava, Dobele, Lietuva, 

Itālija, Turcija, Baltkrievija, Krievija u. c.). 

Labdarības akcija – festivāls  2006. – 2012.g.g. „Laimīga ģimene” (Latvija - Daugavpils, 

Polija, Lietuva, Norvēģija, Baltkrievija); 

Festivāls 2010. – 2015.g.g. „Pilsētas svētki Daugavpilī”; 

 

Seminārs-diskusija: 2011.g. 17.maija „Sociālā darba ģimenēm ar bērniem 

starpprofesionaļu un starpinstitūciju kopā sadarbība – kopīgi rezultāti (Daugavpils); 

 

Forums: 2011.g. 5. maija „Sadarbības iespējas starp SLP un Sabiedrisko organizāciju 

„Starptautiskā labestības akadēmija” (Daugavpils – Krievija); 

 

Labdarības akcija: 2011.g. 06. janvāris „Grāmatas un dzīve” (Daugavpils) 

 Sociālais forums: 2010.g. 24.septembris „Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība” 

(Daugavpils - Naujenes pagasts, Daugavpils novads); 

Infodiena (sadarbība starp NVO un Sociālo lietu pārvalde: 2009. – 2014.g.); 

 Konference:  
2005.g. 3. – 4. novembris „Reģionālās attīstības politika Baltijas valstīs pēc iestāšanās 

Eiropas Savienības” (Daugavpils) 

PATEICĪBAS 

RAKSTS 

2012. 14.novembrī PATEICĪBAS  RAKSTS Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu 

pārvalde par ilggadējo, godprātīgu darbu sociālajā jomā un sakarā ar Daugavpils Sociālā 

dienesta 20.gadadienu. 

2012. 17.maijā PATEICĪBAS  RAKSTS Latvijas Republikas  Izglītības un Zinātnes 

ministrija par lielu ieguldījumu studiju programmas „Sociālais darbs” attīstībā un studentu 

kompetenču attīstības novērtēšanā. 

2011.g. 8.novembrī PATEICĪBAS  RAKSTS Daugavpils pilsētas dome Sociālo lietu 

pārvalde par godprātīgu un apzinīgu pienākumu veikšanu Daugavpils pilsētas iedzīvotāju 

labā un sakarā ar Starptautisko Sociālā darbinieka dienu. 

2010.g. 7.decembrī  PATEICĪBAS RAKSTS Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta 

augstskola par ieguldījumiem topošo speciālistu sagatavošanā un sakarā ar BPMA 15. gadu 

jubileju. 

2007.g. 30.martā PATEICĪBAS RAKSTS Daugavpils pilsētas dome par profesionālu darbu 

sociālajā jomā un sakarā ar Sociālo lietu pārvaldes izveidošanas 15 gadu jubileju. 

2007.g. 13.novembrī PATEICĪBAS RAKSTS Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu 

pārvalde par sasniegtajiem panākumiem  sociālajā darbā. 

2005.g. 08.novembrī PATEICĪBAS RAKSTS Daugavpils pilsētas dome par profesionālu 

darba un sirds dāsnumu, risinot pilsētas iedzīvotāju problēmas. Nominācija „Labākais 

iestādes vai struktūrvienības darbinieks”. 

 

 

 

25.09.2016 
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 Dzīves un darba gājuma kopsavilkums         
 

 

Europass  
Curriculum 

Vitae  
 

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Jegorova Anna 

Adrese Lielā iela, 17-3, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450 

Tālrunis 65430814  Mob. tālr. 29973618 

E-pasts anita54@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas Republikas 

Dzimšanas datums 1954. gada 11. oktobris 

Dzimums Sieviete 

Darba pieredze  

Laika periods 2009. – šobrīd 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

  Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja 

Darba vietas 
nosaukums 

Daugavpils novada Sociālais dienests 

Nozare Sociālā joma 

Laika periods 1993. – 2009. 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Sociālā dienesta vadītāja 

Darba vietas 
nosaukums 

Kalupes pagasta padome 

Nozare Sociālā joma 

Laika periods 1972. – 2009. 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Ambulatorā medicīnas māsa 

Darba vietas 
nosaukums 

Kalupes ģimenes ārsta prakse 

Nozare Medicīna 

Laika periods 2012. līdz šim brīdim 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Daugavpils un Ilūkstes novadu Sarkanā Krusta komitejas priekšsēdētāja 

Darba vietas 
nosaukums 

Latvijas Sarkanais Krusts 

Nozare Nevalstiskā organizācija 
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Laika periods 2010. līdz šim brīdim 

Profesija vai 
ieņemamais amats 

Biedrības valdes priekšsēdētāja 

Darba vietas 
nosaukums 

Biedrība „Kopienu atbalsta centrs „Vitrāža”” 

Nozare Nevalstiskā organizācija 

Izglītība  

Laika periods 2004. – 2006. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra grāds sociālā darba vadībā 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība” 

Laika periods 2000. – 2004. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Sociālā darbinieka kvalifikācija 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība” 

Laika periods 1999. – 2003. 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Jurista kvalifikācija 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Baltijas Krievu institūts 

Laika periods 1969-1972 

Piešķirtā izglītības 
dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Medicīnas māsa 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Rīgas 2. medicīnas skola 

  

Prasmes  Autovadītāja tiesības 

Dzimtā valoda   Latviešu valoda 

Svešvalodas  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  X viduvēji X pamatzināšanas  pamatzināšanas  viduvēji  viduvēji 

Krievu valoda  X teicami X teicami X teicami X teicami X teicami 

Poļu valoda  X labi  viduvēji X viduvēji  viduvēji X 
pamatzināšan
as 

 Līmeņi: teicami, labi, viduvēji, pamatzināšanas 
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Pedagoģiskā 
darba stāžs 

No 2006. gada 1.marta 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i) 

Sociālais darbs 

Vadītie studiju 
kursi 

Pasniegšanas 
gads 

Kursa nosaukums 

2005./2006. 

Ievads specialitātē. 

Starpprofesionāļu komandas veidošana. 

Sociālā darba process. 

Projektu vadīšana. 

Supervīzija. 
Sociālo gadījumu vadīšana. 

Ievadlekcija praksē 

Sociālā darba teorijas 

Sociālais darbs  ar HIV/AIDS slimniekiem un viņu tuviniekiem 

2007./2008. – 
2009./2010. 

Ievads specialitātē. 

Starpprofesionāļu komandas veidošana. 

Sociālā darba process. 

Projektu vadīšana. 

Supervīzija. 
Sociālo gadījumu vadīšana. 

Ievadlekcija praksē 

Sociālā darba teorijas 

Sociālais darbs  ar HIV/AIDS slimniekiem un viņu tuviniekiem 

2011./2012. – 
2013./2014 

Ievads specialitātē. 

Starpprofesionāļu komandas veidošana. 

Sociālā darba process. 

Projektu vadīšana. 

Supervīzija. 
   Sociālo gadījumu vadīšana. 

   Ievadlekcija praksē 

  Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

Sociālā darba teorijas 

   Sociālais darbs  ar HIV/AIDS slimniekiem un viņu tuviniekiem 

2014./2015. 

Ievads specialitātē. 

Starpprofesionāļu komandas veidošana. 

Sociālā darba process. 

Projektu vadīšana. 

Supervīzija. 
   Sociālo gadījumu vadīšana. 

   Ievadlekcija praksē 

  Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

Sociālā darba teorijas 

   Sociālais darbs  ar HIV/AIDS slimniekiem un viņu tuviniekiem 

  NVO un brīvprātīgais sociālais darbs 
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2015./2016. 

Ievads specialitātē. 

Starpprofesionāļu komandas veidošana. 

Sociālā darba process. 

Projektu vadīšana. 

Supervīzija. 
   Sociālo gadījumu vadīšana. 

   Ievadlekcija praksē 

  Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

Sociālā darba teorijas 

   Sociālais darbs  ar HIV/AIDS slimniekiem un viņu tuviniekiem 

  NVO un brīvprātīgais sociālais darbs 

Maģistrantiem – sociālā darba teorijas 
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Profesionālā 
pilnveide   

(kursi, semināri 
,konferences, 

stažēšanās u.c.): 
nosaukums, norises 

vieta, laiks 
 

 
Konferences 

2016.03.06.Konference. Informācijas tehnoloģiju un citu atbalsta instrumentu nozīme 

sociālo dienestu darbībā. Pabalstu un pakalpojumu piešķiršana izmantojot pieejamās 

atbalsta sistēmas. 6 stundas. LPSDVA 

2016.27.05. Konference. Rīgas sociālās sistēmas darbinieku konference. Rīgas pilsētas 

pašvaldības sociālā darba aktualitātes. 8 stundas. RLD 

2015.13.11.- Konference. Aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē Latvijā. 8 

stundas. Sociālo darbinieku biedrība. BSA. 

2015.15.10. – Starptautiskā konference. Bērna vajadzības un palīdzības iespējas. 

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” 

2015.02.-03.10. Starptautiskā konference. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

Slovākijā. Popradas pašvaldībā. 

2014.27.11. Konference „Kopienas līdzdalība bērna un ģimenes labklājības stiprināšanā”. 

10 stundas. Nodibinājums „Centrs Dardedze”. 

2013.08.11. – Konference „Bērnu un pusaudžu pašnāvības Latvijā: situācija, riska faktori 

un uz pierādījumiem balstīti risinājumi” 7 stundas; - SPKC; 

2012. 25.04. Konference „Jauniešu sagatavošana patstāvīgai dzīvei un atbalsts pēc 

ārpusģimenes aprūpes” Rīgā. 

2009. 23.04. II. starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Psiholoģijas, biznesa un 

sociālā darba perspektīvas un iespējas mūsdienīgā Eiropā”. Psiholoģijas augstskola, Rīga, 

Latvija 
 

Kursi, semināri: 

2016.20.10. Pieredzes apmaiņas seminārs. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

Igaunijā Tapas pašvaldībā. 14 stundas. Tapas pašvaldības sociālais centrs. 

2016.21.un 22.09. Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru 

risinājums. HESTIA. 16 stundas.  

2016.13.09. Par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju izmaksu 

cietušajiem. Juridiskās palīdzības administrācija. 3 stundas. 

2016.04.08.;05.08. Seminārs “Palīdzēt citiem varu tikai apzinoties sevi”. LPSDVA. 13 

stundas 

2016.09.05.- 25.10. Dalība supervīzijās – 18 stundas. 

2015.22.12. Sociālā darba speciālistu supervīzijas nodarbības. 8 stundas. AISMA 

2015.11.11. un 27.11. Radošās darbnīcas. LPMC. 18.stundas. 

23.10.2015. Seminārs “Sociālo dienestu un Bāriņtiesu sadarbība”. 5 stundas. LPSDVA 

2014.26.11. Dalība Pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju forumā. 7 stundas. 

EASPD 

2014.24.10. Atbalsta pakalpojumu piemērošana un attīstība pašvaldībā. 6 stundas. 

LPSDVA 

2014.22.10. Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma attīstība Latvijā. 4 stundas. Bērnu 

paliatīvās aprūpes biedrība. 

2014.25.- 27.09. Vācijas sociālā politika – ieskats Vācijas sociālo iestāžu darbībā. 16 

stundas. Svētas Annas ģimnāzija Minhenē.  

2014.19.08. Profesionālās izdegšanas riski.8 stundas. AISMA 

2014.07.-08.08. Apmācības sociālo dienestu vadītājiem. Personāla vadība pārmaiņu, 

pilnveides, reorganizācijas un kvalitātes uzlabošanas procesā. 20 stundas. LPSDVA 

2014.11.06. Sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtējuma metodikas ieviešana. 8 stundas. 

LPSAIA 

2014.27.-28.05. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un 

starpkultūru kompetences. 16 stundas. Latvijas Cilvēktiesību centrs. 

2014.28.02. Sociālā darba ētiskie aspekti – klienta privātās dzīves neaizskaramība. 7 

stundas. LPSDVA 

2013.18.11. Apmācība jaunās pilnveidotās darbspēju noteikšanas sistēmas pamatprincipos, 

metodikā un speciālistu pienākumos sistēmas pielietošanā. LM, ESF. 

2013.18.10. Pakalpojumu sniegšana pašvaldībās un valsts pārvaldē. 8 stundas. VARAM. 

2013.10-12.10. Austrijas sociālā politika – ieskats Austrijas sociālo iestāžu darbībā. 

Zalcburgas Diakonija. Seminārs 16 stundas. 

2013. 15.;22.; 29. 10. Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem 

– 30 stundu radošās darbnīcas – LPMC; 

2013.12.06. – 15 stundas. Kurss pirmajā palīdzībā atbilst Darba aizsardzības likumā 

noteiktajām vajadzībām. 

2013.7.,14.,17. 05. un 21.05. – 40 stundas. ”Bērnu tiesību aizsardzība’’. LPMC 

06.10.2012.-27.11.2012. – 48 stundas. Veselības veicināšana un veselības veicināšanas 
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Citas aktivitātes 
ārpus BPMA (kursu, 
semināru vadīšana, 

komentāru sniegšana 
u.c.) 

2009. – 2011. gadam 
Eiropas Sociālā fonda projekta vadīšana Daugavpils novadā „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldības iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”” 
2011.-2012.gads Latvijas – Šveices sadarbības projekts „Mūža atvasara”” Daugavpils novadā. 
2012.gada Eiropas sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Daugavpils novadā. 
2012-2013 ELFLA projekts „Sadosimies rokās lai palīdzētu” 
2013- 2016.gadam Eiropas sociālā fonda projekts„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Daugavpils 
novadā. 
2014.gads Latvijas sarkanā Krusta sadarbībā ar Norvēģijas instrumentu projekts „Mēs kopā dzīvojam 
mūsu valstī.” 
No 2015.gada 1.janvāra pašvaldības eksperts sociālajā darbā Latvijas Pašvaldību savienībā. 
No 2015.gada Latvijas Pašvaldību savienības, Norvēģijas vēstniecības projekta “Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas Pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T2 tīkla eksperts; 

Nozīmīgākās pēdējo 
gadu zinātniskās 

publikācijas 

L.Červinska. Institucionālās sociālās aprūpes pilnveidošana un dzīves kvalitātes uzlabošana 

Višķu sociālās aprūpes centrā. Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

M.Pudāne. Sociālā darba resurss – nevalstisko organizāciju sociālie pakalpojumi 

Daugavpils novadā. Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

I.Sarkane. Pansija kā alternatīvs pakalpojums lauku kopienā. . Zinātniskais vadītājs 

Mag.sw.A. Jegorova 

S.Soma. Sociālā darba speciālistu konsultatīvais atbalsts Daugavpils novadā. Zinātniskais 

vadītājs Mag.sw.A. Jegorova  
S.Kazanova. Sociālo pakalpojumu iespējas personām ar garīgās attīstības traucējumiem 

Daugavpils novadā. Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

K.Kursīte-Sadikova. Sociālais darbs ar neredzīgo un vājredzīgo personu integrāciju 

Daugavpils novadā. Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

T. Vasiļkova Bez vecāku aprūpes palikušo „ārzemju bērnu” sociālās problēmas un atbalsta 

nodrošinājums Daugavpils pilsētā. Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

K. Ustinova. Sociālā darba specifika VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 

rīcībspējīgiem klientiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Zinātniskais vadītājs 

Mag.sw.Anna Jegorova 

I. Bule Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm ar bērniem Daugavpils novadā sociālo 

problēmu risināšanā. Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

O.Plonis Sociālais darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Daugavpils pilsētā. 

Mag.sw.A. Jegorova 

J.Žugare. Starpprofesionālās komandas un starpinstitucionālās sadarbības modeļa 

uzlabošana Daugavpils novadā sociālo problēmu risināšanā.  Zinātniskais vadītājs 

Mag.sw.A. Jegorova 

A.Cimoška. Integrācija sabiedrībā personām ar kustību traucējumiem. 

 Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

I.Jekimova. Sociālie pakalpojumi veciem cilvēkiem pēc 60 gadiem Daugavpils pilsētā. 

Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

S.Vaivode. Sociālā darba iespējas ar bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes. . 

Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova. 

J.Vanaga Sociālā darba nodrošināšana un pilnveidošana ģimenēs ar bērniem Daugavpils 

novadā. . Zinātniskais vadītājs Mag.sw.A. Jegorova 

 

 

 

 

/A.Jegorova/ 

16.09.2016. 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds   Sandra Kaija 

Mobilais tālrunis: 371 26343358   

E-pasts sandra.kaija@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas Republika 

  

Darba pieredze  

Laika periods No 08.09.2014. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats   Profesore 

Galvenie pienākumi  Pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē; 
  pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; 
  studiju darba nodrošināšana un vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga 

Nozare Augstākā izglītība 

  

Laika periods no 17.01.2013.-05.09.2014. 

Profesija vai ieņemamais amats   profesore  

Galvenie pienākumi  Pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē; 
  pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; 
  studiju darba nodrošināšana un vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Lomonosova iela 4, Rīga 

Nozare Augstākā izglītība 

  

Laika periods no 04.01.2010. 

Profesija vai ieņemamais amats Asociētā profesore  

Galvenie pienākumi   Pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē; 
  pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; 
  studiju darba nodrošināšana un vadīšana. 

Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Lomonosova iela 4, Rīga 

Nozare Augstākā izglītība 

  

Laika periods No 16.06.2008. - 31.01.2015. 

Profesija vai ieņemamais amats  Teorētiski praktiskā žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija”  

galvenā redaktore 

Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Lomonosova iela 4, Rīga 
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Laika periods 20.02.2008. - 31.12.2009. 

Profesija vai ieņemamais amats  Asociētā profesore Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību 
 katedrā 

Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Policijas akadēmija, Ezermalas iela 4, Rīga,LV-1050 

Nozare Augstākā izglītība 

  

Laika periods 08.1999.-19.02.2008. 

Profesija vai ieņemamais amats  Lektore Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedrā 

Darba vietas nosaukums un adrese  Latvijas Policijas akadēmija, Ezermalas iela 4, Rīga,LV-1050 

Nozare Augstākā izglītība 

Izglītība  

  

Laika periods 2007.g.17.08. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

  Iegūts tiesību doktora grāds juridiskās zinātnes 
  krimināltiesību apakšnozarē. 
 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Latvijas Policijas akadēmija 

  

Laika periods 1999.g.-2004. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Latvijas Policijas akadēmija, doktorantūra. 
 

Laika periods 1998. - 1999. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Policijas akadēmija, maģistrantūra, tiesību zinātņu maģistra grāds 

Laika periods 1993. - 1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 jurista kvalifikācija, 

Specializācija- pirmstiesas izmeklēšana. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Policijas akadēmija, augstākā juridiskā izglītība 

  

Prasmes  

  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu 

  

Cita(s) valoda(s) Krievu, angļu 

Sociālās prasmes 

 
Labas saskarsmes prasmes un labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi, kas iegūtas 
 strādājot augstskolās 

  

Organizatoriskas prasmes Pieredze projektu un grupu vadīšanā. 
Pieredze starptautisko konferenču organizācijā. 

  

Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmāmTM   (Outlook, Word, Power Point) 

  

Vadītāja apliecība B kategorija 
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Publikācijas zinātņu nozarē 

Raksti recenzējamos izdevumos 

 

 

1. Kaija S. Settlement in resolution of criminal conflicts// SGEM CONFERENCE ON 

POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM, 

www.sgemsocial.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-46-9/ ISSN 

2367-5659, 26 August – 1 September, 2015, Vol. 1, 663-670 pp.  DOI: 

10.5593/sgemsocial2015/B21. Section: Law. Indexed Thomson Reuters ISI Web of Knowledge; 

ELSEVIER products: SCOPUS; CrossRef Database; CrossRef Cited By Linking; ProQuest; 

EBSCOhost; Mendeley; CiteULike; UlrichsWeb; British library; Google Scholar. 

2. Kaija S. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā// Starptautiskās zinātniski praktiskajā 

konferences „Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti’’ 

tēzes. Rīga, RSU, 23.04. 2015. 28.-30.lpp. 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas_nostiprinasana_konf_tezes_apr201

5.pdf 

3. Kaija S. & Reingolds V. The role of mediation in public and private law in the Republic of 

Latvia// SGEM CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, 

ECONOMICS AND TOURISM, www.sgemsocial.org, SGEM2014 Conference Proceedings, 

ISBN 978-619-7105-25-4/ ISSN 2367-5659, September 1-9, 2014, Vol. 1, 491-498 pp.  DOI: 

10.5593/sgemsocial2014/B21/S5.065 , http://www.sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article403. 

Section: Law. Indexed Thomson Reuters ISI Web of Knowledge; ELSEVIER products: 

SCOPUS; CrossRef Database; CrossRef Cited By Linking; ProQuest; EBSCOhost; Mendeley; 

CiteULike; UlrichsWeb; British library; Google Scholar. 

4. Kaija, S., & Groma, J., (2014). Guarantees of Persons Deprived of Liberty in Criminal 

Procedure in the Light of Recommendations Issued by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. International 

Journal of Social Sciences, III(3), pp. 01- 11, http://www.iises.net/?p=11246. The IJoSS is 

indexed in: Google Scholar, ProQuest, Ulrich´s Periodicals, Open J-Gate, ResearchBib, 

Newjour-L, EconBiz, WorldCat, Electronic Journals Library, University of Regensburg 

5. Kaija, S., &  Groma, J., (2014). Guarantees of Persons Deprived of Liberty in Criminal 

Procedure in the Light of Recommendations Issued by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment.  9th 
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konfliktu risināšanā”. 

http://www.iises.net/
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12. 17. 04 2012.  Starptautisks zinātniski-praktisks seminārs„Reģionālās ekonomikas, 

politikas un tiesību īstenošana Eiropas valstīs”. Rīga, BSA, uzstāšanās ar referātu 

“Pētniecības aktualitāte kriminālprocesa tiesību jomā Latvijā kā ES reģionā”. 

13. 13.05.2011. Mеждународная научно-практическая конференция «Особенности 

теории и практики нормативно-правового регулирования общественных отношений 

и правоприменения в различных правовых семьях мира в призме использования их 

рационального опыта в правовой системе России, в том числе в системе МВД 

России», Калининградский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Россия. Участие с рефератом „ Право на рассмотрения 

уголовного процесса в Латвии в разумные сроки. ”  

14. 20.05.2011. starptautiska zinātniska konference „Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni 

apvāršņi” Liepāja, Liepājas Universitāte, uzstāšanās ar referātu „Kriminālprocess kā 

konfliktoloģijas iespēju izmantošanas sfēra ”. 

15. 15.-16.04.2011. starptautiska zinātniski praktiska konference “SABIEDRĪBA.CILVĒKS. 

DROŠĪBA. 2011”" Sabiedrības tiesiskā drošība un aizsardzība". Rīga, BSA, uzstāšanās 

ar referātu „Kriminālprocesa pabeigšana saprātīgā termiņā ”. 

16. 05.-06.05.2010. starptautiska zinātniski praktiska konference "Krimināltiesiskās un 

procesuālās novitātes, to realizācijas problēmas". Rīga, BSA, uzstāšanās ar referātu 

„Kriminālprocesa formu diferenciācija. ”. 

17. 08.04.2010. starptautiska zinātniska konference "Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos: 

jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas". Rīga, RSU, uzstāšanās ar referātu 

„Konfliktoloģijas atziņu izmantošana kriminālprocesā”. 

18. 05.02.2010. международная научно-практическая конференция „Mодель общества и 

национальнaя безопасность”, Калининградский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Россия. Участие с рефератом 

„Вопросы внутренней безопасности Латвии в контексте изменившейся  социально-

экономической ситуации”. (соавтор - профессор В.Захарс). 

19. 23.-24.04.2009. starptautiska zinātniska konference „Sabiedrība un kultūra: Citādība un 

mazākuma intereses”, Liepāja, Liepājas Universitāte, uzstāšanās ar referātu 

„Prezumpcijas kriminālprocesā”. 

20. 08.04.-13.04.2008. „Kriminālistikas un kriminālprocesa mūsdienu sasniegumi 

noziedzības apkarošanā. Luganskas valsts iekšlietu universitātes Doņeckas juridiskā 

institūta rīkotā starptautiskā zinātniski praktiskā konference”, Doņecka, Ukraina, referāts- 

Некоторые аспекты обеспечения отдельных прав обвинаемого в латвиском 

законодательстве (līdzautori- I. Lodīte, P.Palčejs). 

21. 2007.g. 17.10.-19.10. starptautiskā zinātniskā konference „Eiropas likumdošanas un 
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prakses harmonizācija attiecībā uz aizstāvības tiesībām pirmstiesas izmeklēšanas 

stadijā”(«Towards Harmonization of European Rules and Practices on the Right of 

defence») Briselē, Beļģijā, -uzstāšanās par tēmu-“Latvian experience to implement the 

right to have legal assistance of suspected persons in the pre-trial stage” 

22. 2005.g. 26.08. starptautiskā zinātniskā konference “Kriminālprocesuālais taisnīgums” 

Rīga, LPA. -uzstāšanās par tēmu- „Speciālā procesuālā aizsardzība kriminālprocesuālā 

taisnīguma aspektā”. 

23. 2004.g. 26.-27.08. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Cilvēktiesības un 

sabiedrības drošība”. LPA, Rīga. -uzstāšanās par tēmu-„ Speciālā procesuālā aizsardzība un 

tās nozīme cilvēktiesību garantēšanā”. 

24. 2003.g. 15.-16.05. starptautiskā zinātniskā konference “ Sabiedrība un kultūra: 

daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā”, Liepāja. -uzstāšanās par tēmu-„ Speciālā 

procesuālā aizsardzība, tās attīstības tendences”. 

25.  2003.g. 27.- 28.02. starptautiskā zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija.” , 

Rēzekne. -uzstāšanās par tēmu-“Daži speciālās procesuālās aizsardzības aspekti.” 

26. 2002.g. 27.-29.05. starptautiska zinātniska konference “Eiropas Savienība – izaicinājums 

Polijas policijai”, Ščitno, Polija. -uzstāšanās par tēmu- „Защита лиц, содействующих 

уголовному правосудию в Латвии”. 

27.  2002. g. 23.-24.05. starptautiska zinātniska konference “Sabiedrība un kultūra”, Liepāja. -

uzstāšanās par tēmu- „Speciālā procesuālā aizsardzība kā viens no sabiedrības drošības 

garantiem.” 

28. 2002.g. 28.02.-02.03. starptautiska zinātniska konference “Tradicionālais un novatoriskais 

sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā”, Rēzekne. -uzstāšanās par tēmu-„Speciālās procesuālās 

aizsardzības pilnveidošanās problēmas”. 

 

CITĀS KONFERENCĒS 

1. 2011.g. 14.04. zinātniska konference„Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās 

sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras”. 

Rīga, RSU, uzstāšanās ar referātu „Izmeklēšanas tiesneša loma kriminālprocesuālo 

piespiedu līdzekļu piemērošanā”. 

2. 2008.g. 9.12. zinātniski praktiskā konference „Kriminālprocesuālās aizturēšanas 

tiesiskums”. Rīga, LPA. -uzstāšanās par tēmu- Kriminālprocesuālā aizturēšana un tiesības 

uz brīvību un drošību. 

3. 2008.g.16.12. zinātniski praktiskā konference „Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 

2008.gadā:norises gaita un rezultāti”. Rīga, LPA. -uzstāšanās par tēmu- 

„Kriminālprocesuālās aizturēšanas aktuālas problēmas”.  
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4. 2008.g. 14.11. zinātniski praktiskā konference „Kurp ved Kriminālprocesa likums”. Rīga, 

LU. -uzstāšanās par tēmu- Kriminālprocesa izbeigšanas problēmjautājumi pirmstiesas 

procesā.  

5. 2008.g. 14.05. „Aktuālie krimināltiesiskie jautājumi. Krimināltiesību katedras sekcija. LPA 

studējošo VI konference”, Rīga, LPA. -uzstāšanās ar referātu „Prezumpcijas 

kriminālprocesā un to loma pierādīšanā”. 

6. 2007. g. 12.12. zinātniski praktiskā konference. “Publisko apsūdzību kriminālprocesa 

uzsākšanas teorētiski praktiskās problēmas”. Rīga, LPA.  -uzstāšanās par tēmu- “Personas, 

pret kuru uzsākts kriminālprocess, statuss un ar tā realizāciju saistītās problēmas”. 

7. 2007.g. 05.12. seminārs „Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības (aizstāvības) tiesiskie 

modeļi kriminālprocesā un to attīstības perspektīvas”. Rīga, Providus, -uzstāšanās par 

tēmu-“Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības (aizstāvības) tiesiskie modeļi 

kriminālprocesā un to attīstības perspektīvas”. 

8. 2006. g. 15.12. zinātniski praktiskā konference. Latvijas Kriminālprocesa likuma 

piemērošanas pirmā gada problēmas. Rīga, LPA. -uzstāšanās par tēmu- “Speciālās 

procesuālās aizsardzības problemātika jaunā Kriminālprocesa likuma kontekstā”. 

9.  2006. g. 15. 02. LU zinātniskā konference. Profesora A. Liedes simtgadei veltītā zinātniskā 

konference par aktuāliem kriminālprocesa jautājumiem. Rīga, LU -uzstāšanās par tēmu- 

„Speciālā procesuālā aizsardzība kā kriminālprocesuāla funkcija” 

10. 2004.g. 09.-10.06. seminārs „Liecinošo aizsardzība Latvijā – iespējas un uzdevumi” Phare 

projekta „Organizētās noziedzības efektīva novēršana, apkarošana un kontrole-informatīvās 

kampaņas organizēšana” ietvaros, Ērgļi. -uzstāšanās par tēmu- „Krimināllietā liecinošo 

personu anonimitātes nodrošināšana starptautiskajā praksē.” 

11. 2002.g.12.12. konference „Juridiskās zinātnes aktualitātes pētnieciskajā darbā”. Rīga, LPA.  

-uzstāšanās par tēmu- “Daži  speciālās procesuālās aizsardzības aspekti”. 

 

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās  
2014.22.09. – 28.09.piedalīšanās Erasmus programmā Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna 

(Polija) 

2009. 9.-14.11 lekciju lasīšana Ungārijas Policijas akadēmijā (Ungārija) (5 stundas). 

2006.08.-12.05. lekciju lasīšana Mikolas Romeris universitātē (Lietuva) (8 stundas). 

 

Docētie studiju kursi 

Izmeklēšanas darbības kriminālprocesā; Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības.   

Kriminālprocesa tiesības; Kriminālprocesa tiesības. Speciālais kurss;  Tiesību aizsardzības 

iestādes; Noziedzības attīstības tendences; Kriminaloģija; Juridiskā konfliktoloģija; Pierādījumu 

teorija kriminālprocesā. 
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Vadīšanā esošie promocijas darbi- 7 (V. Platpirs, L.Cakare, M.Gabrāns, I.Širvanova, R.Bilsena, 

V.Tikums, A.Logins), recenzētie- (R.Poļaks, A. Gabrieljans, J.Rozenbergs, I.Ņesterova , A.Pundurs, 

D.Hamkova, V.Zeppa-Priedīte, J.Alfejeva, A. Beļska). 

Aizstāvētie promocijas darbi . J.Groma. 

 
Kvalifikācijas celšana  
 

Kursi, semināri (neiekļaujot tos, kuros notikusi uzstāšanās ar referātu): 

 

 

1. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 

pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas 

īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) 

1.seminārs. 2016.gada 01.aprīlis.Rīga. 

2. Mūsdienu terorisma jaunie vaibsti. RSU organizētā diskusija-seminārs. 2016.gada 06.janvāris, 

Rīga, RSU. 

3.  RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2016. gada 18. marts. Rīga. RSU. 

4. Latvijas aktualitātes Eiropas Cilvēktiesību tiesā.  Gadskārtējā diskusija par aktuālajiem 

cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. 2016. gada o8. aprīlis. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola. 

5. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais  cikls “Pētniecības darbu 

efektīva vadīšana". 03.-17.05.2016. 

6. RSU kursi “Trenažieru izmantošana un uzturs veselības veicināšanai”. 08.02-jūnijs.2016. 

Piedalīšanās kursos. 

7. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais  cikls “Docēšana starpkultūru 

vidē". 30.03.-27.04.2016. 

8. 10. Who's Who in the World® 2016 (33rd Edition), via the Marquis Online Update System 

(MOUS)// http://www.marquiswhoswho.com/booksellers/publications/14-whos-who-in-the-

world-2016 - biogrāfijas iekļaušana.  

9. 08.05.2015. RSU, Dr.sc.pol. Simona Gurbo. Dalība lekcijā ”Turnitin darbu labošanas un satura 

oriģinalitātes programmas lietošana”. (2 akadēmiskās stundas). 

10. 26.-27.03.2015.piedalīšanās RSU ikgadējā zinātniskajā konferencē. 

11. 25.03.2015.piedalīšanās RSU studentu starptautiskajā zinātniskajā konferencē Health and Social 

sciences 2015 (žūrijas locekle tiesību zinātņu sekcijā). 

12. 22.09.2014 – 28.09.2014 piedalīšanās Erasmus programmā Wyższa Szkoła Administracyjno-

Społeczna (Polija) 

13. 04.06.2014. RSU, asoc. prof. Anda Klegera (Kanādas Britu Kolumbijas universitāte) 2 lekcijas – 

https://webmail.rsu.lv/owa/redir.aspx?C=ZrZpaGIgPEm2CziHd9TucKi5lDVYPtII31C0oZgcuCf73ogduPn1qdVfbQcOxvV26hRn3Dalefk.&URL=http%3A%2F%2Fwww.rsu.lv%2Feng%2Fscience-and-research%2Frsu-international-student-conference-2015
https://webmail.rsu.lv/owa/redir.aspx?C=ZrZpaGIgPEm2CziHd9TucKi5lDVYPtII31C0oZgcuCf73ogduPn1qdVfbQcOxvV26hRn3Dalefk.&URL=http%3A%2F%2Fwww.rsu.lv%2Feng%2Fscience-and-research%2Frsu-international-student-conference-2015
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”Problēmorientēta/ problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā” un ”Problēmorientēta/ 

problēmbalstītas mācīšanās demonstrācija studiju procesā”. 

14. 10.2014.-23.03.2015. Inteliģences akadēmija, Mākslas un kultūras modulis, RSU, Rīga  

15. 6.-7. 02. 2014. seminārs “Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, BSA un BPMA  

16. 12.2013-04.2014. Pre-Intermediate angļu valodas kursi, Polyglot, Rīga.6.-7. 02. 2014. seminārs 

“Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, BSA un BPMA 6.-7. 02. 2013. seminārs “Gudrās brīvdienas”, 

Jūrmala, BSA un BPMA. 

17. 2. - 3. 02. 2012. seminārs “Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, BSA un BPMA. 

18. 15.-16.12.2011. apgūta Karatiesu tiesnešu un prokuroru kursa programma., Rīga, NAA. 

19. 19.-24.09.2011. piedalīšanās Erasmus programmā Vysoka Škola obchodn v Praze (Čehija). 

20. 3. - 4. 02. 2011. seminārs “Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, BSA un BPMA. 

21. 27. 11.2009. konference „Krīze un tieslietas: ietekme, riski un risinājumi” Rīga, LU. 

22. 27.-28.08.2009. seminārs „Cilvēka pamattiesību principa piemērošana kriminālprocesā, 

Eiropas apcietināšanas ordera un Eiropas pierādījumu ordera praktiskā piemērošana”. Tieslietu 

ministrijas projekts, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta 

„Tehniskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā” ietvaros. Rīga. 

23. 20.05.2009. zinātniska konference "Zināšanu sabiedrība un globālā krīze: Latvija", Rīga, LU. 

16.06.2009.LPA studējošo VII konferences Krimināltiesību katedras sekcija: „Krimināltiesību 

teorijas un prakses aktuālās problēmas” Rīga, LPA. 

24. 29.04.2009. starptautiska zinātniska konference „Juridiskā palīdzība un atbalsts noziegumos 

cietušajiem", Rīga, JPA. 

25. 21.04.2009. seminārs „Cilvēktiesību ievērošana policijas darbā”. Rīga, LPA. 

26. 27.03.2009. konference "Administratīvo tiesu un administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi 

Latvijā", Rīga, LR Augstākā tiesa, LU. 

27. 29.-30.01.2009. zinātnisks seminārs „Abpusējās sodāmības princips un savstarpējās atzīšanas 

princips sadarbībā krimināllietās ES ietvaros”. Rīga, TM. 

28. 16.12.2008. zinātniski praktiskā konference „Akadēmijā veiktie pētījumi 2008. gadā: norises 

gaita un rezultāti” Rīga, LPA. 

29. 22.08.2008. konference „Latvijas aktuāli cilvēktiesību jautājumi: starptautiskie un nacionālie 

nolēmumi un rekomendācijas” Rīga, RJA. 

30. 2008.g.14.-18.10.starptautiski apmācības kursi „Eiropas Savienības kriminālās prevencijas 
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tīkla loma un uzdevumi” Legionova, Polija. 

31. 2008.g.22.08. konference „Latvijai aktuāli cilvēktiesību jautājumi: starptautiskie un nacionālie 

nolēmumi un rekomendācijas”. Rīga, RJA. 

32. 2008.g.24.-25.01.starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Nepilngadīgo drošība un 

tiesību aizsardzība.” Rīga, LPA. 

33. 2007.g.16.11. konference „Latvijas tiesību sistēma šodien”. Rīga, LU.  

34. 2007.g.30.11. seminārs par civilajām misijām. Rīga, Tieslietu ministrija. 

35. 2007.g. 24.08. starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Policijas augstākās izglītības 

vadības problēmas”. Rīga, LPA.  

36. 2007.g. 23.08. starptautisks seminārs „Noziegumu upuri – kā kompensēt kaitējumu”. Rīga, 

RSU.  

37. 2007.g.22.08. seminārs „Chalenges to International Humanitarian Law arising out of Iraq”. 

Rīga, NAA.   

38. 2007.g.2.-3.07. starptautiskā zinātniskā konference „Judical Ethics, Reform, transparency”. 

Rīga, LU.  

39. 2007.g. 24.-25.05., konference "Mediācijas brīnums" Rīga, Tieslietu ministrija un Vācijas 

Starptautiskās tiesiskās sadarbības institūts. 

40. 2007.g. 27.03. zinātniski praktiskā konference „Administratīvais process policijā (problēmas 

un risinājumi)”, Rīga, LPA. 

41. 2006.g.19.05. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Policijas izglītība Latvijā un 

Eiropā” Rīga, LPA. 

42. 2006.g.25.01. United States of America, Department of State course “Racially motivated 

violence”. Kvalifikācijas celšanas kursi. 

43. 2005. g. 20. 12. zinātniskā konference Akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2005. gadā: norises 

gaita un rezultāti. Rīga, LPA. 

44. 2005.g.31.10.-11.11. datorkursi “Kursu veidošana, uzturēšana un pasniegšana tālmācības sistēmā 

IntraLearn”. (30 stundu apjomā). 

45. 2005.g. 07. 10. starptautiskā zinātniskā konference „Latvijas Republikas Augstākā tiesa attīstībā: 

atskats pagātnē un Eiropas pieredze nākotnei”. Rīga, LU.  

46. 2005.g. 20.06. zinātniskā konference “Policijas apmācību kapacitātes stiprināšana un policijas 

apmācību rezultātu kontroles sistēmas pilnveidošana”, Rīga. 
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47. 2005.g.13.05. starptautiskā zinātniskā konference: “Valsts kompensācija noziegumos 

cietušajiem- iespēja atjaunot taisnīgumu”, Rīga. 

48. 2005.25.-29.04. “Vadīšanas prasmju pilnveide”, Rīga. Kvalifikācijas celšanas kursi. 

49. 2005.23.05.-27.05. “Crime Intelligence and Risk Assessment”, CEPOL kursi Viļņa-Trakai, 

Lietuvā. 

50. 2005.22.03.“Kompetenču sistēmu un standartu izstrādāšana policijas pasniedzējiem, pasniedzēju 

darbā pieņemšanas, novērtēšanas un atlasīšanas sistēmu pārskatīšana”, Ziemeļīrijas policijas 

dienesta kursi, LPA, Rīga. 

51. 2005.16.-17.03. “Izmeklēšanas prasmju pilnveide”, Ziemeļīrijas policijas dienesta kursi, LPA, 

Rīga. 

52. 2005.g.02.-03.03. “Prakses vadītāju apmācība” Ziemeļīrijas policijas dienesta kursi, LPA, Rīga. 

53. 2005.g.16.-17.02. “Finanšu noziegumu izmeklēšana” Ziemeļīrijas policijas dienesta kursi, LPA, 

Rīga. 

54. 2005. g. 31. 01.- 05. 02. CEPOL kursi “ Organizētās noziedzības apkarošanas stratēģija” 

(„Strategic Course on Organized Crime”), Roma, Itālija. 

55. 2004. g. 06.-08.12. United States of America, Department of State 20 Hour Training 

„Interviewing and Interrogation Training”. Kvalifikācijas celšanas kursi. 

56. 2004.g. 05.04. – 21.06. Akadēmiskā personāla profesionālās meistarības pilnveides kursi 

“Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” (40 stundu apjomā). 

57. 2004.g. 13.04.- 16.04. LPA papildizglītības kursi “Multimediju materiālu izmantošana studentu 

izglītošanā” . 

58. 2004.g. 29.-30.01. starptautiskā zinātniskā konference: ”Tiesību harmonizācija Baltijas jūras 

reģionā 20.-21.gs. mijā, LU, Rīga. 

59. 2003.12.12. konference “Izziņas reorganizācija Kriminālprocesa likuma projekta kontekstā: 

tiesiskie, organizatoriskie un metodoloģiskie aspekti”. LPA. Rīga. 

60. 2001. g. 12. - 16. 03. ICRC Training Course on International Humanitarian / Human Rights 

Laws for the Police of Latvia. 

61. 1998.g. 07. - 18. 09. Danish - Latvian Police Force Training the Trainers and Management 

Consultancy Course. 

 

Piedalīšanās likumprojektu izstrādē 
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Kopš 2007 piedalīšanās Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupā 

 

2002 piedalīšanās Personu speciālās procesuālās aizsardzības un speciālās aizsardzības 

 likumprojekta izstrādē (Ministru prezidenta A.Bērziņa rīkojums Nr.20., 30.01.2002.) 

 

STARPTAUTISKO PĒTĪJUMU PROJEKTU DALĪBNIEKS 

 

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts Nr.LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu 

standartu uzlabošana”2016.gada 16. – 17.marts. Jūrmala, Latvija. Starptautiskā zinātniski-

praktiskā konference “Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas 

samērīgums policijas darbā”. Uzstāšanās par tēmu -„Kriminālprocesuālā aizturēšana un tiesības 

uz brīvību”. 

 

14.09.2012.-01.03.2013. Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. 

JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas 

perspektīvas Eiropas Savienībā”, pētījums ”Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā 

Eiropas Savienībā” veikšana (TM/2012/34/EK). Projekta dalībnieks. 
 

2010.g. EK projekts Victims of Terrorism: in search of memory, justice and dignity (pētījuma 

izpildītāji-Matrix Insight Ltd. AEF)- eksperta atzinums. EPP Public Hearing on 17 november 

2010, European Parliament, Brussels. 

 

2007.g. AGIS projekts « Towards Harmonization of European Rules and Practices on the Right 

of defence».  Koordinatori-Lietuva (Mykolas Romeris University), Polija (Adam Mickiewicz 

University), Itālija (Sant' Anna School of Advanced Studies of Pisa) un Beļģija (‘Droit au Droit’ 

International Association), -ziņojums par tēmu-“Latvian experience to implement the right to 

have legal assistance of suspected persons in the pre-trial stage” 

 

 VALSTS FINANSĒTO PĒTĪJUMU PROJEKTU, PROGRAMMU DALĪBNIEKS 

1. 2008.g.- Projekts “ Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums”. Finansētājs – Latvijas 

Republikas Izglītības ministrija.-projekta vadītāja. 

2. 2008.g.- Projekts “ Personu speciālā aizsardzība Latvijā un ārvalstīs”. Finansētājs – Valsts 

policija.- projekta dalībnieks. 

3. 2007.g.- Projekts “Publisko apsūdzību kriminālprocesa uzsākšanas teorētiski praktiskās 

problēmas”. Finansētājs – Latvijas Republikas Izglītības ministrija. .-projekta dalībnieks. 

4. 2006.g. -Projekts „Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada 

problēmas”. Finansētājs – Latvijas Republikas Izglītības ministrija. .-projekta dalībnieks. 

5. 2005.g. Tiesu prakses apkopojums. Tiesu prakse tiesvedībā par pirmstiesas procesā slēgtu 

vienošanos. Augstāka tiesa, 2005.gada decembris. 

 
CITU PĒTĪJUMU PROJEKTU, PROGRAMMU DALĪBNIEKS 

 

2007.g.-Biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS", pasūtītais pētījums par Valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības (aizstāvības) tiesisko modeli kriminālprocesā un tā attīstības 
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perspektīvām kriminālprocesā.  
 
DARBĪBA KOLEĢIĀLAJĀS INSTITŪCIJĀS 

 RSU komisijas Vienošanās ar Latvijas Ārstu biedrības izpildes organizēšanai locekle (no 

2016.gada) 

 RSU Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas 

komisijas priekšsēdētāja vietniece (no 2014.gada) 

 RSU JF domnieks (no 2014.gada) 

 BSA Zinātnes padomes locekle (2013.-2014.) 

 BSA Satversmes sapulces priekšsēdētāja (2012.-2014) 

 LU Promocijas Padomes locekle (no 2012.gada) 

 RSU Promocijas Padomes locekle (no 2011.gada) 

 BSA Doktorantūras padomes priekšsēdētāja (2011.-2014) 

 BSA Satversmes sapulces locekle no akadēmiskā personāla (2010.-2014.) 

 Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitāro un sociālo zinātņu apakšnozarē. Latvijas 

Zinātnes padomes lēmums nr.9-1-2. (no 2008.gada) 

 LPA 7.Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece (no 2008.-2009.) 

 LPA Akadēmiskas padomes locekle (no 2008.-2009.) 

 LPA Senāta senatore (no 2008.-2009.) 

 LPA 4.- 6.Satversmes sapulces locekle no akadēmiskā personāla (no 1999.-2009) 

 

DALĪBA ZINĀTNISKO ŽURNĀLU REDKOLĒĢIJĀS (žurnāla nosaukums, darbības laiks) 

 

 no 2015. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskā juridisko zinātnisko 

rakstu žurnāla “Socrates”redkolēgijas locekle. 

 no 2015. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa  Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach elektroniskā žurnāla De Securitate et Defensione. O 

Bezpieczeństwie i Obronności zinātniskās kolēģijas locekle. Varšava, Polija. 

 no 2014. zinātniskā žurnāla "Sociology and Antropology" (ASV) recenzente. 

 17. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” konferences zinātniskās 

un redakcijas kolēģijas locekle. Liepāja, LiepU, 2014. 

 XV starptautiskās zinātniskās konferences „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, 
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problēmas un nākotnes ieceres” zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle. Rīga, BAT, 

2014. 

 2. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, 

reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā " zinātniskās un redakcijas kolēģijas 

locekle. Rīga, BSA, 2014. 

 no 2013.g. zinātniskā žurnāla "Baltijas Juridiskais žurnāls" redakcijas kolēģijas locekle.  

 16. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” konferences zinātniskās 

un redakcijas kolēģijas locekle. Liepāja, LiepU, 2013. 

 1. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, 

reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā ". konferences zinātniskās un redakcijas 

kolēģijas locekle. Rīga, 2013. 

  no 2012.g. zinātniskā žurnāla "Porivnialne Pravoznavstvo" ("Comparative Jurisprudence") 

(Ukraina) zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle.  

 15. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra: Mainīgais un nemainīgais 

cikliskumā” konferences zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle. Liepāja, LiepU, 2012.  

 14. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni 

apvāršņi” konferences zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle. Liepāja, LiepU, 2011.  

 Zinātniski praktiskās konferences “Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” rakstu 

krājuma redakcijas kolēģijas locekle. Rīga, LPA, 2008. 

 no 2008.-2014.g. zinātniski teorētiskā žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” 

galvenā redaktore  

 no 2008.gada  zinātniski teorētiskā žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” 

redkolēģijas locekle 

KONFERENČU ORGANIZĀCIJAS KOMISIJAS VADĪBA VAI LĪDZDALĪBA TO DARBĪBĀ: 
 

 10.12.2013. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process 

tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā”. Rīga, BSA– organizatore. 

 7.12.2012. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process 

tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā”. Rīga, BSA– organizatore. 

 17.04. 2012. starptautiskā zinātniski praktiskā semināra „Reģionālās ekonomikas, politikas 

un tiesību īstenošana Eiropas valstīs”.  Rīga, BSA-organizatore 

 27.-28.04.2012. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

“SABIEDRĪBA.CILVĒKS. DROŠĪBA. 2012” Globālie izaicinājumi: Konfliktu risināšanas 
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tiesiskie un organizatoriskie paņēmieni. Rīga, BSA, – organizatore. 

 15.-16.04.2011. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

“SABIEDRĪBA.CILVĒKS. DROŠĪBA. 2011”" Sabiedrības tiesiskā drošība un 

aizsardzība". Rīga, BSA– organizatore. 

  2004.g. 11.05. semināra „Liecinošo personu speciālā aizsardzība Itālijā”, Rīga, LPA – 

organizatore. 

 

DARBĪBA VALSTS UN NEVALSTISKO INSTITŪCIJU KONSULTĒŠANĀ, EKSPERTU 

KOMISIJU DARBĪBĀ U.C. 

    

 Satversmes tiesa. Pieaicinātā persona lietā Nr.2015-19-01 

 Augstākā tiesa. Atzinumu sniegšana par tiesību normu interpretāciju. No  2014. gada. 

 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Latvijas Republikas Satversmes zinātniskie 

komentāri ekspertīze (Projekta numurs  10.1790 Projekta nosaukums un vadītājs: Latvijas 

Republikas Satversmes zinātniskie komentāri, Balodis Ringolds) 2009.gada decembris. 

 Zinātnisko pētījumu projekta „Latvijas drošība Eiropas Savienībā: politikas un tiesību 

problēmas” ekspertīze. 2008.gada oktobris 

 No 2008.g. Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitāro un sociālo zinātņu apakšnozarē 

 2004.g. konsultante Phare projektā LE0104.03/07. Preventing, Combating and Reducing 

Organised Crime – Organisation of Information Campaign. (Informācijas apkopojums par 

liecinošo personu speciālo procesuālo aizsardzību. Rīga, Tieslietu ministrija, 2004.gada 

17.februāris). 

 
28.09.2016.                                                                                                                  S.Kaija 
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Ludmila Kaļiņņikova 

Adrese Kr.Valdemāra iela, 151-81, LV 1013, Rīga, Latvija 

Tālrunis +371 29721026   

E-pasts kalin.l@inbox.lv  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 1946. gada 07.jūnijs 

Dzimums Sieviete 
  

Darba pieredze  

Pedagoģiskā darba stāžs No 1982.– patreiz (33 gadi) 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 

Galvenie pienākumi 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Nozare 

Laika periods 

   2006.g. – 2016.g. 

  Docente,Bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” direktore 
  Lekciju pasniegšana (t.sk. ārvalstu studentiem), studiju programmas 
vadība 

  Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskola, Baltijas 
Starptautiskā Akadēmija; Lomonosova,4  

  Izglītība    
   2001.g. – 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats As.prof., Attīstības Psiholoģijas katedras vadītāja 

Galvenie pienākumi Lekciju pasniegšana, katedras darba vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Psihologijas Augstskola  

Nozare Izglītība 
  

Laika periods    2000.g. – 2001.g. 

Profesija vai ieņemamais amats   Docente, studiju programmas “Psiholoģija” direktore (1999-2000) 

Galvenie pienākumi    Pasniegšana, studiju programmas vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV – 1048  

Nozare Izglītība 
  

Laika periods    1989.g. – 2000.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Skolas psiholoģe 

Galvenie pienākumi  Pasniegšana, psiholoģiskais atbalsts skolēniem un vecākiem 

Darba vietas nosaukums un Rīgas “Rīnūžu” vidusskola, Ziemeļblāzmas iela, Rīga, LV – 1015 
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adrese 

Nozare Izglītība 
  

Izglītība  
  

Laika periods  1999.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

 Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds – Dr.psych. Diploms  C-D  
Nr. 001538. 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Psiholoģija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, Aspāzijas bulv. 5, Rīga, LV – 1050 

  

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Laika periods 

1995.g. 
Bakalaura grāds un psihologa praktiķa kvalifikācija. Diploms Nr. 
000467.  
 

Psiholoģija 
 

Daugavpils Universitāte, Vienības iela, Daugavpils, LV-5401 
1994.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

  Pedagoģijas maģistra grads.  Diploms Nr.000917. 
Sociālo zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Pedagoģija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, Aspazijas bulv. 5, Rīga, LV – 1050 

  

Laika periods 1971.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 

kvalifikācija 

   Diploms Щ Nr.347937  
Filologs, krievu valodas un literatūras pasniedzēja 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Filoloģija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, Aspāzijas bulv. 5, Rīga, LV – 1050 

  

  

 

Prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) Krievu valoda 

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīša
na 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  
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Latviešu  
C1 C1 C1 B2  

C
1 

Angļu  
C1 C1 C1 C1  

C
1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

Sociālās prasmes - Labas saskarsmes spējas, kas iegūtas, strādājot pasniegšanas un 

psiholoģiskas konsultēšanas jomā 

- Labas klausīšanas spējas, kas iegūtas, strādājot psiholoģijas jomā 

- Labas spējas pielāgoties sociālām un kultūras vides izmaiņām, 

kas iegūtas, starptautisko projektu vadīšanā un ārvalstu 

komandējumos  

- Spējas stradāt komandā, kas iegūtas psiholoģisko treniņu 

vadīšanā 

  

Organizatoriskas prasmes Labas organizatoriskas spējas, kas iegūtas, strādājot studiju 
programmas vadīšanā un studentu nometņu organizēšanā un 
īstenošanā 

  

Zinātnisko pētījumu virziens 
(-i) 

Psiholoģija 

Profesionālā pilnveide 

(kvalifikācijas paaugstināšana)   

(konferences, kursi, semināri, 
stažēšanās u.c.): nosaukums, 

norises vieta, laiks) 

   2016.g. - Practical seminar „ABC of Body-oriented Therapy”, 

IMATON. 

   2015.g. 21-27.septembri -   pieredzes apmaiņas un apmacības 

Erasmus mobilitāte  Wroclaw University of Economics, Polija 

   2014.-2015.g.g. -   Practical seminar “Gestalt Approach in 

Therapy of Psychosomatic Disorders”, Rīga (80 st.) 

   2014.aprilī. (20.st.) - Polygraph Examiner Advanced Training  

- Sertificate of Advanced Training (Chicago  Polygraph Institute 

) 

    2013.-2014.g.g.-  Seminars „Children`s Psychosomatic 

Symptoms and Deseases as Consrquences of Emotional 

Trauma” (80 st.), Riga    

    2012-2013.g.g.-  Imago Terapījas metodes apmacības kurss, 

Rīga (80.st.) 

    2012.g. 24.-28. Septembrī -  pieredzes apmaiņas un apmacības 

Erasmus mobilitāte Eszterhazy Karoly  Foiskola HU EGER, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Hungarija  

    2011.-2012.g.g. – Mākslas terapijas tehnīkas apmacības kurss, 

Rīga (160.st.) 

    2011.g. 9.-13. maija - pieredzes apmaiņas un apmacības 

Erasmus mobilitāte Universidad del Pais      Vasko, Spānija 

    2011.g.jūlijā.(200.st) -  Polygraph Examiner Training Course - 

Sertificate of Chicago Polygraph Institute 

2010.g. . septembrī - pieredzes apmaiņas un apmacības Erasmus 
mobilitāte University of Natural Sciences and Humanities in 
Siedlce, Polija 
2009.-2011.g.g. – NLP tehnīkas apmacības kurss, Rīga (210.st.) 

Dalība konferencēs     2016.g. 25. – 27. Maija. – 15th International Scientific 

Conference „Engineering For Rural Development”. Jelgava, 

Latvia. 

   2016.g. 19. – 21. maija. – 4th. International Academic 

Conference „Family Upbringing”. Szklarska Poreba, Polija. 

    2016.g. 23.marta – International i-conference „Психология 

здоровья: новая область исследований”. РГПУ им.Герцена, 

Санкт-Петербург. Член оргкомитета конференции. 

    2015.g. 27.-29. maija.-  I I I International Scientific and 

Technical Conference:  

Engineering.Technologies.Education.Security.Veliko Tarnovo, 

Bulgarija.  

    2014.g. 28.03.2014. - ” Eiropas Ētika Psiholoģijā un Izglītībā”. 

Rīga 

    2013.g. 25-  27.03. - International Scientific Conference “Art 

Therapy: Realities and Perspectives”. Lietuva, Šauli. 

    2010.g. 27.11.- Starptautiskā Konference “Izglītība un Kultūra: 

Realitāte un Perspektīva”. Siedlce, Polija.  

     2009.g, 25.-27.11.-  II Russian Scientific and Practical 

Conference “Cita Bērnība”. Krievija, Maskava, 25.-27.11.2009. 

  2009.g. 17.- 19.07 - .Starptautiskā Mākslu terapijas conference 
“Mūsdienu Mākslu Terapija-Teorija un Prakse”. Latvija, Cēsis. 

    2007.g. 3.-6.- jūlijs. - Xth European Congress of Psychology, 
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Prāga, Čehija 

    2007.g.15-16.marts.-Latvijas profesionālo psihologu asociācijas 

2.konference “Psihologa profesionālās darbības    problēmas 

sociālās palīdzības un izglītības iestādēs”,  Rīga, Latvija 

    2006.g. 23.-24. novembris Starptautiskā konference zinātniski - 

praktiskā  “Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra”,  

Rīga, Latvija, 

    2006.g..22.-23. Decembris.-  IV Republikāniskais praktiskās 

psiholoģijas festivāls “Artterapija mūsdienu psiholoģiskajā 

praksē”, Minska, Baltkrievija   

    2006.g. 15.-17.jūnija – VII International Baltic Psychology 

Conference Baltic Psychology in Global Context:: Where do We 

Stand?, Riga, Latvija 

Publikācijas Psychological Well-Being Relation to Individual Orientation in 

Early Adulthood. - 15th International Scientific Conference 

„Engineering For Rural Development”. Jelgava, Latvia. 

Proceedings. Vol.15. May 25-27,2016. 

Ideomotoric Training as a Tool for Professional Reliability 

Impovement Among Police Officers. – International Scientific 

Journal „Science. Business. Society.” Sofia, Bulgaria. Issue 

6/2016 ISSN PRINT 2367-8380. ISSN WEB 2534-8485.40-42.p.p. 

Journal „Technics. Technology. Education. Safety.” Veliko 

Tarnovo, Bulgaria. Issue 10 (196). Vol.3, 2016. ISSN 1310-3946.  

The Level of Stress Tolerance and the Quality of Policemen`s 

Nerve System. KSI Journal of Knowledge Society. Veliko 

Tarnovo, Bulgaria.Spec. Issue . Number 1, 2015. ISSN 2367-7198 

36-39 p.p.. 

Символический мир ассоциативных карт.// Šauli, 2013. 

Wyobrazenia osob nastoletnich o wlasnych osiagnieciach. – 

Spotkania Ryskie. Siedlce, 2011.ISBN 978-83-7051-617-8. 131-

137.p.p. 

Art-Therapy Tecniques in working with children.// Wspoļczesna 
edukacja kulturowa.-Siesdlce,2010.ISBN 978-83-923693-7-0. 199-
2013.p.p. 

Управление процессом осознания самоценности в подростково 
возрасте.//Другле детство. Тезисы конференции.- Москва, 
2009.ISBN 978-5-89774-402-2. 
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Experience of self-value of teenagers and youth. // “Ugdymo 
Psichologija,” - Viļņa, 2004. ISN 1392-639X. 

 

Studiju kursi  

(studiju priekšmeti)  
(pēdējie 6 gadi) 

  Ievads specialitate (2 KP) 

  Personības psiholoģija (4 KP) 

  Saskarsmes psiholoģija – (4 KP) 

  Ģimenes psiholoģija (2 KP) 

  Sociālo psiholoģisko treniņa vadīšanas metodes (2 KP)  (t.sk. 

ārvalstu studentiem), 

  Makslas terapijas tehnikas grupā (2 KP) (t.sk. ārvalstu 

studentiem), 

  Komandas veidošanas treniņš (2 KP) (t.sk. ārvalstu studentiem), 

Kvalifikācijas darbu vadība  Kopš 2016. gada - bakalaura darbu vadība – 56 darbu  

Aktivitātes  
Pētnieciskie projekti  
(kursu, semināru vadīšana, 
komentāru sniegšana u.c.) 

   2015.g. 21-27.septembri -   pieredzes apmaiņas un apmacības 

Erasmus mobilitāte  Wroclaw University of Economics, Polija. 

 2015.g. -  Komandas veidošanas treniņš 1.kursa studentiem ( 
BSA) 
   2014.g. -  Komandas veidošanas treniņš 1.kursa studentiem 
(BPMA; BSA) 
   2013.g. -  Komandas veidošanas treniņš 1.kursa studentiem 
(BPMA) 
   2013. – 2016.g.g. – Piholoģijas Dienas piedalīšana 
   2011.- 2012.g.g. – Apskāviena Dienas organizēšana (BPMA) 
   2012.g. 24.-28.septembrī- lekciju pasniegšana un pieredzes 
apmaiņas Erasmus mobilitāte  Eszterhazy Karoly  Foiskola HU 
EGER, Hungarija 
   2011.g. 9.-13. maijā -- lekciju pasniegšana un pieredzes 

apmaiņas Erasmus mobilitāte Universidad del Pais  Vasko, 

Spānija 

   2010.g. septembrī - lekciju pasniegšana un pieredzes apmaiņa, 
Erasmus mobilitāte  University of  
Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Polija 
   2008. – 2009.g.g.augustā – BPMA studentu nometnes 
organizēšana un īstenošana (Latvijā)  
   2008; 2012; 2013.g. - studiju programmas akreditācijās 
organizēšana un īstenošana 
   2007.g. 15.-16.martā konferences “Psihologu profesionālās 

darbības problēmas izglītības un sociālās aprūpes iestādes” 
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organizators. 

    2002. g. līdz šim brīdim - Kvalifikācijas komisijas loceklis  

Kopš 2013.g. lekciju pasniegšana angļu valodā Erasmus 
studentiem (BPMA), Rīga, Latvijā 

Citas aktivitātes ārpus BPMA 
-  

  2011.- 2015.g.g. -  pārbaudes ar poligrāfu veidošana 

   International League of Polygraph Examiners locekle 

   Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas locekle 

   2006.-2008.g.g. (Supervizors) - ESF projekts “Motivācijas, 

profesionālās orientācijas un psihosocialā atbalsta programma 

jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office, SPSS 

Vadītāja apliecība B kategorija 
  

INTERESES Ceļošana ar mašīnu 
  

Datums       L.Kaļiņņikova 
 
23/09/16 
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Kaļva Ilona 

Dzīvesvietas adrese Rīga, Dārzaugļu iela, 1-607 

Tālrunis, mobilais tālrunis  +37129544531  

e-pasts Kalva_i2@inbox.lv 

Dzimšanas datums 28.01.1957. 

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

1974. Septembris – 1979. Jūnijs. Latvijas Valsts universitāte. Biologs, 

bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikācija.  

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

1991. Bioloģijas zinātņu doktors (Dr.biol.), biologija, cilvēka un dzīvnieku 

fizioloģija. Kauņas medicīnas akadēmija. 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), akadēmiskais amats, 

iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

2001. septembris – līdz šim laikam Psihologijas Augstskola, Baltijas 

psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Baltijas starptautiskā akadēmija. 

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Programma „Psiholoģija” 3.līmenis „Profesionalās darbības psiholoģija” 

(„Profesionālā darbība ekstremālos apstākļos un drošības psiholoģija”, 3ECT) 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Programma „Psihologa asistents” 2.līmenis („Psihes bioloģiskie pamati” 3 ECT, 

„Psihofizioloģija” 6 ECT); Programma „Sociālais darbs” 2.līmenis („Attīstības 

psiholoģija” 3ECT; „Profesionālā darbība, arodslimības un darba aizsardzība” 

3ECT; „Retardēto bērnu psiholoģija” 3ECT).  

Koledžas studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos) 

Programma „Sociālās palīdzības organizators” 1.līmenis („Attīstības 

psiholoģija” 3ECT; „Profesionālā darbība, arodslimības un darba aizsardzība” 

3ECT). 

ERASMUS programma 

 

„CNS anatomy and physiology”, „Animal psychology”, „Retarded children 

psychology” 

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Funkcionālas asimetrijas ontoģenēzes īpatnības, darba psihofizioloģija, 

varbūtējās prognozēšanas mehānismi.   
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Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 

 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze 

(A&HCI, SSCI vai nozaru 

vadošajās datubāzes Thomson 

Reuters Web of science, SCOPUS, 

ERIH), līdzautori 

Kalva I. Workplace risk factors, and occupational diseases: contradictions 

in Latvian Cabinet regulations/ SHS Web of Conferences 30, 00016 (2016) 

Int. Conf. SOCIETY. HEALTH. WELFARE. Riga. November 23-25, 2016 

(in Press) 

 Kalva I., Shiryaev D. Job satisfaction and basic vital needs satisfaction among working 

 women/SHS Web of Conferences 30, 00016 (2016) Int. Conf. SOCIETY. HEALTH.  

WELFARE. 2014. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163000016 

  

Conference Proceedings Citation Index (Web of Science); DOAJ; EBSCO 

(EBSCO Discovery Service); Google Scholar; Social Science Database 

(ProQuest); Social Science Premium Collection (ProQuest); Sociology 

Collection (ProQuest); Sociology Database (ProQuest) 

  

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 

Copernicus) vai atrodas ASV 

Kongresa bibliotēkas katalogos), 

līdzautori 

Kalva I., Shiryaev D. (2012) Behavior  in Uncertain Environments, and Prone 

to Risk or Caution :  Problems of Psychology in 21st Century, Scientia Socialis. 

Vol 3. P.26-31.( ISSN 2029-8587,  EBSCO (http://search.ebscohost.com), Copernicus 

Index (http://www.indexcopernicus.com), Cabell Publishing, Inc., Directories of 

Academic Journals http://cabells.com.index.aspx),  Contemporary science 

Association/AAP databases 

(http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal/view/1207),  Social 

psychology Network (http://www.socialpsychology.org/forums/addalink.htm).  

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju skaits 7 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), līdzautori 

Kalva I. Workplace risk factors, and occupational diseases: contradictions in 

Latvian Cabinet 6thInternational Interdisciplinary scientific conference 

SOCIETY. HEALTH. WELFARE. (Riga, November 23-25, 2016): Abstracts. 

(in Press) 

 Kalva I., Shiryaev D. (2014) Job Satisfaction and Basic Vital Needs’ 

Satisfaction among Working Women: 5thInternational Interdisciplinary 

scientific conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE. Family Well-Being 

and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice.  
(Riga, November 26-28, 2014): Abstracts. – Riga: RSU, 2014. – 96 p. (ISBN 

978-9984-64-1) 

http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163000016
http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/conference-proceedings-citation-index.html
http://www.doaj.org/
https://www.ebscohost.com/discovery
https://www.ebscohost.com/discovery
http://scholar.google.com/
http://www.proquest.com/products-services/pq_social_science.html
http://www.proquest.com/products-services/pq_social_science.html
http://www.proquest.com/products-services/ProQuest-Social-Sciences-Premium-Collection.html
http://www.proquest.com/products-services/ProQuest-Sociology-Collection.html
http://www.proquest.com/products-services/ProQuest-Sociology-Collection.html
http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/sociology.html
http://www.indexcopernicus.com/
http://cabells.com.index.aspx/
http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal/view/1207
http://www.socialpsychology.org/forums/addalink.htm
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 Kalva I., Shiryaev D. (2012) Workplace  Risk-Factors, Fatigue and 

Satisfaction by Work: 4thInternational Interdisciplinary Scientific 

Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE . 1st Conference of 

Speech Therapists (Rīga, November 22-23, 2012) : Abstracts. - Rīga : 

Rīga Stradiņš University, 2012. – 121pp.( ISBN 978-9984-793-19-1) 

 I.Kaļva (2010) Gatavība skolas apmācībai - kā veiksmīgais starts // 

Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums. – 

Liepāja: LiePA, 2010.- 43-48 lpp. (ISBN 978-9984-864-15-0) 

 L.Ābelīte, I.Кaļva (2010) Sociāli psiholoģiskās nostājas īpatnības 

daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kuri vēlas piedalīties mājas 

apsaimniekošanā -  II Starptautiskā zinātniski-praktiskā konferences 

"Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas un iespējas 

mūsdienīgā Eiropā" materiāli, Rīga. 

Mācību un metodiskā 

literatūra 

 

Bibliogrāfiskie dati (literatūras 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

Kaļva I. (2007) Attīstības psiholoģija. Lekciju kursa konspekts un 

kontroluzdevumi   neklātienes apmācības formai un tālmācībai. – Baltijas 

Starptautiska Akadēmija. 

 Kaļva I. (2005) Centrālās nervu sistēmas anatomija un fizioloģija. Lekciju 

kursa konspekts un kntroluzdevumi. R.: BKI. 

 
Кальва И. (2005) Анатомия и физиология центральной нервной системы. Курс-

конспект лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. 

Р.: Балтийский Русский Институт, Высшая Школа Психологии, Международная 

Балтийская Академия, Эстонско-Русский Институт. 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Bakalaura darbu, kursa darbu 

vadīšana pēdējo 6 gadu laikā 
31 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 5 
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Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

Kalva I. Workplace risk factors, and occupational diseases: contradictions in Latvian 

 Cabinet regulations: 6th International interdisciplinary scientific conference 

 SOCIETY. HEALTH. WELFARE.  Riga: RSU. November 23-25, 2016 (in Press) 

Kalva I., Shiryaev D. Job Satisfaction and Basic Vital Needs’ Satisfaction among  

Working Women: 5thInternational Interdisciplinary scientific conference SOCIETY.  

HEALTH. WELFARE. Riga: RSU. November 26-28, 2014). 

Kalva I., Shiryaev D. Workplace  Risk-Factors, Fatigue and Satisfaction by Work: 

 4thInternational Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE .  

1st Conference of Speech Therapists (Rīga, November 22-23, 2012)  

I.Kaļva. Gatavība skolas apmācībai - kā veiksmīgais starts : Liepājas Universitātes Pedagoģijas 

 fakultātes Psiholoģijas katedras 2. starptautiskā zinatniskā  konference „Psiholoģijas  

aktualitātes mūsdienu izglītībā». (Liepāja, 2009.gada 30. Oktobrī). 

L.Ābelīte, I.Кaļva. Sociāli psiholoģiskās nostājas īpatnības daudzdzīvokļu namu 

 iedzīvotājiem, kuri vēlas piedalīties mājas apsaimniekošanā : II Starptautiskā zinātniski- 

praktiskā konference "Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas un iespējas 

 mūsdienīgā Eiropā". (Rīga: BSA: 2009. gada 23.-24.aprīlī). 
 

Darbs koleģiālajās 

lēmējinstitūcijās 

 

Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, Revīzijas 

komisija, Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, u.c.), 

tituls (priekšsēdētājs, vietnieks, 

loceklis,u.c.), periods 

2009. – 2012. Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskolas Satversmes 

sapulces šķīrējtiesas locekle. 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

„Piedošanas psiholoģiskie aspekti”, seminārs. Latvijas veselības psiholoģijas 

asociācija. Rīga, 2014.gada 17.decembrī. (4 akad.st.) 

 “Globālais sociālais darbs”, vieslekcija/seminārs. BPMA, ASV vestniecība 

Latvijā. Rīga, 2013. gada 9.novembrī. (6 akad.st.) 

 Konference AUTISMS – ko darīt? ESF, BPMA, RD Labklājības departaments, 

Latvijas autisma apvienība. 2013.gada 2.aprīlis. Rīga.  

 PSYCHOLOGY IN HEALTHCARE, international conference. Latvian health 

psychology society, Latvian clinical psychologysts society. 8academic hours, 

October 7, 2013, Riga. 

 “Veselības veicināšana darbavietās”. RSU, Tālākizglītības fakultāte. Rīga, 

2012. gada 25.-26.septembris. (8 akad.st.) 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 

Tallinn University, Catherine`s College , 2014.g. septembris. Tallina, Igaunija. 

Lekcijas. 

 Wyzsza  Szkola administracyjno-spoleczna, 2012.g. februāris-marts. Varšava, 

Polija. Lekcijas. 

 Tallinn University, Catherine`s College,  2011.g. oktobris. Tallina, Igaunija. 

Lekcijas. 

Valodu prasmes  
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Dzimtā valoda krievu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviesu valoda  III III III III III 

Angļu valoda  B2 B2 B2 B2 B2 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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 Dzīves un darba gājuma kopsavilkums         

 
 

Europass  

Curriculum Vitae  
 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Irina Kazanovska 

Adrese Miķeļa iela, 1-27, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika 

Tālrunis 

67320664 

Mobilais tālrunis:

 +371 

29572199 

 

E-pasts Irina.kazanovska@onbox.lv  

Pilsonība Latvijas Republikas 

Dzimšanas datums 1951. gada 11. janvāris195 

Dzimums Sieviete 

Darba pieredze  

Laika periods 2004. – šobrīd 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

  Docente (programmas: Psiholoģija,  Sociālais darbs; 

   maģistrantūras studiju programmas: Psiholoģija, Cilvēku resursu 

vadīšana) 

Darba vietas nosaukums Baltijas psiholoģijas un menedžmenta  augstskola 

Nozare Izglītība, zinātne 

Laika periods 2004. – 2007. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
 Assoc. profesore 

Darba vietas nosaukums Psiholoģijas augstskola un Baltijas psiholoģijas un menedžmenta 

augstskola (BPMA) 

Nozare Izglītība, zinātne 

Laika periods   1999.-2004.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Docente 

Darba vietas nosaukums Psiholoģijas augstskola 

Nozare Izglītība, zinātne 

Laika periods  1995- 2006. 

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Psiholoģiskā dienesta vadītāja 

mailto:Irina.kazanovska@onbox.lv
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Darba vietas nosaukums SIA Ģimnāzija  „Maksima” 

Nozare Izglitība 

Laika periods 1991.-1995.  

Profesija vai ieņemamais 

amats 
Psihofiziologs-konsultants 

Darba vietas nosaukums   Zinātniski-pedagoģiskais centrs  „Eksperiments” 

Nozare Izglitība 

Laika periods 1973.- 2002.  

 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

1994.-2002. vadošā pētnieka akadēmiskais amats, Zin. padomes 

locekle 

1986.-1994. vecākā zinātniskā līdzstrādniece, Zin. padomes locekle 

1982.-1986. LU EKMI zinātniskā sekretāre, Zin. padomes locekle 

1977.-1982. jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 

1973.-1976. vecākā laborante 

Darba vietas nosaukums LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas ZPI 

Nozare Zinātne 

Izglītība  

Laika periods 1992. 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Bioloģijas zinātņu doktora grāds Dr.biol. (Dr. biol. 04.12.92. Nr.6 H-D 

Nr. 00006) 

Izglītības iestādes 

nosaukums 
LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas instituts 

Laika periods 1984 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka zinātniskais nosaukums (1.08.84. CH 

Nr. 037065) 

Izglītības iestādes 

nosaukums 
 LZA Presidiums 

Laika periods    1968. – 1973.  augstākā izglītība 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija 

 Biologs (psihofiziologs), bioloģijas un ķimijas pasniedzēja  (21.06.73. 

Щ Nr. 351405) 

 

Izglītības iestādes 

nosaukums 
 Latvijas Valsts universitāte  

Prasmes  

Dzimtā valoda   Krievu valoda 
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Svešvalodas  

Pašnovērtējums 
 Sapratne Runāšana 

Rakstīš

ana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda 
 
B2  Upper  

Intermediate 

B2  Upper  

Intermediate 

B2  Upper  

Intermediate 

B2  Upper  

Intermediate 

B2  Upper  

Intermediat

e 

Latviešu valoda  teicami teicami teicami ļoti labi ļoti labi 

Sociālās prasmes 

 

Labas saskarsmes spējas, kas iegūtas, strādājot pasniegšanas un 

psiholoģiskas un konsultēšanas jomā 

Labas klausīšanas spējas, kas iegūtas, strādājot psiholoģijas jomā 

Labas spējas pielāgoties sociālām un kultūras vides izmaiņām, kas 

iegūtas, strādājot ar Erasmus programmas studentiem 

Spējas stradāt komandā, kas iegūtas pidaloties projektos (t.sk. 

starptautiskajos)  

Organizatoriskas prasmes      
 

Labas organizatoriskas spējas, kas iegūtas, strādājot  zinatniskās 

darbības organizēšanā. 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

no 1991. – šobrīd (24 gadi) 

zinātniski-pētnieciskais stāžs no 1973. 

Zinātnisko pētījumu virziens 
(-i) 

 Psihofizioloģija, neiropsiholoģija, veselības psiholoģija 

Pasniegšanas gads 

1995/1996. –    šobrīd 

 

Kursa nosaukums 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija” ar psihologa 

asistenta  kvalifikācijas iegūšanu: 

        Neiropsiholoģijas pamati - 2KP 

        Veselības psiholoģija  - 3KP 

        Psihologa darba ētika  2KP 

        Mūsdienu tehnoloģija darbā ar informāciju.-  1KP  

BPMA Profesionālās maģistrantūras studiju programma 

“Psiholoģija”: 

        Psiholoģijas pasniegšanas teorija un metodika -  2KP 

        Profesionāļa psiholoģiskā konsultēšana un atbalstīšana-  3KP 

        Profesionālās darbības psiholoģija -   8KP 

BPMA Profesionālās maģistrantūras studiju programma„Cilvēku 

resursu vadība”: 

     Profesionālās darbības psiholoģija -   8KP 

1995/1996 –    2012/2013 

 

 

Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA), Profesionālās 

maģistrantūras studiju programmas „Cilvēku resursu vadība”, 

„Privāttiesības”,  

         Augstskolas pedagoģija un psiholoģija -  1KP 

Erasmus programmā (angļu valodā): 

            Neuropsychology 

            Psychophysiology 

            Stress management 
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Profesionālā pilnveide          

(kursi, semināri ,konferences, 

stažēšanās u.c.): nosaukums, 

norises vieta, laiks 
 

 

2016. Seminārs ''Ētiskie jautājumi un dilemmas psihologa profesionālā 

darbībā''Latvijas Profesionālo psihologu asociācija (LPPA) - 

14.05.2016. 

2015. Курсы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава БМА «Современные 

информационные образовательные технологии – изучаем Moodle» 

14 ч. 

2014. Introduction to Qualitative research methods: questions, data and 

analytical process. Lectore – Meghan McNamara, -  PhD student, 

MRes in Psycholigy (St Adrews University, Scotland), MPhil in 

Sociology (Cambridge, UK), MA in International Relations (University 

of Kent, UK).  24 of April, 2014. 

2013. LPPA, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmijas 

seminārs “ Neiropsiholoģijas un psihofizioloģijas aspekti psiholoģijā 

un pedagoģijā” 2013. 13.dec. Rīga. 

2013. Seminars SCHUHFRIED GmbH Psychological testing and 

advantages of computerized tests. Vienna Test System”  Vad. Mg. 

Markus Kempinski. TSI, 4. dec., Rīga. 

2009. Psihosomatiskie traucējumi bērniem un pusaudžiem. 

Neiropsiholoģiskas korekcijas īpatnības darbā ar šā profila klientiem. 

26. st. 

2008. Psiholoģiskā aizsardzība un koping-uzvedība. 40. st. 

2008. Konsultantu klīniskā profesionālā kompetence. 32. st. 

2007. Work-shop held by prof. M.Bityanova „Game technologies as a 

tool in the work of psychologist with pupils and pedagogies”. 10 hours. 

2007. LPPA seminārs  “Psihologa profesionālās  darbības problēmas 

sociālās palīdzības un izglītības iestades”  12 st. 

2006.”Tehnisko līdzekļu izmantošana pasniedzēja darbā. 8 stundu 

kursa talakizglītibas programmā.  

2005. Zinātniski-metodiskais seminārs „Sensomotorā korekcija kā 

intensīva ķermeniskā prakse, kura dod noturīgas un kvalitatīvas 

uzmanības domāšanas un runas izmaiņās”, Maskava-Rīga, 40 st. 

2004. Zinātniski-metodiskais seminārs „Tehnoloģijas Intelekts būtība”, 

Maskava – Rīga, 18 st. 

2004. Seminārs „Psihologa-profesionāla personības izaugsme”, Tartu – 

Rīga, 10 st. 

2004. Seminārs „Psiholoģisko slēdzienu veidi”, LPPA, 6 st. 

2004. Seminārs „Skolēnu intelekta attīstība izglītības procesā”, 

Maskava–Rīga, 12 st. 

2004. Seminārs „Bilingual School Effectiveness”, 40 st. 

2003.  Intelekta psiholoģija.  Maskava – Rīga, 36 st 
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Citas aktivitātes ārpus BPMA 

(kursu, semināru vadīšana, 

komentāru sniegšana u.c.) 

 

2012- šobrīd участие в международном журнале «Frontiers in 

Neuroscience” Science Park PSE-D. Сотрудничество с 2012 года  

СН-1015 Лозанна, Швейцария. 

2011-2024. ERAF proekts “ Vienotā nacionālās nozīmes Latvijas 

akadēmiskā pamattīkla zinatniskās darbības nodrošināšanai izveide” 

Intelektuālās IT.  Dalībnieks (PBPC)  (Разработка единой  

Латвийской академической сети для обеспечения научной 

деятельности. Интеллектуальные информационые технологии) 

2009. – 2012. Eiropas zinānnes  programmas COST „Cyberbulling: 

coping with negative and enshansing positive uses of new technologies, 

in relationship in educational settings”. ISO 0801 Integratīvo procesu 

attīstīšana medicīnā, psiholoģijā  un pedagoģijā uz mūsdienu 

neirozinātņu bāzes. 

 2006.-2009. Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un 

atmiņas traucējumu agrīnajā korekcijā 

2005.-2008. Galvas smadzeņu neirofizioloģiskās attistības īpatnības 

pirmsskolas vecumā bērniem un kompjuterizētu ekspress-diagnostikas 

programmu izveide. Nr. 05.1828 

2001.-2004. Nervu sistēmas nobriešanas un darbības traucējumu 

kritēriju izstrāde pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu 

ekspressdiagnostikas programmu izveide. Nr. 01.0150 

Nozīmīgākās pēdējo gadu 

zinātniskās publikācijas 

 

2016 

Казановская И., Янсон В. (2016) Защитные механизмы психики в 

контексте алекситимических черт личности педагогов.  

Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, 

здоровье, развити. Сб. материалов  IV Междунар. науч. конф. 

Кострома, 22-24 сент. 2016 г. : в 2 т. / Отв. ред.: Т. Л. Крюкова, М. 

В. Сапоровская, С. А. Хазова. - Кострома : КГУ им. Н. А. 

Некрасова, 2016. - Т. 2. – С.162-165. ISBN 978-5-7591-1559-5; 

ISBN 978-5-7591-1561-8. eLIBRARY. (http://elibrary.ru/) RU 

(РИНЦ). 

2016 

«Психология здоровья: новая область исследований. 

Международная i-конференция. Спб, 23.03.2016. 

2015 

Казановская  И. (2015). Современные технологии работы с 

информацией. Теория и  

 практические занятия Изд. 2-е исправленное и переработанное. 

ISBN 978-9984-47-052-8. 

2015 

 Gavrikova D., .Kazanovska I. (sc.adviser) (2015)  Research of 

relationship between strategies of  

 coping with stressful situations and basic personality traits of senior 

school children. «Time of  

 challenges and   opportunities: problems, solutions and prospects» 

May 14-15, Y International,  

 scientific and practical cjnferenct of young scientists and students, 

Riga, P.427-435. ISBN 978-9984- 47-102-0 
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Semenyuk. A, .Kazanovska I. (sc.adviser) (2015)    The research of 

basic beliefs and socio- 

 psychological adaptability of high school students. 2015, «Time of 

challenges and   opportunities:  

 problems, solutions and prospects» May 14-15, Y International, 

scientific and practical conference of 

.young scientists and students, Riga. P. 457 – 465. ISBN 978-9984-47-

102-0 

 

 

2014 

 Казановская И. (2014) Основы нейропсихологии. Курс-конспект 

лекций и контрольные задания  

 для заочного и дистанционного обучения. Изд. 2-е исправленное 

и переработанное. ISBN 978- 

 9984-47-095-5. Рига, 2014.   104с. 

 

 

2013 

Kazanovska I., Janson W. (2013) Poznawsze aspekty zarzadzania 

stresem. Spotkania         ryskie. Zagadnienia pedagogiczno-

psychologiczne w badaniach naukowych polsko-lotewskich. 

Wydownictwo Uniwersytet Przyrodnicwo-Himanistycznego w 

Siedeclach. ISBN  978-83-7051-731-1. Siedlce, 2013, 123-137.         

 

 

2012 

 Янсон В., Казановская И. (2012)  Когнитивные факторы 

преодоления стресса. Sociālo zinātņu     

 vestnēsis. Daugavpils universitāte. ISSN 1691-1881.  Nr.2(15), 118-

132. Datu bāzē:  GESIS    SocioGuide  http://www.cee-

socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&sli

ce=1#11474 

 2011 

 Казановская  И. (2011). Современные технологии работы с 

информацией. Теория и  

 практические занятия (диск) ISBN 978-9984-47-052-8. 

 Kazanowska,L.Rumancewa,L.Jansons. (2011). Obrona psychiczna i 

strategie radzenia sobie ze stresem u nauczycieli ze zrõžnicowanym 

stopniem aleksytymii..Spotkania Ruskie. Wydownictwo Uniwersytet 

Przyrodnicwo-Himanistycznego w Siedeclach. ISBN  

 978-83-7051-617-8. Siedlce, 2011, 121-130.              

 Дмитриева О., Казановская И.  (2011) Связь моделей 

преодолевающего поваедения с  

самооценкой у подростков в возрасте 15-18 лет. Сб. Актуальные 

проблемы психологии,  

бизнеса и социальной сферы общества: теория и практика. VII 

том. С.46-51. ISSN 1691- 6913.  
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2010 

Kazanovska I, .Rumjanceva L, .Jansons V/ (2010) The study of the 

Connections between Psychological defenses and Strategies of 

Coping behaviour among teachers.  Professional Studies: Theory and 

Practice. (7), 62-69. Siauliai: Siauliai College, Lithuania. ISSN 

1822-3648. (Index Copernicus Master Journal List). 

.Pilenoka A.,.Kazanivska I., Jansins V, (2010) Investigation of 

connections of individual features of a pedagogue, types of 

professionally difficult situations and behavior strategies.Topical 

Problems of Psychology, business, and social Sphere in Society^ 

Theory and Practice. Vol VI, Part I. 110-120. ISSN 1691-6913.  

 

 

2009 

Казановская И, .Янсон В. (2009) Модели преодолевающего 

поведения у специалистов разных профессий и безработных: 

нерешенные проблемы и перспективы исследований.  Сб. 

Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы 

общества: теория и практика. VI том. 10 с. ISSN 1691-6913 

Казановская И.(2009) Современные технологии работы с 

информацией. Курс-конспект  лекций. Рига. БМА. 122 с.  

Tolmacha N, Kazanovska I, Vandans J. (2007) Stress reaction`s 

peculiarities  in pre-school age  children. The third International 

Congress „ Neuroscience for Medicine and Psychology”. 

 

 

 

Казановская И. (2006) Практика студентов-психологов (проблемы 

и перспективы): взгляд  супервизора. PA Informatīvais buklets  par 

projekta „ PF psiholoģijas studentu prakses īstenošana uzņēmumos un 

metodisko materiālupilnveidošana prakses vadītājiem” īstenošanu,  

lpp.20-25. 

Казановская.(2006) Бизнес-игры: когнитивные, креативные, 

организационные  в  корпоративном тренинге.  Сб .Психология, 

бизнес и социальная сфера общества актуальные проблемы 

современности, с.117 

И. Казановская. (2005) Основы нейропсихологии. Курс-конспект 

лекций. Рига, БРИ,  94с. 

Н. Громыко, К. Пудовкин, И. Казановская.(2004) Специфика 

возрастной динамики ЭЭГ-реакций гиперактивных детей.// 

Биологическая психиатрия. Мат. конф. Россия, СПб. 

 

17.10.2016. 

/Irina Kazanovska/ 
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Aļona Korniševa 

Dzīvesvietas adrese Upmala, Aizupieši, Kalupes pag., LV-5450, Daugavpils novads, 

Latvija 

Tālrunis, mobilais tālrunis +37165450985 +37126219848  

e-pasts alona_k@inbox.lv 

Dzimšanas datums 14.07.1971 
  

Izglītība  

Laika periods,  

izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

2006-2011  

Daugavpils Universitāte, Parādes 1, Daugavpils, Latvija  

Doktora diploms D Nr.0053, doktora zinātniskais grāds psiholoģijā 

Laika periods,  

 izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

2004-2005 

Daugavpils Universitāte, Parādes 1, Daugavpils, Latvija 

   Profesionālās augstākas izglītības diploms PD A Nr.0050, 

izglītības psihologa kvalifikācija 

Laika periods,  

izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

2002-2004 

Daugavpils Universitāte, Parādes 1, Daugavpils, Latvija 

  Bakalaura diploms BD A Nr.0088, sociālo zinātņu bakalaura 

grāds psiholoģijā 

Laika periods,  

izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

2002-2004 

Daugavpils Universitāte, Parādes 1, Daugavpils, Latvija 

   Skolotāja diploms PD A Nr.0105, pirmsskolas skolotāja 

kvalifikācija 

Laika periods,  

izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

1996-1998 

Daugavpils  Pedagoģiskā Universitāte, Parādes 1, Daugavpils, Latvija 

   Maģistra diploms Nr.000479, psiholoģijas maģistra grāds 

vecumposmu un pedagoģiskās 

   psiholoģijas apakšnozarē 

Laika periods,  

izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

1996-1997 

Daugavpils  Pedagoģiskā Universitāte, Parādes 1, Daugavpils, Latvija 

   Diploms Nr.663, sākumskolas skolotāja kvalifikācija 

Laika periods,  

izglītības iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

1988-1993 

Daugavpils  Pedagoģiskā Universitāte, Parādes 1, Daugavpils, Latvija 

   Diploms Nr.000157, bioloģijas un ķīmijas vidusskolas skolotāja 

kvalifikācija 

  

Zinātniskie grādi  
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Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2011 

  Doktora zinātniskais grāds (Dr. psych.) psiholoģijas nozarē sociālās 

psiholoģijas  

  apakšnozarē 

  Daugavpils Universitāte 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

2004 

Bakalaura zinātniskais grāds sociālo zinātņu nozarē psiholoģijas 

apakšnozarē 
Daugavpils Universitāte 

Grāda iegūšanas gads, zinātniskais 

grāds, tā saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās izglītības 

iestādes nosaukums 

1998 

Maģistra grāds (Mg. Psych.) psiholoģijas nozarē vecumposmu un 

pedagoģiskās psiholoģijas    

apakšnozarē 

Daugavpils Universitāte 
  

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2015-līdz šim brīdim 

Docente  

Baltijas Starptautiskā Akadēmija 

Profesionālās bakalaura studiju programmas ”Psiholoģija”, ”Sociālais 

darbs”, profesionālā maģistra studiju programma ”Psiholoģija” 

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2014-2015 

Docente  

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

Profesionālās bakalaura studiju programmas ”Psiholoģija”, ”Sociālais 

darbs”, profesionālā maģistra studiju programma ”Psiholoģija” 

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2014 

Vieslektore  

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

Profesionālās bakalaura studiju programmas ”Psiholoģija”, ”Sociālais 

darbs”, profesionālā maģistra studiju programma ”Psiholoģija” 

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2012-2013 

Vieslektore  

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

Profesionālā bakalaura studiju programma ”Sociālais darbs”  

Laika periods,  

akadēmiskais amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2007-2008 

Asistente 

Daugavpils Universitāte 

Profesionālā maģistra studiju programma ”Sociālais darbs”  
  

Studiju kursu vadība  

Maģistra studiju programma 

”Psiholoģija” 

Biznesa plānošana psiholoģijā un psiholoģisko pakalpojumu 

mārketings (2 KP); 

Zinātniski pētnieciskā projekta izstrāde (2 KP) 
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Bakalaura studiju programma 

”Psiholoģija” 

  

Vispārīgā psiholoģija (4 KP); 

Vispārīgās psiholoģijas praktikums (2 KP);   

Ievads specialitātē (1 KP); 

Personības izaugsmes treniņš (1 KP); 

Komandas veidošanas treniņš (1 KP); 

Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija (4 KP); 

Kognitīvā psiholoģija (2 KP);  

Eksperimentālā psiholoģija (2 KP); 

Eksperimentālās psiholoģijas praktikums (2 KP); 

Sociālā psiholoģija (4 KP); 

Sociālās psiholoģijas praktikums (2 KP); 

Diferenciālā psiholoģija (2 KP); 

Reklāmas psiholoģija un PR (2 KP); 

Ievads psihiatrijā (2 KP); 

Ievads psihoterapijā (2 KP); 

Ģimenes psiholoģija (2 KP); 

Studiju darbs I (1 KP); 

Studiju darbs II (2 KP); 

Studiju darbs III (3 KP) 

Bakalaura studiju programma 

”Sociālais darbs” 

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes (2 KP);  

Ievads psihiatrijā (2 KP); 

Ģimenes psiholoģija (2 KP); 

Studiju darbs I (1 KP) 
  

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls,  

programmas līmenis,  

studiju programmas nosaukums, 

iestāde 

2009 

Komisijas locekle 

Profesionālā maģistra studiju programma ”Izglītības psihologs”  

Daugavpils Universitēte 
  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

Maģistri  3 

Bakalauri  1 

  

Cita darba pieredze  

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2011-2015 

Izglītības psiholoģe 

Kalupes pamatskola, Lielā 35, Daugavpils novads, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2011 

Lektore 

Biedrība ”Latvijas Pašvaldību mācību centrs”, Biķernieku 4, Rīga 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2006-2008 

Sociopsiholoģe 

Daugavpils 1.bērnu nams-patversme ”Auseklītis’’, Oficieru 5, 

Daugavpils, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2003 

Semināru un supervīziju vadītāja 

SO ”SOFIA’’ Attīstības un psiholoģiskās palīdzības centrs, 

Daugavpils, Latvija 
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Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2002-2015 

Pirmsskolas izglītības skolotāja 

Kalupes pamatskola, Lielā 35, Daugavpils novads, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2000-2002 

Pirmsskolas grupu metodiķe-psiholoģe, pirmsskolas skolotāja 

Kalupes pamatskola, Lielā 35, Daugavpils rajons, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

2000-2001 

Psiholoģe 

Bērnu aprūpes centra ’’Kalupe’’ rehabilitācijas nodaļa, Daugavpils 

rajons, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1998-2003 

Ētikas skolotāja 

Kalupes pamatskola, Lielā 35, Daugavpils rajons, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1996-2000 

Pirmsskolas grupas vadītāja un audzinātāja 

Kalupes pamatskola, Lielā 35, Daugavpils rajons, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1995 

Psiholoģe 

Kalupes bērnu nams, Daugavpils rajons, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1994-1995 

Darba instruktore, audzinātāja 

Kalupes bērnu nams, Daugavpils rajons, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1994 

Vizuālās mākslas skolotāja 

Kalupes pamatskola, Lielā 35, Daugavpils rajons, Latvija 

Laika periods, amats, iestādes, 

struktūrvienības nosaukums 

1993 

Direktora vietniece audzināšanas darbā 

Kalupes pamatskola, Lielā 35, Daugavpils rajons, Latvija 
  

Zinātnisko pētījumu 

virzieni 

 

Virziena nosaukums Laika identitātes, laika perspektīvas, laika uztveres izpēte 

Virziena nosaukums Adiktīvās uzvedības problēmu izpēte  

Virziena nosaukums Profesionālā stresa, izdegšanas problēmu izpēte 

Virziena nosaukums Profesionālās skaudības problēmu izpēte 

Zinātniskās publikācijas   

Kopējais publikāciju skaits 17 

Informācija par publikācijām 

pēdējo sešu gadu laikā 

Bibliogrāfiskie dati, līdzautori 

  Age peculiarities of time perception in different generation 

contexts. Тhe 31st International    

  Congress of Psychology. Abstracts. Abstract book. Diversity in 

Harmony: Insights from  

  Psychology. 2016. Yokohama, Japan. www.icp2016. 

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.2016.51.issue-

S1/issuetoc 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.2016.51.issue-S1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.2016.51.issue-S1/issuetoc
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   Peculiarities of time perspective research in different generation 

contexts. The 14th European  

  Congress of Psychology. Abstracts. Abstract book. 2015. Milan, 

Italy. www.ecp2015. 

http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-

Abstract-Bookupd27jul1.pdf 

 Social psychological factors of time perception of Latvian inhabitants. 

XIII European Congress of Psychology. Abstracts. Abstract book. 

Stockholm, Sweden. 2013. www.ecp2013. 

 Peculiarities of time perception of Latvian inhabitants. XXX 

International Congress of Psychology. Abstracts. Poster Abstracts. 

Cape Town, South Africa. 2012. www.icp2012. 

 Laika uztvere sociāli psiholoģiskā paradigmā. Daugavpils 

Universitātes 2.apvienotais Latvijas psihologu kongress. Programma 

un tēzes. Akadēmiskais apgāds ”Saule”, 2012. ISBN 978-9984-14-

571-6.  

 Socio-psychological aspects of time perception and evaluation of 

different generations of Latvian inhabitants. The 12th European 

Congress of Psychology. Abstracts. Poster abstracts. Istanbul, Turkey. 

2011, 1516 p. www.ecp2011.org.  

 Laika identitātes izpētes tendences: teorētiskie un empīriskie aspekti. 
Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Daugavpils Universitāte, 2011. ISBN 978-9984-14-521-1. 

   Dažādu paaudžu pārstāvju laika uztveres sociāli psiholoģiskais 

aspekts.  RPIVA V Jauno  

  zinātnieku konference (2009). Rakstu krājums. Rīga: RPIVA, 

2010. ISBN 978-9934-8060-9- 

  4. 

 Laika identitātes izpētes tendences: teorētiskie un empīriskie aspekti. 
Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences 

tēzes. Daugavpils Universitāte, 2010. ISBN 978-9984-14-482-5. 

   Laika identitātes dimensijas mūsdienu izglītībā. Psiholoģijas 

aktualitātes mūsdienu  

  izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums. II daļa. Liepāja: LiePA, 2010. 

ISBN 978-9984-864-15- 

  0. 

 Latvijas iedzīvotāju dažādu paaudžu laika identitātes sabiedriski 

vēsturiskā determinācija.  

Daugavpils Universitātes 51.starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. Akadēmiskais  

apgāds ”Saule”, 2010. ISBN 978-9984-14-481-8.  
  

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Bookupd27jul1.pdf
http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Bookupd27jul1.pdf
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Konferences   

Kopējais konferenču skaits 19 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta),datums 

Age peculiarities of time perception in different generation contexts 

(abstract). Тhe 31st International Congress of Psychology. Yokohama, 

Japan. July 24-29, 2016. 
 

 

 Peculiarities of time perspective research in different generation 

contexts (abstract). 14th European Congress of Psychology. Milan, 

Italy. July 7-10, 2015. 

 Social psychological factors of time perception of Latvian inhabitants 

(abstract).  XIII European Congress of Psychology. Stockholm, 

Sweden. July 9-12, 2013. 

 Peculiarities of time perception of Latvian inhabitants (abstract, poster 

presentation. XXX International Congress of Psychology. Cape Town, 

South Africa. July 23-27, 2012. 

 Laika uztvere sociāli psiholoģiskā paradigmā (abstrakts, prezentācija). 

Daugavpils Universitātes 2.apvienotais Latvijas psihologu kongress. 

Daugavpils, Latvija. 18.-19.05. 

2012. 

 Latvijas iedzīvotāju laika izjūtas sociāli psiholoģiskās īpatnības 

(abstrakts, prezentācija). 

Liepājas Universitātes 15.starptautiskā zinātniskā konference 

”Sabiedrība un kultūra: Mainīgais un nemainīgais cikliskumā”. 

Liepāja, Latvija. 17.-18.05.2012. 

 Socio-psychological aspects of time perception and evaluation of 

different generations of Latvian inhabitants (abstract). The 12th 

European Congress of Psychology. Istanbul, Turkey. July 04-08, 2011. 

 Aspects of time identity research of Latvian people's different 

generations (abstract, presentation). The 4th Annual International 

Conference on Psychology. Athens, Greece. May 27-30, 2010. 

 Laika identitātes izpētes tendences: teorētiskie un empīriskie aspekti 

(abstrakts, prezentācija). The 52nd International Scientific Conference of 

Daugavpils University. Daugavpils, Latvia. 

April 14-16, 2010. 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Piedalīšanās zinātnisko 

konferenču vadīšanā 

 

Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās zinātniskās konference.  

Darba grupu ”Psiholoģijas nozare: pieredze un inovācijas” / 

”Psychology: researches and innovations”, ”Sociālā psiholoģija: 

pētījumi un inovācijas” / ”Social Psychology: researches and 

innovations” moderatore. Daugavpils, Latvija. 2010. 

Piedalīšanās  

Latvijas Psiholoģijas dienās 
Jaunā laika psiholoģija: rezultātu sasniegšanas tehnoloģijas (atklātā 

lekcija). 

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Daugvpils filiāle, Dzelzceļu 3, 

Daugavpils, Latvija. 9.10.2015.  

 

Dzīves menedžments jeb kā efektīvi vadīt savu dzīvi (atklātā lekcija).  

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Daugavpils filiāle, 

Dzelzceļu 3, Daugavpils, Latvija. 17.10.2014. 
  

Dalība projektos  
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Laika periods, projekta nosaukums, 

amats projektā, finansējuma avots 
  2011 (septembris-decembris) 

  ESF projekts ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas  

  apstākļos”, vienošanās 

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, (piešķirta 4.  

  kvalitātes pakāpe). 

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Pedagogu tālākizglītības kursu 

vadīšana 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

 

 

Pirmsskolas vecumu bērnu psiholoģiski pedagoģiskā izpēte (8 st.). 

Biedrība ”Latvijas pašvaldību mācību centrs”, Biķernieku 4, Rīga. 

11.11.2011. 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, kursu 

tēma, iestāde, stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Profesionālās pilnveides programma ”Bērna emocionālās attīstības 

faktori, agresivitāte, pozitīva komunikācija, un vecāka, skolotāja 

personības resursi” (8 st.). Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs, 

Daugavpils. 2014. 

 

 Seminārs-trenings sociālajiem pedagogiem, skolu psihologiem 

”Konfliktu risināšanas iespējas” (5 st.). Valsts probācijas dienests, 

Daugavpils TSV. 2013. 

 Profesionālās pilveides programma ”Vai viegli augt? Mācīšanās 

grūtības bērniem” (9 st.). Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga. 2012. 

 Profesionālās pilnveides programma ”Garīgās veselības traucējumi” 

(8 st.). VISC un IZM ESF projekts ”Izglītojamo ar funkcionāliem 

traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”, Daugavpils. 2012. 

 Profesionālās pilnveides programma ”Radošās iztēles, sistēmiskās 

domāšanas un runas attīstīšana pirmsskolā” (12 st.). Latvijas 

Pašvaldību mācību centrs, Rīga. 2011. 

 Profesionālās pilnveides programma ”Darbs ar bērniem, kuriem ir 

mācīšanās un uzvedības grūtības” (12 st.). Latvijas Pašvaldību mācību 

centrs, Rīga. 2011. 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda krievu 

Citu valodu 

pašnovērtējums 

 Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu valoda   C1  C1  C1  C1  C1 

Angļu valoda   C1  C1  B1  B1  B1 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

26.09.2016. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Europass 
curriculum vitae 

  

 

 Personas informācija 
 

Vārds / Uzvārds   ĻIPOVSKA (SĻESAREVA)  JEĻENA 

Adrese  Tukuma iela m.24 - dz.21, LV-5404, Daugavpils, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis: 20033067  

Fakss   

E-pasts  info.jkl@ltk.lv Mobilais tālrunis: 2 64 65 310 

Skype  jelenalipovska   
 

Pilsonība  Latvijas 
 

Dzimšanas datums  03.03.1975. 
 

 Dzimums  Sieviete 

 

Darba pieredze 
 

Laika periods  No 2012.gada maija līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats  Vadītāja 

Darba vietas nosaukums un adrese  Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde  

„Mācību centrs plus”, 18.novembra 37A, LV-5400, Daugavpils, Latvija  

Nozare  Profesionālā izglītība 

Laika periods  No 2012.gada maija līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats  Pasniedzēja tādu kursu kā “Laika plānošana”, “Psiholoģijas saskarsme”, “Gerontoloģija”,  “Vispārīgā 
psiholoģija”, “Personālvadība”, “Personālā vadība”, “Organizāciju psihololģija”,  “Efektīvas ražošanas 
vadīšanas sistēma”, “Ražošanas vadīšana pēc mērķiem”, “Izmaiņu vadība” un “Risku vadība 
ražošanas uzņēmumā”. 

Darba vietas nosaukums un adrese  Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde                            

„Mācību centrs plus”, 18.novembra 37A, LV-5400, Daugavpils, Latvija 

   

Laika periods  No 1996.gada novembra līdz 2013.gada maijam 

Profesija vai ieņemamais amats  Izglītības psiholoģe 

Darba vietas nosaukums un adrese  Daugavpils Valsts tehnikums, Strādnieku iela 16, LV-5404, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Profesionālā izglītība 

 

Laika periods   No 1998. gada  septembra līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats  Docente. Tādu kursu vadīšana kā “Laika plānošana”, “Psiholoģijas saskarsme”, “Gerontoloģija”, 
“Apmācības traucējumi”, “Vispārīgā psiholoģija”, Retardētās uzvedības īpatnības, “Personālvadība”, 
“Psihofizioloģija”, “Neiropsiholoģija”, “Psihes bioloģiskie pamati”, “Personālā vadība”, “Organizāciju 
psihololģija”. 
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Darba vietas nosaukums un adrese  Baltijas starptautiska akadēmijata, 18. Novembra  iela , LV-5400, Daugavpils, Latvija  

Nozare  Akadēmiskā izglītība 

 
 

Laika periods  No 2003. gada septembra līdz 2008.gada janvārim 

Profesija vai ieņemamais amats  Docente 

Darba vietas nosaukums un adrese  Transporta un sakaru institūta Latgales filiāle, Varšavas iela 43B, LV-5404, Daugavpils, Latvija 

Nozare  Akadēmiskā izglītība 

   

Laika periods  No 2008. gada  janvāra  līdz 2008.gada jūnijā 

Profesija vai ieņemamais amats  Pētniece 

Darba vietas nosaukums un adrese  Daugavpils Universitāte, Sociālo pētijumu institūts,  Parādes iela 1, LV-5400, Daugavpils, Latvija  

Nozare  Akadēmiskā izglītība 

 
 

Izglītība 
 

Laika periods  No 2004.gada maija līdz 2009. gada decembrim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Studijas doktorantūras programmā: “Sociālā psiholoģija”. 

Iegūts sociālās psiholoģijas doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Daugavpils Universitāte, Parādes 1, LV-5400, Daugavpils, Latvija. 

Laika periods  No 1997.gada septembra līdz 1999 maijam. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Studijas Menedžmenta fakultātē, iegūta psihologa-sociālo tehnoloģiju personālā vadībā. 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Studijas Sanktpēterburgas Valsts universitātē.  

 

Laika periods  No 1996. gada septembra līdz 1998.gada maijam.      

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Studijas Psiholoģijas maģistrantūrā, iegūts psiholoģijas maģistra grāds vecumposmu un 
pedagoģiskās  psiholoģijas apakšnozarē. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Studijas Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. 

Laika periods  No 1996. gada  septembra  līdz 1997 maijam. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Studijas Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē, iegūts bioloģijas bakalaura grāds un vidusskolas 
skolotāja kvalifikācija un bioloģijas bakalaura grāds. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Studijas Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. 

Laika periods  No 1992. gada  septembra  līdz 1996 majija. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

 Studijas Bioloģijas un ķīmijas fakultātē, iegūta sākumskolas, bioloģijas pamatskolas, mājturības 
vidusskolas skolotāja kvalifikācija. Iegūts psiholoģijas bakalaura grāds. 

 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

 Studijas Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. 

 Prasmes 
 

Dzimtā valoda  Krievu valoda 
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 Citas valodas 

Pašnovērtējums   Izpratne Runāšana Rakstīšana 

 Līmenis (*)   Klausīšanās Lasīšana dialogs monologs  
 

 Latviešu   Labs līmenis  Labs līmenis  Labs līmenis  Labs līmenis  Labs līmenis 

  Angļu   Labs līmenis  Labs līmenis  Labs līmenis  Labs līmenis  Labs līmenis 

(*) Eiropas kopējām vadlīnijām valodu apguvē 

                       

 
 
 

          Sociālās  prasmes 

 

Organizatoriskas prasmes 

 

 

 

 

 

Datora lietošanas prasmes 

 

Vadītāja apliecība 

 

 

 

Publikācijas, konferences un 

piedalīšanās kursos. 

 Prasme strādāt komandā un adaptēties multikultūras vidē, spēja veidot sekmīgu komunikāciju 
dažāda vecuma un profesiju vidē. 
 
Labas prasmes organizēt un vadīt organizācijas darbu.  
Labas iemaņas un prasmes organizēt savu un kolēģu darbu. 
Pieredze  organizēt un vadīt  mācību procesus, seminārus, konferences, kvalifikācijas prakses, 
vadīt bakalauru darbus, prasmes koordinēt un realizēt projektus, kā arī realizēt uzņēmuma 
attīstības stratēģijas). 
Pieredze un spējas organizēt akreditācijas procesu mācību iestādē. 
 
 
 Windows, SPSS, Excel. 

 
 
B kategorija 
 
 
 
 
Zinātniskajās publikācijas: 

 Slesareva J, Ignatjeva S, Research metodology of employces’ satisfaction loyalty and 

involvement. 3rd International multidisciplinary scientific conferences on social 

sciences&arts SGEM 2016, Bulgary (2016). 

 Pipere, A. & Jakovleva, J. Professional identity of first-year university students from Latvia 

and UK. 

International Journal of Business: Innovations, Psychology and Economics, vol.2, No 

1. (2011).  

 Professional Identity at the Initial Stage of Professional Training. Psiholoģijas, biznesa un  

sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. Starptautiskais 

zinātnisko darbu krājums. Rīga. 5. Sējums. 3 daļa.   (2009). 

 Latvijas augstskolu un profesionālo skolu pirmo kursu studentu profesionālā identitāte. 

Sociālo zinātņu vēstnesis, Daugavpils. 1 (10). ISSN 1691-1881. 65.-83. lpp. (2010). 

Piedalīšanās zinātniskajās konferences: 

 

 Slesareva J, Ignatjeva S, Research metodology of employces’ satisfaction loyalty and 

involvement. 3rd International multidisciplinary scientific conferences on social 

sciences&arts SGEM 2016, Bulgary (2016). 

 Slesareva, J. The classification method of employees in their attitude to work in a 
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Company. 4th World Conference on Psychology&Sociology. Italy, Rome. (2015). 

 Method for Measuring Personal and Social Factors of Professional identity.   Slesareva 

J., "The 14th European Congress of Psychology", Itālijā, Milānā. 7-11 julijā 2015.gadā.  

 Personal and Social Factors of Professional identity. Slesareva J.,EAWOP 2015 congress 
"Respectful and effective leadership - managing people and organizations in turbulrnt 
times" Norvēģijā,Oslo. 19-23. maijā 2015.gadā. 

 Method for Measuring Personal and Social Factors of Professional identity. Slesareva J., 
The 28th International Congress of Applied Psychology,July 8.-13.2014. Francijā, Parizē 
(2014).  

 Profesionālās identitātes un subjektīvas kontroles. Jakovļeva J., Lindāne A. 2.apvienotais 
Latvijas psihologu kongress. Maijs 18.- 19.2012. Daugavpils (2012). 

 Profesionālās identitātes un identitātes statusu sakarības pētījums ar subjektīvo kontroles 
sakarības pētījums. Jakovļeva J., Lindāne A. 3. starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Maijs 24.- 25.2012. Rīga (2012). 

 Исследование инструментов получения информации об услугах организаций  (на 
примере  SIA Dautkom TV). Jakovleva.J., Skladova E. The international scientifical and 
practical conference communicative technologies in formation of relations with social 
group in business activity, territorial marketing and tourism. Baltic Internationall Academy. 
May 12-14.2011. Daugavpils (2011). 

 Влияние аспектов личностной и коллективной идентичностей на 

профессиональную идентичность на начальном этапе освоения профессии. 52st 

International Conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes: 

Akadēmiskais apgāds ”Saule”. 14. -16.04. Daugalpils. (2010). 

 
 
 
 

Piedalīšanās kursos un projektos: 
 

 Piedalīšanās Eiropas Reģionālā atīstības fonda projektā “Būvmateriālu ražošanas un 

saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts” Darbības programmā “Izaugsme un 

nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 

1.2.2.1. pasākumā “Atbalsts nodarbināto apmācībām” (2016) 

 Erasmus+ mācību mobilitātes projekts “Pasniedzēju kompetenču paaugstināšanas un 

attīstīšanas kursi”, piedalīšanās apmācību kursos Itālijā, Barcellona Pozzo di Gotto “Social 

Media Tools in Marketing Management” (2016) 

 

 „Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana ieslodzījuma vietās” (2015). 

  „Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām” 

(2015-2016). 

 

 .„Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi” bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem (Semināru un kursu organizēšana bezdarbniekiem) (2015). 
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 Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumu partnerības apmācību projekts 

(Uzņēmumu darbinieku apmācību īstenošana) (2012-2014): 

 

 Ražošanas un preču loģistikas organizācijas pamati; 

 Konkurētspējas priekšrocību analīze ražosanas vadībā; 

Ražošanas procesu vadības pilnveidošana; 

 Ražošanas efektivitātes celšana - 3.modulis 

 

 Biznesa un attīstības institūts, Treninš „Vadība ekstremālās situācijās” (16st.), Maskava, 

Krievija (2014). 

    Erasmus pasniedzēju mobilitātes finasiāla vienošanās 5/ ETM/11-12/BPMA  saskaņā ar 

ERASMUS vienošanos Nr EK-2011-1-LV1-ERA02-02295, Tallinn University, Catherine 

College, Igaunija (2012). 

 Projekta  „Mācību kvalitātes uzlabošana inženierzinātņu mācību priekšmetos sākotnējās 

profesionālās izglītības programmās” Nr. 2010/0084/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/030 

vadītāja. (2009 - 2011).  

 
 

 
 
 

 
20.09.2016                                                                      
________________________________  J.Sļesareva 
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CURRICULUM VITAE 

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds:  A N D R A  M I T E  

Dzimšanas vieta:  Smiltene 

Pilsonība:   latviete 

Mob.tālrunis   26100864 

e-pasta adrese   andramite@inbox.lv 

IZGLĪTĪBA: 

2006 Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu doktorantūras pilna 

laika studiju programma „Socioloģijā” promocijas darba tēma 

„Mūžizglītība sociālā darba speciālistiem Latvijā”, 

2000 - 2002 Latvijas Universitātes maģistra diploms Nr.012398 iegūts sociālo 

zinātņu maģistra grādu politikas zinātnē, galvenās studiju jomas: 

Eiropas publiskā administrācija, Eiropas studijas, Politikas zinātne, 

Maģistra darba tēma “Izglītības politikas veidošanās process Latvijā 

1990.-2000.”, 

1996 – 2000 Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija bakalaura diploms Nr.000609 

iegūts pedagoģijas bakalaura grāds sporta zinātnē, specialitāte sporta 

pedagogs, papildkvalifikācija - sporta menedžere, 

Bakalaura darba tēma “Augstskolu veidošanās process Latvijā 

90.gados”, 

1984 – 1988 Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums - tehniķis tehnologs šūšanas 

rūpniecībā, 

Diplomdarba tēma “Jaunjelgavas rūpnīcas reorganizācija” 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 

2002 Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē (Ma sc.pol.), 

2000 Pedagoģijas bakalaura grāds sporta zinātnē,  

specialitāte – sporta pedagogs, papildkvalifikācija – sporta menedžere. 

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA: 

2016  

2015 Sociālo darbinieku biedrības 6. ikgadējā profesionālā konference 

“Aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē Latvijā” 

2015 Labklājības ministrijas metodiski – informatīvās sanāksmes reģionos. 

2015 Vieslekcija “Risinājumos balstīta pieeju” (Solution-Focused Approach), 

sertificēta pasniedzēja, supervizora Peters Sundmans (Somija) 

2014 6. ikgadējā profesionālā konference “Sociālā darba aktualitātes 10 gadu 

šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas.” 

2014  Starpaugstskolu izbraukuma seminārs „Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, 

Latvija, 

2013 Vieslekcija “Globālais sociālais darbs” Rīga, Latvija, 

2013 Seminārs – lekcija “Sociālā darbinieka profesionālās kompetences 

saglabāšana – ASV pieredze” Viviana A. Ngva (Viviane A. Ngwa) 

Sociālais darbs ar disfunkcionālām ģimenēm – sociālā darbinieka 

perspektīva, 

Dr. Marks E. Rodžers (Mark E. Rodgers) Profesionālās kompetences 
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saglabāšana un “izdegšanas” novēršana, 
2013 Starptautiskajai autisma dienai veltīta konference "Autisms - ko darīt?" 

2012 3.Sociāla darbinieku praktiskā konference “Sociālā darba efektivitāte: 

problēmas un risinājumi” 
2011 Starpaugstskolu izbraukuma seminārs „Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, 

Latvija 

2009 Starpaugstskolu izbraukuma seminārs „Gudrās brīvdienas”, Jūrmala, 

Latvija 

2006 Informatīvs seminārs „ES Mūžizglītības programma 2007-2013”, Rīga, 

Latvija,  

2006 Baltic Tempus Information Day 2006 “Cooperation plans for the 

Future”, Tallina, Igaunija, 

2005 ESF nacionālās programmas projekts „Kapacitātes stiprināšana 

nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā 

iesaistītajam institūcijām” seminārs „Eiropas nodarbinātības politika, 

darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi”, Rīga, 

2005 Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Prasme strādāt nesadegot”, 

Siguldā, 

2005 Information seminar on Socrates action „Observation and Innovation”, 

Rīgā, 

2005 Bonnas ekspertes Claudia reinsberg seminārs prakšu supervizoriem 

“Atbalsts cilvēkiem-procesa skaidrojums” /Geštaltorientēta supervizīja: 

stiprināt cilvēkus –noskaidrot lietas, SIA Sociālā darba un sociālās 

pedagoģijas augstskola “Attīstība”, Rīga, 

2005 Latvijas Universitātes 63. konferences, Sociālā darba sekcijas “Sociālā 

darba aktualitātes Latvijā”, LU, Latvija, Rīga, 

2004 Sociālo darbinieku dienai veltītā konference “Sociālā darbinieka 

profesionālās darbības aktualizācija darbā ar cilvēku tirdzniecībā 

iesaistītām personām”, Rīga, 

2004 Latvijas Ģimenes Terapeitu Asociācijas starptautiskā konference 

“Ģimenes psihoterapija un starpinstitucionālā sadarbība”, LU, Latvija, 

Rīga, 

2001 Līdzdalība „Braim story” LU SZF Socioloģijas nodaļas sociālā darba 

studiju programmas pilnveidē, LU, Latvija, Rīga, 

2000 Nevalstisko organizāciju līderu pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstu tautas 

akadēmijas projekta ietvaros Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā un Dānijā, 

(Nordic Folk Academy), 

DARBA PIEREDZE : 

2015 - ... Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālās bakalaura studiju 

programmas „Sociālais darbs” programmas, pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās studiju programmas „Sociālās palīdzības organizators” Valsts 

komisijas loceklis, 

2015 - ... Baltijas Starptautiskā akadēmijas studiju virziena “Sociālā labklājība” 

vadītāja, profesionālās maģistra studiju programmas „Sociālais darbs” 

programmas direktore, profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Sociālais darbs” programmas direktore, pirmā līmeņa profesionālā 

augstākās studiju programmas „Sociālās palīdzības organizators” 

programmas direktore, docente, 
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2014 Baltijas Starptautiskā akadēmijas profesionālā maģistra studiju 

programmas “Eiropas studijas” valsts komisijas loceklis, 

2014 Izglītības un zinātnes ministrijas studiju programmu studiju virzienā 

“Sociālā labklājība” licencēšanas komisijas piesaistītais eksperts, 

2013 -2015 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja, docente, 

2013 - 2015 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) profesionālās maģistra studiju programmas „Sociālais darbs” 

programmas direktore, docente, 

2011 - ... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā bakalaura studiju 

programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” programmas valsts 

komisjas loceklis, 

2009 - ... Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) profesionālās bakalaura studiju programmas „Sociālais 

darbs” programmas valsts komisijas loceklis 

2008-2015 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) profesionālās bakalaura studiju programmas „Sociālais 

darbs” programmas, pirmā līmeņa profesionālās augstākās studiju 

programmas „Sociālās palīdzības organizators” Valsts komisijas loceklis, 

2005 -2015 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) pirmā līmeņa profesionālās augstākās studiju programmas 

„Sociālās palīdzības organizators” programmas direktore, docente, 

2004 -2015 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) profesionālās bakalaura studiju programmas „Sociālais 

darbs” programmas direktore, lektore, 

2009 - 2011 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskā institūta 

izpilddirektore, 

2008 - 2009 Psiholoģijas Augstskolas studiju prorektore, 

2003 - 2010 SIA „Barona datoru centrs” struktūrvienības „Barona mācību centrs” 

vadītāja, 

2000 - 2004 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas 

studiju metodiķe, datormācības lektore, 

1999 – 2000 Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts - studiju daļas vadītāja, 

datormācības lektore, 

1998 – 1999 SIA “Mācību attīstības un novērtēšanas centrs” - datormācības lektore, 

1995 – 1999 a/s “Mācību komercfirma” – studiju metodiķe, datormācības un latviešu 

valodas lektore, 

1989 – 1995 Rīgas 85.vidusskola - pamatskolas un sporta skolotāja, 

1988 – 1989 Ādažu vidusskola - pamatskolas skolotāja 

PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN KONGRESOS: 

2015 6. ikgadējā profesionālā konference “Sociālā darba aktualitātes 10 gadu 

šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas.” Referāts “Sociālā darba 

izglītības aktualitātes – izglītības sistēmas 10 gadi - kur sociālie 

darbinieki mācīsies nākotnē?” 
2009 Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Psiholoģija, bizness un 

sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” referāts 

„Mūžizglītība sociālā darba speciālistiem Latvijā”, Latvija Rīga, Baltijas 

Starptautiskā akadēmija un Psiholoģijas augstskola 
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2007 Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference „Sabiedrība, 

veselība, labklājība” referāts „Sociālā darba izglītības tendences 

Latvijā”, Latvija, Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, 

2006 Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Psiholoģija, bizness un 

sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” referāts „Sociālā 

darba izglītības aktualitātes mūsdienu sabiedrībā”,, Latvija Rīga, 

Baltijas Starptautiskā akadēmija un Psiholoģijas augstskola 

2006 Starptautiska zinātniska konference „Izglītība sociālo pārmaiņu 

apstākļos”, referāts „Sociālā darba izglītība pārmaiņu apstākļos”, 

Latvija, Daugavpils, Daugavpils universitāte, 

2006 Zinātniskā konference „Izglītība un vienādas tiesības invalīdiem”, 

Ukraina, Jalta, Krimas Valsts humanitārā universitāte, 

2006 Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas 

videokonference „Sociālā darba perspektīvas un iespējas mainīgajā 

Eiropā” referāts „Vienota sociālā darba izglītības telpa Latvijā”, Latvija, 

Rīga. 

PUBLIKĀCIJAS: 

2016 Labklājības ministrijas izdevuma “Sociālais darbs Latvijā”redkolēģijas 

vadītāja 

2016 Intervija ar Arnitu Freibergu, balvas “Labākais sociālais darbinieks 

Latvijā 2015” ieguvēju 

2015 K. Vencjuna, O.Dmitrijeva, A.Mite “Ētika sociāla darbinieka 

profesionālajā darbībā” izdevums”, izdevumā  “Zināšanu pārnese sociālā 

darba praksē: var pazīt pēc darbiem”, 2015, Rīga, Latvija 

2010 “Motivācijas programma cilvēku ar redzes invaliditāti integrēšanai 

sabiedrībā un darba tirgū” metodiskais materiālis Eiropas Sociālais fonds 

„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes 

traucējumiem Latvijā” projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 

(līdzautors  SHPZPI) 

2009 A.Mite, I.Kārkliņa starptautiskais Eiropas projekts TEMPUS TACIS JEP 

Nr.978-9984-47-019-1-2006 “Augstākās izglītības centrs personām ar 

īpašām vajadzībām” raksts “СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ЛАТВИИ 

И СИТУАЦИЯ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕ”, 2009, Rīga, 

Latvija 

2006 Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "Psiholoģija, bizness un 

sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas" raksts "Sociālā 

darba izglītības aktualitātes" Rīga, Latvija 

PROJEKTU PIEREDZE: 

2014 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu 

programmas projekta “Preparatory visit – Develop the Baltic Psychology 

and Management University College students and staff mobility in 

Norway”, konsultants, 

2013 ASV vēstniecības Latvijā mazo grantu projekts “Sociālā darbinieka 

profesionālās kompetences saglabāšana - ASV pieredze”, projekta 

sadarbības parneris, 

2012 Eiropas Sociālā fonda projekta ”Augstākās izglītības studiju programmu 

izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 
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2011/0012/1DP/1.1.2.2.1./11/IPIA/VIAA/001) eksperts, 

2011 Projekta vadītāja Baltijas Starptautiskā akadēmija projekta nosaukums: „ES 

informācijas pakalpojumu centrs Baltijas Starptautiskajā akadēmijā Rīgā 

un tās reģionālajās filiālēs”, projekta Nr.:199_2010. 

2010 Projekta konsultants Baltijas Starptautiskā akadēmija projekta nosaukums: 

“SIA Baltijas Starptautiskās akadēmijas jauno studiju programmu un 

inovatīvo apmācības metožu eksporta veicināšana” projekts Nr. L-ĀTA-

11-0642 

2009-2011 Projekta vadītāja Baltijas Starptautiskā akadēmija projekta nosaukums: 

„Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studiju programmu kvalitātes 

uzlabošana, kā arī teritorijas un telpu modernizēšana, pielāgojot tās 

personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta 

Nr.:2010/0057/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/027 

2010 Projekta menedžeris Baltijas Starptautiskā akadēmija Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jelgavas filiāles 

ēkai Jelgavas novadā Ozolniekos Skolas ielā 4b atbilstoši augstiem 

energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus 

būvniecības materiālus” 

2007 Projekta pieteicējs EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu Projektu 

sagatavošanas fonda Nr. 2007.PSF/6-38 projekta pieteikums „Atbalsts 

doktorantūras pētījumiem sociālās iekļaušanas politikā”, 

2006 Projekta pieteicējs Tempus projekts „Sociological Monitoring of 

Educational Reforms in Ukraina” (Latvija, Ukraina, Polija), 

2006 Baltic Sea Region INTERREG IIIB „Development of unifield Bay –

watching system in the Baltic sea region” Jūrmalas pilsētas dome, 3 

apmācības programmu izstrāde, 

2006 Konsultants ESF „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 

izglītības un augstākās izglītības studentiem” Psiholoģijas Augstskolā 

sociālā darba studentiem, 

2006 Projekta vadītāja „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „sociālās palīdzības organizators” īstenošanu 

Psiholoģijas augstskolā Rīgā” līguma 

Nr.2006/3/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0038, 

Projekta vadītāja „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „sociālās palīdzības organizators” īstenošanu 

Psiholoģijas augstskolas Jēkabpils filiālē” līguma 
Nr.2006/2/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0037, 

Projekta vadītāja „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „sociālās palīdzības organizators” īstenošanu 

Psiholoģijas augstskolas Daugavpils filiālē” līguma 

Nr.2006/4/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0040, 

2005 Konsultants ESF „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās 

izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un 

akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un 

informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai” Psiholoģijas 

Augstskolā psiholoģijas programmas studentiem, 

2004 Konsultants ESF „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās 
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izglītības un augstākās izglītības studentiem” Psiholoģijas Augstskolā 

, 

No 2003 Dalība ES fondu izmantošana lauksaimniecībā, 

2000 Nevalstisko organizāciju līderu pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstu tautas 

akadēmijas projekta ietvaros (Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā un Dānijā) 

(Nordic Folk Academy). 

ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA: 

2016 Labklājības ministrijas izdevuma “Sociālais darbs Latvijā” redkolēģijas 

vadītāja 

2015 - ... Baltijas Starptautiskās akadēmijas Senāta locekle, 

2015 - ... Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversmes sapulces locekle, 

2015 -... Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju virziena “Sociālā labklājība” 

vadītāja, 

2013 - 2015 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja, 

2013 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) profesionālā magistra studiju programmas „sociālais darbs” 

programmas direktore, 

2012 -2013 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas un Baltijas 

Starptautiskās akadēmijas studiju virzienu  akreditācija procesa 

koordinators, 

2011 Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Senāta priekšsēdētaja, 

2008 LR LM Sociālā darba padomes loceklis, 

2007 Sociālo darbinieku biedrības loceklis, 

2005 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) pirmā līmeņa profesionālā augstākās studiju programmas 

„sociālās palīdzības organizators” programmas direktore, 

2004 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas 

Augstskolas) profesionālā bakalaura studiju programmas „sociālais 

darbs” programmas direktore, 

2004 Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas biedrs, 

2003 - 2004 Psiholoģijas Augstskolas profesionālā bakalaura studiju 

programmas sociālajā darbā programmas izstrāde, kā arī 

licenzēšana. 

SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI UN PROGRAMMAS: 

2015 -... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā maģistra studiju programmas 

“Sociālais darbs” programmā 

Starptautiskais sociālais darbs 2 krp 

2012 -... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā maģistra studiju programmas 

“Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” programmā: 

Projektu izstrāde un vadīšana 2krp., 

2011 -... Baltijas Starptautiskā akadēmija profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Tūrisma un viesmīlības vadība” programmā: 

Tūrisma pakalpojumi personām ar īpašāmam vajadzībām 2 krp., 

Lietvedība 1krp., 

Informātika 2 krp. 

2005 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas Augstskolas) 
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pirmā līmeņa studiju programmas “sociālās palīdzības organizators” izstrāde 

un licencēšana IZM 

2004 -... Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas Augstskolas) 

Profesionālā bakalaura studiju programmā “sociālais darbs”: 

 Ievads specialitātē 2krp., 

Sociālo problēmu ģenēze un analīze 2krp., 

Pētījumi sociālajā darbā 2krp., 

Sociālā politika 2krp., 

Projektu izstrāde un vadīšana 2krp., 

Datormācība 2 krp., 

2003 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (Psiholoģijas Augstskolas) 

profesionālā bakalaura studiju programmas “sociālais darbs” izstrāde un 

licencēšana IZM 

2000 Latvijas Universitātes Rīgas humanitārais institūtsI  

Informātika 2krp. 

1995-1999 Programmu izstrāde bezdarbnieku kvalifikācijas celšanai  

„Biroja darba organizācija”, „Uzņēmējdarbība mazajiem uzņēmumiem”, 

„Grāmatvedība”, „Intensīvais latviešu valoda” 

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA: 

Sociālā politika, labklājība, sabiedrības vadības, vides pieejamība personām ar īpašām vajadzībām. 

VALODU ZINĀŠANAS: 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda latviešu 

Citu valodu 

pašnovērtējums 
Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu valoda C2 C2 C1 C1 C1 

Angļu valoda A2 B2 A2 A1 A2 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

 

Pamatdarba vieta: Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Rīgā, 2016.gada 14.oktobrī        A.Mite 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

  

Personas dati  
  

 Uzvārds / Vārds Nežberte Ingrīda 

Adrese Jātnieku iela-72, dz.68, Daugavpils, LV-5410 

Mobilais tālrunis: +371 20351092 

E-pasts ingrida.nezberte@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 13.10.1977. 

Dzimums sieviete 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2001.- līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Studiju darba inspektore (2015. – līdz šim brīdim); mācību daļas inspektore (2011. – 2015.); 
mācību daļas referente (2010.-2011.); mācību daļas vadītājas palīgs (2005.-2010.); mācību 
daļas sekretāre (2001.-2005.) 

 Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Dzelzceļu iela 3, Daugavpils 
  

Laika periods 2001.- līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore (2006.-līdz šim brīdim); lektora asistente (2001.-2006.). Lasāmās disciplīnas 
augstskolā: Intelektuālā kapitāla vadība (2014.-līdz šim brīdim); Civiltiesības: Ģimenes un 
mantojuma tiesības (2014.-līdz šim brīdim); ES tiesības (2010.-2015.); Cilvēktiesības (2008.-līdz 
šim brīdim); Civiltiesības: intelektuālā īpašuma tiesības (2008.-2011.); Civiltiesības: ģimenes 
tiesības (2007.-2014.); Intelektuālā īpašuma tiesību pamati (2006.-līdz šim brīdim); PSL un SA 
darbības tiesiskais nodrošinājums (2006.-līdz šim brīdim); Informācijas tiesību pamati (2005.-
2010.); ES darba tiesības (2005.-līdz šim brīdim); Civiltiesības: vispārējā daļa (2005.-līdz šim 
brīdim); Salīdzinošā jurisprudence (2001.-līdz šim brīdim); Tiesību zinātnes pamati (2001.-līdz 
šim brīdim); Tiesiskais nodrošinājums tūrisma un viesmīlības jomā (2010.-līdz šim brīdim); 
Dzīvokļu tiesības (2011.-2016.); Juridiskā lietvedība (2013. – līdz šim brīdim). 

Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Dzelzceļu iela 3, Daugavpils 
  

Laika periods 2003.- 2015. 

Profesija vai ieņemamais amats Lektore. Lasāmās disciplīnas augstskolā: Tiesību zinātnes pamati (2003.-2007.); ES darba 
tiesības (2003.-2007.); Ģimenes tiesības (2012.-līdz šim brīdim); Cilvēktiesības Latvijā un 
pasaulē (2003.-līdz šim brīdim). 

Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola, Dzelzceļu iela 3, Daugavpils 
  

Laika periods 2013. 

Profesija vai ieņemamais amats Nodarbinatības valsts aģentūras Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotājs pēc 
programmām: Darba attiecības starpkultūru vidē; Cilvēku ar invaliditāti tiesības un iespējas 
Latvijas darba tirgū; Darbs ES institūcijās; Kas jāzina meklējot darbu ārpus Latvijas. 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA “Mācību centrs plus”, 18.Novembra iela 37A, Daugavpils 
  

Laika periods 2011.-2014. 
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Profesija vai ieņemamais amats Valdes locekle, juriste 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA “TEMIS” (reģ.Nr. 41503052522), Rīgas iela 48-17, Daugavpils 
  

Laika periods 2007. 

Profesija vai ieņemamais amats Uzņēmējdarbības un tiesību pamatu studiju kursu pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA “VIP konsultācijas” (reģ.Nr. LV40003722006), Bauskas iela 58a, Rīga 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2016.-līdz šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Studiju programmas “Ekonomika” (specializācija: Reģionālā ekonomika) 1.kursa doktorante 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve, tajā skaitā reģionālās attīstības 
perspektīvas; jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un pētījumu metožu apgūšana; 
piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros; pētniecisko rezultātu 
noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajos izdevumos; promocijas eksāmenu 
nokārtošana izvēlētajā zinātņu apakšnozarē un svešvalodā; stažēšanās citās augstskolās un 
zinātniski pētnieciskajās institūcijās. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Daugavpils Universitāte, valsts dibināta un akreditēta augstskola. 
  

Laika periods 2001.-2004. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā (specializācija: 
Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana). Diploms PD A Nr. 1220, 22.09.2004. (rēg.Nr. 1203). 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Civiltiesību problēmas, Korporatīvās tiesības, Reklāmas darbības tiesiskās regulēšanas 
problēmas, Komercdarījumu aplikšana ar nodokļiem, Darba tiesību problēmas, Sociālās 
nodrošināšanas tiesības, Audīts, Firmas menedžments, Starptautiskais mārketings. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Baltijas Krievu Institūts, valsts akreditēta, juridiskas personas dibināta neuniversitātes tipa 
augstskola. 

  

Laika periods 1997.-2001. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Jurista kvalifikācija. Diploma Nr. 000497, 22.06.2001. (reģ.Nr. 000779). 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Civiltiesību, krimināltiesību, starptautisko tiesību un vispārizglītojošās disciplīnas, cilvēktiesības. 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Baltijas Krievu Institūts, valsts akreditēta, juridiskas personas dibināta neuniversitātes tipa 
augstskola. 

  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Krievu 
  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  
B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis A2 Pamatlīmenis B1 

Vidējais 
līmenis 

Latviešu  
C2 

Augstākais 
līmenis 

C2 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 
C2 

Augstākais 
līmenis 

Poļu  
B1 Vidējais līmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 Pamatlīmenis A1 

Pamatlīme
nis 

  

 Sociālās prasmes 
Spēja strādāt komandā; labas saskarsmes prasmes, kas iegūtas, strādājot augstskolās; labas 
spējas pielāgoties daudzkultūru videi. 
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Organizatoriskas prasmes Vadītāja iemaņas; spēja organizēt. 
  

 Datora lietošanas prasmes 
Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel un PowerPoint). Apliecība 
Nr. 1763 par datoru mācību kursu beigšanu Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē. 

  

Citas prasmes Jurisprudence, šaušana, ceļošana, kulinārija 
  

Vadītāja apliecība B kategorija. Vadītāja apliecība AD091157. 
  

Papildu informācija Publikācijas:  
V Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā conference “Izaicinājumu un 
iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, Kursīte Svetlana, Adopcijas tiesiskais 
regulējums Latvijas Republikā (zinātniskais vadītājs), 14.-15.05.2015. 
V Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā conference “Izaicinājumu un 
iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, Andrule Oksana, Bāriņtiesu loma bērnu 
tiesību aizsardzības jomā (zinātniskais vadītājs), 14.-15.05.2015. 
Герценовские чтения. «Место и роль сравнительного правоведения в системе 
юридического образования», 19.-20.04.2005. РГПУ им.А.Герцена, Санкт-Петербург 
1.Starpaugstskolu studentu zinātniski praktiskā konference “Studentu loma Latvijas sociālās un 
ekonomiskās sfēras veidošanā”. Сравнительный анализ правовых систем Романо-
германской и мусульманской правовых семей. 24.-25.04.2003. Rīgas Tehniskās 
universitātes Daugavpils filiāle, Baltijas Krievu Institūta Daugavpils filiāle, Psiholoģijas 
Augstskolas Daugavpils filiāle. 
Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference “Европа: карьера, время, 
возможности”. Становление и развитие института ипотеки в Латвийской Республике. 
22.10.2004. Baltijas Krievu Institūta Daugavpils filiāle. 

Vadīju  

66 pirmā un otra līmeņa augstākās izglītības studiju programmas “Tiesību 

zinātnes” studentu kvalifikācijas darbus un diplomdarbus; vairāk nekā 72 

kursa darbus. 

Piedalīšanās projektos:  
Apmācību nodrošināšanas Latgales reģionā Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas 
“Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības 
uzsākšanai” ietvaros Nr. LHZB-ALTUM-2006/1. 2007.gads. 
Daugavpils Universitāte. Pedagoģijas kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (programmas kods 
9014320052; saskaņojuma ar IZM Nr. 0069). Augstskolas didaktika. Sertifikāta Nr. 1447. 2002. 
gads. 
Piedalīšanās semināros:  
Seminārs “Psihosociālais darbs ar nepilnajām ģimenēm” Eiropas Sociālā fonda projekta “Stabila 
ģimene Latgalē” Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/057 ietvaros, 31.10.2012. Apliecība Nr. ESF-
SD 2012/084. 
Baltijas Starptautiskā Akadēmija. Seminārs. Tēmas: BSA Studentu parlamenta struktūra un 
darbības virzieni; BSA korporatīvās kultūras un tradīciju veidošana. Diskusija; Studiju procesa 
kvalitāte. Diskusija. Apliecības Nr. 30(440). 2010.gads. 
Baltijas Krievu Institūts. Seminārs. Tēmas: Studentu uzņemšanas sistēma; Uzņemšanas 
noteikumi; Studentu pārvešanas kārtība no citām augstākajām mācību iestādēm; Studenta un 
studiju kreditēšanas noteikumi. Apliecības Nr. 6(105). 2002.gads. 
Baltijas Krievu Institūts. Seminārs. Tēmas: Studiju dokumentācijas noformēšanas kārtība; 
Sekretāra darba vietas racionāla iekārtošana. Biroja tehnika. Ergonomika; Sekretāre – iestādes 
vizītkarte. Vizuālais tēls. Apliecības Nr. 3(31). 2001.gads. 

  

Pielikumi -  

2016.gada 01.septembrī  
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CURRICULUM VITAE 
Vārds, uzvārds Oļegs Nikiforovs 
Pamatdarbs Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Ieņemamais amats Asociētais profesors psiholoģijas apakšnozarē 

Ievelēšana amatā DU apvienotā socioloģijas un psiholoģijas apvienotā padomē 24.02. 2011 

Darba adrese Lomonosova iela 4., Rīga, Latvija, LV-1019 

Tālruņa Nr. (371) 29168832 

2009 Izglītība Beigšanas 

gads 

Izglītības iestāde Iegūtā izglītība 

2010 Pamatizglītība 1994 Latvijas Universitāte Psiholoģijas zinātņu doktors 

1995 Daugavpils Universitātē psiholoģijas bakalaura grāds  

1993 Krievijas Izglītības Akadēmijas 

Maskavas Psiholoģijas Zinātniski 

Pētnieciskais Institūts  

aspirants 

 

1989 Daugavpils Pedagoģiskais Institūts, 

Bioloģijas un ķīmijas Fakultāte 

augstākā 

Specialitāte pedagoģija, psiholoģija 

Kvalifikācija psihologa praktiķa kvalifikācija 

2011 Grāds Doktora grāds psiholoģijā 

2012 Papildizglītība 2014-2015 Svēta Sregeja Maskavas garīga akadēmija. Diploms par kristīga 

psihologa un psihoterapeita kvalifikāciju 

2005-2006 Velesa Akadēmija, Jekaterinburga, Krievija, VELESA akadēmijas 

sertifikāts par psihologa - psihoterapeita  kvalifikāciju  

Velesa Akadēmija, Jekaterinburga, Krievija, VELESA akadēmijas 

sertifikāts par Personālā apmācības speciālista kvalifikāciju 

Pedagoģiskais darbs Laika 

periods 

Izglītības iestāde Amats 

 No 2011 Baltijas Starptautiskā akadēmija Ievēlēts DU  

BSA Asoc.prof. amatā 

 No 2008  Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskola 

asociētais profesors 

2004-2008 Psiholoģijas augstskola asociētais profesors 

No 2004 Baltijas Starptautiskā akadēmija docents 

2002-2008 Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 

Vadības Augstskola 

asociētais profesors 

2004-2008 Latvijas Kristīga akadēmija viesprofesors 

No 2004 Rīgas katoļu garīgais seminārs viesprofesors 

2004-2008 Informāciju sistēmas augstskola viesprofesors 

1998 - 2002 LU Pedagoģijas un psiholoģijas 

institūts 

docents 

1998 - 2002 Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskola 

docents 

1995- 1998 Rīgas Aviācijas universitāte docents 

1995 - 1998 Rīgas Humanitārais institūts docents 

1989 - 1991 Daugavpils Pedagoģiskais Institūts lektors 

Studiju kursi Apjoms Studiju programmas Izglītības iestāde 

Vispārīga psiholoģija 2KP Visas (plūsma) Baltijas Starptautiskā 

Akadēmija 

Reliģijas problematika 

sociālā darbā 

2KP Sociālājs darbs Baltijas Starptautiskā 

Akadēmija 

Ievads Psihoterapija 1 Kp Sociālājs darbs Baltijas Starptautiskā 

Akadēmija 
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Pateretāju psiholoģija 

un uzvedība 

3 KP PR Baltijas Starptautiskā 

Akadēmija 

Pedagoģijas pamati  

 

2KP DD Baltijas Starptautiskā 

Akadēmija 

Saskarsmes psiholoģija 1KP VD Baltijas Starptautiskā 

Akadēmija 

Cita darba pieredze No 2008  Baltijas Starptautiskā akadēmija, 

Sociālo problēmu institūts 

pētnieks 

No 2008 Psiholoģijas institūts pētnieks 

2001-2008 VELESA akadēmija reprezentatīvais pārstāvis 

Latvijā 

2004-2008 Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskola 

Izglītības psiholoģijas 

katedras vadītais 

2002-2003 LR Aizsardzības ministrijas 

rekrutēšanas komisija 

rekrutēšanas komisijas 

konsultants 

1998-2001 Latvijas Universitāte Psiholoģijas promociju 

padomes asociētais loceklis 

1995-1998 Rīgas Aviācijas universitāte 

kvalifikācijas celšanas fakultāte  

vadošais speciālists-

konsultants 

1994-1996 Rīgas 87. vidusskola  Pētnieciskās psiholoģijas 

laboratorijas vadītājs 

1992 - 1997 Rīgas Purvciema Ģimnāzija psihologs 

1992-2002 Rīgas Purvciema ģimnāzija direktora vietnieks 

Zinātniskais darbs 

2013 Konferences, 

semināri 

2016 Ментальные ресурсы личности. Научные и прикладные 

исследования 

2015 Инфоурок. Методы исследования стиля деятельности учителя 

2014 Supervīziju pieredze un prakse psiholoģijā Eiropas valstis 

2013 Stresa menedžēšana un mazināšana kā psiholoģiskās  palidzības 

sniegšana. 

Garīgas veselības traucejumi. 

Juridiskās psiholoģijas aktualitātes Latvijā. 

 2011 Перспективы и возможности психологии, бизнеса и социальной 

работы в современной Европе. Baltijas psiholoģijas un 

menedžmenta augstskola Rīga.  

2009 2. zinātniskā konference „PSIHOLOĢIJAS AKTUALITĀTES 

MŪSDIENU IZGLĪTĪBĀ” Liepajas akadēmija. 

Prospects and possibilites of psychology, bizness and social work in 

modern Europe. International scientific and practical conference. Riga 

23-24 april 2009. 

2008 Международная Научно-практическая конференция 

«Формирование поликультурного образовательного пространства 

в Высшем Учебном заведении» Минск. 

Казуометрия – Психология жизненного пути. Киев. Институт 

соиологиии Украинской Академии наук. Международная 

конференция.  Киев 22.02.2008-25.02.2008. 

21 gadsimtā jaunatne: ģimene, izglītība, karjera. Starptautiska 

Zinātniski – praktiska konference. Rēzekne. 

Starptautiskās zinātniski praktiskas konferences „Psiholoģija, bizness 

un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas” 

Psiholoģijas augstskola, Rīga 2008.g.  Starptautisko zinātnisko darbu 

krājumā recenzents 

2007 2nd International Theological Conference „The Challenges for 

Christian Faith in Latvia and Europe Today”   
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2006 III Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA, 2006. g.  6-8 aprīlis. Bija 

orgkomitejas loceklis un rakstu krājuma redkolēģijas loceklis. Vadīja 

psiholoģijas sekciju. 

Publikācijas,  

2014 Mācību 

grāmatas, 

metodiskie 

līdzekļi 

2016 Душа, дух, духовность как ментальные ресурсы личности. 

2016 О.Никифоров Этнические стереотипы в Латвийском обществе 

СОТИС Nr 2 2016 

2015 Nikiforovs O. Intelekta izpēte pirmsskolas vecumā. RAKA, Rīga 2015 

g 58 lpp. 

2014 О Никифоров Межличностные отношения в школьном возрасте. 

2013 O.Nikiforovs Supervizijas psihologa darbā.  

2010 O.Nikiforovs Psiholoģijas un pedagoģijas studēšana kā darba subjekta 

profesionālisma attīstības faktors. Baltijas psiholoģijas un 

menedžmenta augstskola 2010.g. 10 lpp. 

2009 O.Nikiforovs Psiholoģijas un pedagoģijas priekšmets mūsdienu 

zinātnē. Liepājas akadēmija 10-25 lpp. 2009.g. 

O.Nikiforovs Pedagoģija – psihologam. Izglītības soļi. 2009 g. 255 

lpp. 

2008 O.Nikiforovs Pedagogijas pamati Baltijas starptautiska akadēmija. 

75.lpp 2008.g. 

О.Никифоров Знание и вера Балтийский Юридический Журнал 

Nr.3 2008.71-75 lpp 

Nikiforovs Psiholoģija – pedagogam. Izglītības soļi. 2008 g. 255 lpp 

O.Никифоров Категория времени в трудах К.Г.Юнга Казуометрия 

– Психология жизненного пути. Институт социологии 

Украинской Академии наук. Международная конференция.  Киев 

2008.г. 22.02.2008-25.02.2008 стр. 35-41. 

О.Никифоров Представления о ценности образования 

http://www.relga.ru/ - sabiedriski politiskais E – Žurnāls 2008.g. 

2007 O.Никифоров Психология и педагогика. Рига, ИСМА, 2007. 350 

стр 

O.Nikiforov Love of God as the highest form of Love. 2nd 

International Theological Conference „The Challenges for Christian 

Faith in Latvia and Europe Today”  2007. G.170-179 lpp. 

О.Никифоров Вера или знание? http://www.relga.ru/ - -sabiedriski - 

politiskais E – zurnals 2007.g. 

O.Nikiforovs Profesionālās orientācijas teorija un prakse. PKIVA 

konsultantu apmācību lekciju tēzes. SIA „Mācību grāmata, Rīga 

2007.g. 4-14 lpp. 

O.Nikiforovs Psiholoģiskās teorijas: Konsultēšanas teoriju 

pārzināšana. PKIVA konsultantu apmācību lekciju tēzes. SIA 

„Mācību grāmata, Rīga 2007.g. 15-35 lpp. 

O.Nikiforovs Psiholoģiskais atbalsts: Supervīzijas  PKIVA 

konsultantu apmācību lekciju tēzes. SIA „Mācību grāmata, Rīga 

2007.g. 66-80 lpp. 

  O.Nikiforovs Psihodiagnostika PKIVA konsultantu apmācību lekciju 

tēzes. SIA „Mācību grāmata, Rīga 2007.g.131-143 lpp. 

O.Nikiforovs Konsultanta – profesionāļa veidošana Mācīšanas 

metodika darba ar konsultantiem. PKIVA konsultantu apmācību 

rezultāti un to izvērtēšanas metodika. SIA „Mācību grāmata, Rīga 

2007.g.49-53 lpp. 

2006 O.Nikiforovs Psiholoģijas zinātnes attīstība un tās priekšmets. III 

Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA, 2006. g. 328-339 lpp.  

http://www.relga.ru/
http://www.relga.ru/
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Valodu 

zināšanas 

Svešvaloda Latviešu Krievu 

Anglū brīvi Augstākajā Dzimtā 

Dalība 

starptautiskajos 

projektos, 

grantos 

2006 - 2007 „Profesionālās Karjeras Izvēlēs Valsts Aģentūras konsultantu profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšana.” 

Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.4/0001/0005  

Vadošais docētājs un eksperts 

2001-2005 Projekts „Vizuālā Latvija” 2006. Raidījumu cikla „Etnosi” līdzautors. ES Phare 

granta līgums nr. 2003/004-979-01-01/1-81/11 

LZP grants Nr.04.0497 “Etnokomunikatīvās kompetences (EKK) 

determinantes un tās nozīme starpkulturālo attiecību veicināšanā” (vad. 

M.Vidnere), pētnieks 

Dalība 

profesionālajās/ 

sabiedriskajās 

org. 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas loceklis  

Starptautiskās neatkarīgo ekspertu federācijas biedrs 

Latvijas Kristīgo psihologu asociācijas prezidents 

Starptautiskās neatkarīgo ekspertu federācijas biedrs 

26.09.2016  
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Europass  
Curriculum Vitae  

 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Helēna  Ozoliņa 

Adrese Bauskas  iela 201- 28,  Rīga, LV - 1076 

Mobilais tālrunis: +371 26784346 

E-pasts Helena.ozolina@inbox.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 25.11.1973. 

Dzimums sieviete 
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Darba pieredze 

Laika periods 

Profesija vai  ieņemamais  amats 

Darba  vietas nosaukums un  adrese  

Laika periods 

Profesija vai  ieņemamais  amats 

Darba  vietas nosaukums un  adrese  

 

 

Laika periods 

Profesija vai  ieņemamais  amats 

Darba  vietas nosaukums un  adrese  

 

Laika periods 

Profesija vai  ieņemamais  amats 

     Darba  vietas nosaukums un  adrese  

 

 

 

 

 

 

 

Laika periods 

Profesija vai  ieņemamais  amats 

Darba  vietas nosaukums un  adrese  

 

2010. - līdz  šim  brīdim 

SIA „RP drošība” 

Jurists, privātdetektīvs 

E. Veidenbauma 8-19, Tukums 

2011.-līdz šim brīdim 

Pasniedzējs 

SIA” Mācību un  konsultāciju centrs ABC”, Brīvības iela 47, Rīga 

Darba un  saimnieciskās tiesības, Komerctiesības, Administratīvās tiesības 

 

2008.- 2011. 

Pirmsstudiju sagatavošanas centra vadītāja 

SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija”, Lomonosova 4, Rīga 

 

 

2007.g.- līdz  šim brīdim 

Pasniedzēja 

 Ārvalstu  valsts  un tiesību  vēsture 

Latvijas valsts  un tiesību  vēsture 

Valsts  un  tiesību  teorija 

Juridiskā lietvedība 

Vides  tiesības 

Starptautiskās  publiskās  tiesības 

Starptautiskās  privātās  tiesības 

ES tiesības 

SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija”, Lomonosova 4, Rīga 

 

 

2004.g.- 2007.g. 

Juriste, juridiskā  dienesta vadītāja 

AS „L&T Hoetika”, SIA „L&T”, Vietalvas 5, Rīga 

Laika periods  2003.g.- 2004.g. 

Profesija vai ieņemamais amats jurista palīgs 

Darba vietas nosaukums un adrese 
 

SIA „Viss Tev”, Pils iela 11, Tukums 

Laika periods 
 Profesija vai ieņemamais amats 

 1997.g.- 2004.g. 

sākumskolas pamatpriekšmetu un pamatskolas vizuālās mākslas un mājturības skolotāja   

       

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „ANT”, Privātā vidusskola „Klasika”, Lomonosova 2-96, Rīga 

   

Laika periods  1996.g.-1998.g. 

Profesija vai ieņemamais amats  personāla lietvede 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Brovi Holding”, Aspazijas bulvāris 36-38, Rīga 



268 

 

Laika periods  1996.g.-1997.g. 

Profesija vai ieņemamais amats  sākumskolas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Ķekavas pagasta Pļavniekkalna sākumskola, Katlakalns, Ķekavas pag., Rīgas raj. 

Laika periods  1993.g.-1995.g. 

Profesija vai ieņemamais amats klientu konsultants   pensiju jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Eiva”, Pils iela 11, Tukums 

Laika periods 1992.g.-1993.g. 

Profesija vai ieņemamais amats 
 

pagarinātās dienas grupas audzinātāja un bibliotekāre  

Darba vietas nosaukums un adrese Zelmeņa pamatskola, Vecmokas, Vecmoku pagasts, Tukuma rajons 

Izglītība  
  

Laika periods 2012. –  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

doktorantūra 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Starptautiskās tiesības  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Baltijas Starptautiskā Akadēmija, privātā akreditēta augstskola 

Laika periods No 2005. gada septembra līdz 2007.gada jūnijam. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālais maģistra grāds  civiltiesībās 
 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

 Civiltiesību, starptautisko tiesību un vispārizglītojošie priekšmeti, cilvēktiesības  

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Baltijas Starptautiskā  akadēmija, privātā akreditēta augstskola 
 

Laika periods No 2003.gada septembra līdz 2005.gada jūnijam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnēs, kvalifikācija – jurists, otrā 
līmeņa augstākā profesionālā izglītība   

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Vispārizglītojošie priekšmeti, civiltiesības,  starptautiskās tiesības  

Laika periods No 2002. gada septembra līdz 2003.gada jūnijam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

    

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Vispārizglītojošie priekšmeti, civiltiesības,     
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Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības  dokumenta  
nosaukums/Piešķirtā kvalifikācija 
 
Galvenie mācību priekšmeti/ iegūtās  
profesionālās  prasmes 
 
 
Izglītības  iestādes  nosaukums un  
veids 

  

Laika periods 
Piešķirtā izglītības  dokumenta  
nosaukums/Piešķirtā kvalifikācija 
 
Galvenie mācību priekšmeti/ iegūtās  
profesionālās  prasmes 
 
 
Izglītības  iestādes  nosaukums un  
veids 
 

Prasmes  
Dzimtā  valoda 
 

  Sociālo tehnoloģiju augstskola. 
 

  No 1993. gada septembra līdz 1997.gada jūnijam 

 Diploms  par  bakalaura  grādu  pedagoģijā, kvalifikācija - sākumskolas skolotājs ar 
tiesībām mācīt vizuālo mākslu un darbmācību pamatskolā 

 

Vispārizglītojošie priekšmeti, dažādu  vecumu  pedagoģija un  psiholoģija, mācību  
priekšmetu  pasniegšanas  metodikas 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  

 
No 1981. gada septembra līdz 1992.gada jūnijam 
 
Vidējā  izglītība 
 
 
Vispārējās  izglītības  mācību  priekšmeti 
 
 
Tukuma 2.vidusskola 
 
 
 
latviešu 

 

  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  
B1 

Vidējais 
 līmenis 

B1 
Vidējais 
 līmenis 

B1 
Vidējais 
līmenis 

A2 Pamatlīmenis A1 
Pamatlīm

enis 

Krievu   
C1 Augstākais  C1 Augstākais  C1 

Augstākai
s  

C1 Augstākais  C1 
Augstākai

s  
  

Sociālās prasmes Spēja strādāt komandā;  
 labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi, kas iegūtas, strādājot mācību  
iestādēs; 
 labas saskarsmes prasmes, kas iegūtas, strādājot ar  klientiem stresa  situācijās. 

  

Organizatoriskas prasmes Vadītāja iemaņas   
 spēja organizēt  un vadīt darba  grupas 

  

Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām ( Word, Adobe, Excel un 
PowerPoint)  

  

Citas prasmes Jurisprudence, ceļošana, literatūra, rokdarbi 
  

Vadītāja apliecība B,  kategorija 
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Papildu informācija Publikācijas  un  dalība  konferencēs 
1.  konferences   “EU: Integration and Cooperation” 
Riga, November 21, 2008 materiālos „Innovative Approaches and Exchange of 
Experience in the Field of Environmental Problems.in EU. Legal Framework ” 

2. Publikācija starptautiskās konferences “Ongoing Crises in Europe and the 
Change of the EU Economic,  Political and Social Policies in the EU” Riga,  October  
2, 2012   materiālos.” Legal Aspects of the Integrated Water Resources 
Management” 

3. Publikācija starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences “Transformācijas 
process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā” Rīga, 2012. 
gada. 7. decembrī materiālos,  „Integrētās ūdens resursu apsaimniekošanas 
nepieciešamība Daugavas starptautiskajā upes baseina apgabalā”. 

4. Publikācija starptautiskās zinātniski  praktiskās konferences „Privāttiesību 
attīstības perspektīvas un transformācijas problēmas mūsdienu sabiedrībā”, Rīga, 
02. 2013. materiālos „Ūdens kvalitātes  uzlabošana Daugavas upes  baseina 
apgabalā saistībā  ar  privāto  tiesību ierobežojumiem un  pārrobežu  ietekmes 
samazināšanu.” 

 2016.gada 01. novembrī 
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Europass  
Curriculum Vitae  

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Petļaka Viktorija  

Adrese Salnas iela 5 – 6, LV 1021, Rīga, Latvija 

Tālrunis  Mobilais tālrunis: +371 26772532 

E-pasts viktorija.petlak@bsa.edu.lv  

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 1974. gada 25.septembris 

Dzimums Sieviete 

  

Darba pieredze  

Pedagoģiskā darba stāžs No 2002.– patreiz (11 gadi) 

Laika periods 
Profesija vai ieņemamais amats 
Galvenie pienākumi 
Darba vietas nosaukums un 
adrese 
Nozare 
 
Laika periods 

  Kopš 2012.g. 
, EK LLP Erasmus programmas koordinatore 
  projektu koordinēšana 
  GFK 
  Izglītība 
  Kopš 2006.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, EK LLP Erasmus programmas koordinatore 

Galvenie pienākumi Lekciju pasniegšana (t.sk. ārvalstu studentiem), projektu 
koordinēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Baltijas Starptautiskā akadēmija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods   Kopš 2002.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Docente, ESF,EK LLP projektu koordinatore, EK LLP Erasmus 
programmas koordinatore 

Galvenie pienākumi Lekciju pasniegšana (t.sk. ārvalstu studentiem) un studentu 
zinātnisko darbu vadīšana, projektu koordinēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskola 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods   Kopš 2002.g. 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotāja, LSIF, EK LLP projektu koordinatore 

mailto:viktorija.petlak@bsa.edu.lv
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Galvenie pienākumi Pasniegšana, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšana, 
projektu koordinēšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Olaines 2. vidusskola, Skolas iela 1, Olaine, Rīgas rajons, Latvija 

Nozare Izglītība 

  

Izglītība  

  

Laika periods Kopš 2005.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

PhD doktorante, 2011.g. promocijas eksāmenu nokartošana DU 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Psiholoģija 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401. 
Krimas Humanitāra Universitāte, 2, Sevastopolskaya, Yalta, 
Crimea, Ukraine, 98635 

Laika periods 
Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 
Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 
Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 
Laika periods 

2002. – 2003.g. 
Sertifikāts 
Psihodinamiskais konsultants 
Psihodinamiskas konsultēšanas metodes 
 
Latvijas Universitātes medicinskās pēcdiploma izglītības 
institūts 
2000. – 2002.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

  Maģistra Diploms 011628,  
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Saskarsmes prasmes, vadības prasmes 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte, 
Aspāzijas bulv. 5, Rīga, LV – 1050 

Laika periods 1996. – 2000.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

  Bakalaura Diploms 010833,  
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Saskarsmes prasmes, vadības prasmes 

Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Latvijas Universitāte 

Laika periods 1991. – 1996.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta   Bakalaura Diploms 004631,  
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nosaukums / Piešķirtā 
kvalifikācija 

  filoloģijas bakalaura grāds angļu filoloģijā / angļu valodas 
tulkotāja kvalifikācija 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 
Izglītības iestādes nosaukums un 
veids 

Agļu valoda, vācu valoda / tulkošanas prasmes 
Latvijas Universitāte 

  

Prasmes  

Dzimtā(s) valoda(s) krievu 

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Latviešu  C1 C1 C1 C1 C1 

Angļu  C1 C1 C1 C1 C1 

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

Sociālās prasmes - Labas saskarsmes spējas, kas iegūtas, strādājot pasniegšanas 

un psiholoģiskas konsultēšanas jomā 

- Labas klausīšanas spējas, kas iegūtas, strādājot psiholoģijas 

jomā 

- Labas spējas pielāgoties sociālām un kultūras vides 

izmaiņām, kas iegūtas, starptautisko projektu vadīšanā un 

ārvalstu komandējumos  

- Spējas stradāt komandā, kas iegūtas psiholoģisko treniņu 

vadīšanā, projektu (t.sk. starptautisko) koordinēšanā 

Organizatoriskas prasmes Labas organizatoriskas spējas, kas iegūtas, strādājot projektu 
vadīšanā un studentu nometņu organizēšanā un īstenošanā 

Zinātnisko pētījumu virziens (-i) Psiholoģija, filoloģija 

Profesionālā pilnveide 
(kvalifikācijas paaugstināšana)   
(konferences, kursi, semināri, 
stažēšanās u.c.): nosaukums, 
norises vieta, laiks) 

2013.g. 13.-19. maija pieredzes apmaiņas un apmacības Erasmus 
mobilitāte, Wyzsza Szkola Administracyjno-Spoleczna, 
Varšava, Polija 
2013.g. 13.-19. maija pieredzes apmaiņas un apmacības Erasmus 
mobilitāte, Rašynova Vysoka Škola sr.o, Brno, Čehija 
2012.g. 19.-25. septembrī pieredzes apmaiņas un apmacības 
Erasmus mobilitāte Pope John Paul II School of Higher 
Education in Biala Podlaska, Polija 
2011.g. 12.-18.septembrī pieredzes apmaiņas un apmacības 
Erasmus mobilitāte Warsaw School of Social Psychology,Polija 
2011.g. 01.-04.jūlija – Innovāciju metodes psihoterapijā (50 st.) 
Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2011.g. 18.-28.jūnija – Berta Hellingera metodes master klass 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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(240 st.) Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2011.g. 18.-28.jūnija – starptautiskā vasaras skola KGU (80 st.), 
Jalta, Krima 
2011. marts - Berta Hellingera metodes apmacības kurss, BPMA 
(48 st.), Rīga, Latvija  
2011. decembris - Berta Hellingera metodes apmacības kurss, 
BPMA (48 st.), Rīga, Latvija 
2010.g. 24.-30. septembri pieredzes apmaiņas un apmacības 
Erasmus mobilitāte Utena College, Lietuva  
2010.g. 19.-29.jūnija – Berta Hellingera metodes apmacība (280 
st.) Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2010.g. 19.-29.jūnija – Dzīlas Psiholoģijas apmacība (12 st.) 
Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2010.g. 19.-29.jūnija – Personības psiholoģijas treniņš (16 st.) 
Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2010. septembri - Berta Hellingera metodes apmacības kurss, 
BPMA (48 st.), Rīga, Latvija 
2009.g. 20.-30.jūnija – Berta Hellingera metodes apmacība (18 
st.) Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2009.g. 20.-30.jūnija – mākslas terapijas treniņš (8 st.) Krīmas 
Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2009.g. 20.-30.jūnija – Aktīvais sociāli psiholoģiskais treniņš (12 
st.) Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima 
2009.g. 03.-09.maija - pieredzes apmaiņas un apmacības 
Erasmus mobilitāte, Nikosija, Kipra 
2008.g. 22.-29.jūnija – Berta Hellingera metodes treniņš (8 st.) 
Krīmas Humanitārā Universītātē, Jalta, Krima  
2008.g. 21.-28.oktobri - pieredzes apmaiņas un apmacības 
Erasmus mobilitāte, Granada, Spānija 
2008.g. 09.-13. jūnija - pieredzes apmaiņas un apmacības 
Erasmus mobilitāte, Wyzsza Szkola Administracyjno-
Spoleczna, Varšava, Polija 
2006.g. 19.oktobris – Latvijas dalības ES aktuālie jautājumi 
seminārs (4 st.), Rīga, Latvija 
2006.g. 25-26. septembrī –Baltic Tempus Information Day; 
Cooperation Plans for the Future, Tallina, Estonija 

Dalība konferencēs 2013.g. 15.-19.maija – LLP Erasmus Congress and Conference, 
Poznan, Polija  
2013.g. 21-23 marta - Международная научно-практическая 
конференция Тенденцii розвитку вищоi освiти в Украiнi: 
Европейський векторї, Jalta Krima 
2012.g. 17.-19.aprīlī – LLP INENTER Conference, Cluj Napoca, 
Romanija 
2012.g. 18.-22.aprīlī – LLP Erasmus Congress and Conference, 
Cluj Napoca, Romanija 
2012.g. 17.-19.aprīlī – INENTER Conference, Cluj Napoca, 
Romanija 
2012.g. 3.-4. maija – Comenius Partnership helping schools team 
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up across Europe Seminars,  Brisele, Beļģija 
2011.g. 24.februāri – International Scientific – Practical 
Conference “Business, Studies and Me”, Šiauliu Valstybine 
Kolegija, Lietuva 
2009.g. 29.aprīlī-3.maijā – LLP Erasmus Congress and 
Conference, Nikosija, Kipra 
2009.g. 25.-27. jūnija - VI Международная научно-
практическая конференция Психологiчнi умови розвитку 
конкурентоздтностi органiзацiй, Kerča, Krima 
2009.g. 27.februāri – International Scientific – Practical 
Conference “Business, Studies and Me”, Šiauliu Valstybine 
Kolegija, Lietuva 
2009.g. 23.-24.aprīlī – konference “Psiholoģijas, biznesa un 
sociāla darba perspektīvas un iespējas mūsdienīgā Eiropā” 
,BPMA, Rīga, Latvija 
2008.g. 7.-11.maijā – LLP Erasmus Congress and Conference, 
Lisabona, Portugāle 
2008.5-6. marta - International Scientific – Practical Conference 
Development of International Cooperation in the Sphere of 
Education in the Context of Bologna Process, Jaltā, Krimā 
2007.g. 10.-12.maijā – LLP Erasmus Congress and Conference, 
Viļņa, Lietuva 
2006.g. 22-23.novembrī - International Scientific – Practical 
Conference Psiholoģijas, biznesa un sociāla darba perspektīvas 
un iespējas mūsdienīgā Eiropā, Rīga, Latvija 
2006.g. 9.-11. oktobrī - International Scientific – Practical 
Conference Вища освiта iнвалiдiв: рiвнi права – рiвнi 
можливостi 
2006.g. 15.-17.jūnija – VII International Baltic Psychology 
Conference Baltic Psychology in Global Context:: Where do We 
Stand?, Riga, Latvija 

Publikācijas В.Петляк. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
КРАТКИЙ ОБЗОР. Проблеми сучасної педагогічної освіти. 
Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 
2013. – Вип.39. – Ч.2. – 292 с. (с.9-15) 
 
В.Петляк. К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА. КРАТКИЙ ОБЗОР. Тенденцii розвитку 
вищоi освiти в Украiнi: Европейський векторї Материалы 
VIII Международной научно-практической конференции: 
– Ялта: РВВ КГУ, 2013.  – Ч.1. – 292 с. (с.10-12) 
 
S.Buka, V.Petlak. ERASMUS PLACEMENT – NEW 
OPPORTUNITIES. Materials of Erasmus Congress 15-19 May of 
2013. – Abstract Booklet - ISBN 978-9963-9169-4-8 

 
В.Петляк. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 



276 

 

ИНТЕЛЛЕКТЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 
КРАТКИЙ ОБЗОР. Инновационные технологии в 
образовании: Материалы VIII Международной научно-
практической конференции «Инновационные технологии 
в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. – Сборник 
статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – 208 с. (с. 181-184) 
 
В.Петляк. Проблема изучения эмоционального интеллекта 
в современной психологии. Абстракт. 2012. An International 
Collection of Papers of  III International Scientific and Practical 
Conference “Prospects and Possibilities of Psychology, Business 
and Social Work in Modern Europe, 24-25 мая 2012 г., Riga, 
Latvia.  Riga, Latvija, 2012, .- (с. 41-42)б ISBN  978-9984-47-065-8 
 
S.Buka, V.Petlak. ERASMUS NEW EXPECTATIONS. Materials 
of Erasmus Congress 2012. – Abstract Booklet -  
 
V.Petlak. Attitude Measurement in Psychology. An International 
Collection of Papers of  II International Scientific and Practical 
Conference “Prospects and Possibilities of Psychology, Business 
and Social Work in Modern Europe, Riga, Latvia.  Vol.6, part 1, 
Riga, Latvija, 2010, - 105 p. 

 
V.Petlak.  The problem of Special Education for Persons with 
Special Needs in Context of Social Intergation in Latvia. The 
Third International, Scientific-practical Conference for lecturers, 
students and social partners: Business, Studies and Me. Šiauliai, 
2009, - 94. ISBN 978-9955-643-93-7 
 
Attitude Measurement in Psychology. Сборник статей по 
результатам Совместного Европейского Проекта «Центр 
высшего образования для людей с ограниченными 
возможностями» в рамках программы Европейской Комиссии 
Темпус Тасис (27249-2006 CHED) 2007-2009 годы Латвия, Рига, 
2009 год, CD, ISBN 978-9984-47-019-1 
 
В.Петляк. Проблема социально-психологической 
интеграции людей с особыми потребностями в контексте 
вступления ЛР в ЕС. Абстракт. 2008. The First International 
Psychology School “The Science of Psychology in the Changing 
World” Moscow City University of Psychology and Education, 
Daugavpils University, Moscow- Daugavpils, - 159, ISBN  978-
5-89774-731-3 

 
В.Петляк. Стресс менеджмент как способ адаптации 
современного человека в процессе евроинтеграции. An 
International  Scientific and Practical Conference 
“Entrepreneurship in Baltic States – First Year in EU, Riga, 



277 

 

Latvia 2005/ 
 
В.Петляк. Мсследования социальной установки в современной 
социальной психологии.. An International Collection of Papers 
of International Scientific and Practical Conference «Topical 
Problems of Psychology, Business and Social Sphere in Society: 
Theory and Practice, Vol.3, Riga, Latvija, 2005, - 368 p., (c.208-
226) ISBN 9984-763-86-2 

Studiju kursi  
(studiju priekšmeti)  
(pēdējie 6 gadi) 

1) Organizācijas psiholoģija (krievu, latviešu, angļu) 

2) Visparīga psiholoģija (krievu, latviešu, angļu) 

3) Sociālā psiholoģija (krievu, latviešu, angļu) 

4) Eksperimentālā psiholoģija (krievu, latviešu, angļu) 

5) Psiholoģiskā pētijuma metodoloģija (krievu, latviešu, 

angļu) 

6) Fokusa grupas vadīšana (krievu, latviešu, angļu) 

7) Organizācijas pētīšanas metodes (krievu, latviešu, angļu) 

8) Kognitīvā psihioloģija (krievu, latviešu, angļu) 

9) Ievāds psiholoģiskā konsultēšana (angļu) 

10) Short – term psychoterapy (angu) 

11) Atbalsts krīžu situācijās (krievu, latviešu) 

 

Kvalifikācijas darbu vadība  Kopš 2010. gada - bakalaura darbu vadība –; 17 darbu 
                               

Aktivitātes  
Pētnieciskie projekti  
(kursu, semināru vadīšana, 
komentāru sniegšana u.c.) 

1) 2013.g. jūlijā - KGU studentu-dizaineru nometnes 

organizēšana (Krimā) sadarbībā ar Krīmas Humanitāro 

Universitāti, Rīgā, Latvijā 

2) 2012.g. 30.oktobrī  starptautiskās studentu konferences 

“Kross kultūras komunikācija Eiropas valstīs” organizātoru 

komitejas locekle (BSA un BPMA), Rīga, Lomonosova 1 

3) 2012. 12.-18. marta Erasmus 25 gadu jubilējas konferences 

organizēšana un vadīšāna (BSA un BPMA), Rīgā, 

Lomonosova 1. 

4) 2012. gada 04.-17. jūnijā – BPMA un BSA studentu 

nometnes organizēšana (Krimā) sadarbībā ar Krīmas 
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Humanitāro Universitāti, Jaltā, Krimā 

5) 2012.gada 01-08.augusta - Krīmas Humanitāro 

Universitātes dizaina studentu nometnes organizēšana 

BSA, Rīgā, Latvijā 

6) 2011. gada 18.-28. jūnijā – BPMA un BSA studentu 

nometnes organizēšana un īstenošana (Krimā) sadarbībā ar 

Krīmas Humanitāro Universitāti, Jaltā, Krimā 

7) 2011.gada 18.jūlija – 28.jūlija - Krīmas Humanitāro 

Universitātes dizaina studentu nometnes organizēšana 

BSA, Rīgā, Latvijā  

8) 2011. decembris - Berta Hellingera metodes apmacības 

kursu organizēšana, BPMA, Rīga, Latvija 

9) 2010.g. 10.-27.jūnija – organizācijas komitēja piedalīšanos 

projektā “Best Practices in Entrepreneurship Training”, 

Rīga, Latvija 

10) 2010. gada 19.-29. jūnijā – BPMA un BSA studentu 

nometnes organizēšana un īstenošana (Krimā) sadarbībā ar 

Krīmas Humanitāro Universitāti, Jaltā, Krimā. 

11) 2010.gada 25.jūnija – 8.jūlija - Krīmas Humanitāro 

Universitātes dizaina studentu nometnes organizēšana 

BSA, Rīgā, Latvijā  

12) 2009. gada 20.-30. jūnijā – BPMA un BSA studentu 

nometnes organizēšana un īstenošana (Krimā) sadarbībā ar 

Krīmas Humanitāro Universitāti, Jaltā, Krimā. 

13) 2009.gada 13-22.jūlija - Krīmas Humanitāro Universitātes 

dizaina studentu nometnes organizēšana BSA, Rīgā, Latvijā  

14) 2008. gada 22.-29. jūnijā – BPMA un BSA studentu 

nometnes organizēšana un īstenošana (Krimā) sadarbībā ar 

Krīmas Humanitāro Universitāti, Jaltā, Krimā. 

15) 2008.g. 02.-06.jūnija  - lekciju pasniegšana un pieredzes 

apmaiņa, Erasmus mobilitāte  University of Natural 

Sciences and Humanities in Siedlce, Polija 

16) 2008.g. 18.aprīli.-03.maijā - lekciju pasniegšana un pieredzes 

apmaiņa, Erasmus mobilitāte  University of Granada, 
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Spānija  

Kopš 2008.g. piedalīšanas BPMA programmu akreditācijās 
Kopš 2008.g. lekciju pasniegšana angļu valodā Erasmus 
studentiem (BPMA un BSA), Rīga, Latvijā 

Citas aktivitātes ārpus BPMA -  07.2011.-06.2013 – Comenius starptautiko skolu projektu 
“Tolerance kā jauno Eiropas pilsoņu sociālās intergrācijas 
atslēga” koordinējošas Olaines 2. vidusskolas projektu vadītāja. 
 2013.g.28.maija-02.jūnija – Comenius apmācības vizīte, Jasi, 
Romānija 
2013.g.2-07.aprīli – Comenius apmācības vizīte, Sliven, 
Bulgārija 
2012.g.18.-22.septembri – Comenius apmācības vizīte, Lisabona, 
Portugāle  
2012.g.13.-17.novembri – Comenius apmācības vizīte, 
Grottaminarda, Itālija 
2012.g. 15-20.oktobrī – Comenius skolu partnerības 
sagatavošanas vizītes dalībniece 
AN PHAIRC, CILL AIRNE, CO. CHIARRAI, KILLARNEY, Īrija 
2009.g.03.-05.maijā, pieredzes apmaiņas un apmacības Erasmus 
mobilitāte Americanos College, Kiprā (no BSA). 

 

Datora lietošanas prasmes Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office, Minds Map, SPSS 

Vadītāja apliecība B kategorija 

  

Intereses Ceļošana ar mašīnu 

 

 

16.09.2016 
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CURRICULUM VITAE 
 
Vārds, uzvārds: IRINA PLOTKA 

Dzimšanas gads, datums, vieta: 23.04.57, Krievija 

Darba vieta: Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA) 

Izglītība: 

 1993.g. –  Nostrificēta LU, Promocijas padomē, psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas 

doktora zinātniskais  grāds (Diploms C-D 000670).  

 1980.-1985.g. –  Krievijas Zinātņu akadēmijas Psiholoģijas Institūta aspirantūra, 

inženieru psiholoģijas, darba psiholoģijas specialitāte, psiholoģijas kandidāta zinātniskais 

grāds  (Maskava, Krievija) (Diploms ПС 001489) Disertācijas tēma: Operatīvo uzdevumu 

risinājumu stratēģiju psiholoģiskie raksturojumi. 

 1974.-1980.g. – Rostovas pie Donas Valsts Universitāte, psiholoģijas fakultāte, 

psihologs, psiholoģijas pasniedzējs. (Diploms EB 133575). 

Darba pieredze: 

 Kopš 2015.g. – Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studijas virziena „Psiholoģija” 

vadītāja. 

 2015. - līdz šim brīdim - Baltijas Starptautiskās Akadēmijas profesionālās 

maģistra studiju programmas “Psiholoģija” direktore. 

 2013. - 2015.g. – Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas studiju 

virziena „Psiholoģija” vadītāja. 

 Kopš 2012.g. – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās 

psiholoģijas katedras viesprofesore. 

 2010. - 09.06.2016.g.- Profesore Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskolā. 

Profesora Diploms Daugavpils Universitātē, Šauļu Universitātē, Ļubļanas Jāņa Pāvila II 

Katoliskā Universitātē un ar Lietuvas sociālās izpētes centra Socioloģijas un psiholoģijas 

nozares profesoru padomes 2010.gada 10.jūnija protokolu Nr.2/2 ievēlēta profesoru amatā 

psiholoģijas nozarē. 

 2005. - 2015.g. - Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola, profesionālās 

maģistra studiju programmas “Psiholoģija” direktore. 

 2005. - 2012.g. –  Daugavpils Universitātes SZF Sociālo pētījumu institūta 

vadošais pētnieks. 
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 2003. - 2009.g. – Psiholoģijas Augstskola, asoc.profesore (Diploms PA-APR Nr.01, 

izsniegts 21.05.2003). 

 2001. - 2006.g. – Psiholoģijas augstskolas augstākās profesionālās studiju 

programmas “Psiholoģija” direktore. 

 1999. - 2004.g. – Psiholoģijas Augstskolas rektore. 

 1997. - 2001.g. –  LU Rīgas Humanitārā Institūta docente. 

 1995. - 1999.g. – Baltijas Krievu institūta docente. 

 1990. - 1991.g. – Latvijas socioloģiskā centra Liepājas filiāles sociālo procesu 

vadības laboratorijas vadītāja. 

 1988. - 1990.g. – Latvijas Republikas socioloģijas centra vecākā zinātniskā 

līdzstrādniece. 

 1986. – 1988.g. – Baltkrievijas Valsts Fiziskās Kultūras Institūta vecākā zinātniskā  

līdzstrādniece. 

 1986. – 1988.g. – Baltkrievijas Valsts Universitātes psiholoģijas katedras 

pasniedzēja. 

 1986. – 1988.g. – Baltkrievijas Valsts Universitātes psiholoģijas katedras vadošais 

pētnieks. 

 1980. – 1985.g. – Krievijas Zinātņu Akadēmijas Psiholoģijas Institūta aspirantūrā. 

 1980.g. – Minskas Radiotehniskais Institūts, vecākais tehniķis darba aizsardzības 

dienestā. 

 

4.1. Zinātniskā kvalifikācija  
 
4.1.1. Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti LZP apstiprinātajā 

vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.  
 
Zinātniskajā periodikā norādītas, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās 

datu bāzēs citētas zinātniskās publikācijas (SCI): 

Monogrāfija 

 
Plotka, I., Igonin, D., & Blumenau, N. (2016). Implicit Attitudes and Measurements: 

Effect of Context. International Business: Innovations, Psychology and Economics, 7(2(12)), 7-150. 
Business Source Complete (EBSCO); Business Source Corporate Plus (EBSCO), Index 
Copernicus Journal Master List. Online ISSN 2345-0932. Is available at  

 http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2016_2.pdf.  
 

http://www.kuryba.lt/failai/zurnalai/2016_2.pdf.%20Online%20ISSN%202345-0932
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Pēdējo sešu gadu (2010. -2016.g.) zinātnisko publikāciju skaits – 46, no tiem: 

Thompson Reuther Web Science – 4;  SCOPUS – 1; EBSCO – 2(1 in press); PsyINFO, 

Ulrich’s Periodicals Directory – 1; Index Copernicus Master Journal List – 7, Google Scholar – 

12. 

2016 

1. Simane-Vigante, L., Plotka, I., & Blumenau, N. (2016). Implicit and explicit 

measures of antisocial attitudes of criminal offenders. Rural Environment. 

Education.Personality. (REEP). Proceedings of the 9th International Scientific Conference, No.9 

(309-314). ISSN 2255-8071.The proceedings will be submitted for publishing in Thompson 

Reuters Web of science database. 

 

2. Plotka, I., Blumenau, N., Ozola, E., Pogildjakova, S., & Drozdova, J. (2016). Research Of 

Self-Esteem Of Youth Using Implicit Association Tests And Self-Reported Procedures. In Society, 

Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th-28th, 2016. 

Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, I daļa, 483-497, DOI: 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1511. Collection of papers of this conference will be also 

offered for publishing on Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI 

Web of Science data base http://apps.isiwebofknowledge.com/).  

 

3. Plotka, I., Blumenau, N., & Vinogradova, Z. (2016). Research Of Implicit 

Attitudes Towards Gambling For Gamblers And Non-Gamblers. In Society, Integration, 

Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th-28th, 2016. Rezekne: 

Rezekne Academy of Technologies, I daļa 498-514, DOI: 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1529. Collection of papers of this conference will be 

also offered for publishing on Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-

Science (ISI Web of Science data base http://apps.isiwebofknowledge.com/).(Pieņemts un 

apstiprināts publikācijai). 

 

4. Plotka, I., Blumenau, N., & Igonin, D. (2016). Research monography of Implicit 

Attitudes and Measurements: Effect of Context. Lithuania: Kurybiskumo ugdymo centras  ex. 

International Business School of Vilnius University. 

2015 

5. Plotka, I., & Blumenau, N. (2015). Implicit Methods for Studying Attitudes: 

Modern Approach to Research in Social Sciences. In Society, Integration, Education. 

Proceedings of the International Scientific Conference May 22nd-23rd, 2015, V.I (pp. 303-314). 

Rezekne: Rezeknes Augstskola. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/23 

Collection of papers of this conference will be also offered for publishing on Thomson 

Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science data base 

http://apps.isiwebofknowledge.com/). ( Indexed in: Google Scholar). 

https://scholar.google.lv/scholar?hl=en&q=Implicit+Methods+for+Studying+Atti

tudes%3A+Modern+Approach+to+Research+in+Social+Sciences.+In+Society%2C+Integratio

n%2C+Education.+&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp= 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1511
http://apps.isiwebofknowledge.com/
http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1529
http://apps.isiwebofknowledge.com/).
http://apps.isiwebofknowledge.com/
https://scholar.google.lv/scholar?hl=en&q=Implicit+Methods+for+Studying+Attitudes%3A+Modern+Approach+to+Research+in+Social+Sciences.+In+Society%2C+Integration%2C+Education.+&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
https://scholar.google.lv/scholar?hl=en&q=Implicit+Methods+for+Studying+Attitudes%3A+Modern+Approach+to+Research+in+Social+Sciences.+In+Society%2C+Integration%2C+Education.+&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
https://scholar.google.lv/scholar?hl=en&q=Implicit+Methods+for+Studying+Attitudes%3A+Modern+Approach+to+Research+in+Social+Sciences.+In+Society%2C+Integration%2C+Education.+&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
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6. Plotka, I., Shaplavska, J., Blumenau, N., & Gajevska, T. (2015).  Research in 

hardiness of security guards with Implicit Association Test and self-evaluation procedures. 

In L. Malinovska (Ed), Proceedings of 14-th International Scientific Conference Engineering for 

Rural Development Jelgava, Latvia, 20-22.05.2015 V.14 (pp.735-741). Jelgava: Latvia University 

of Agriculture Faculty of Engineering. ISSN 1691-5976. (Abstracted and Indexed in: Elsevier 

SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science, AGRIS, CAB ABSTRACTS, CABI full text, 

EBSCO Academic Search Complete, Google Scholar). 

 http://tf.llu.lv/conference/proceedings2015/ 

https://scholar.google.lv/scholar?q=Research+in+hardiness+of+security+guards+

with+Implicit+Association+Test+and+self-

evaluation+procedures.+&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5 

 
7. Plotka, I., Urbane, B., & Blumenau, N. (2015). Explicit and Implicit Measurements 

of Brand Attitudes for Mobile Operators: Emotional and Cognitive Aspects. International 

Business: Innovations, Psychology and Economics 6 (1(10)), 45-60. EBSCO. 

 
8. Plotka, I., Simane-Vigante, L., & Blumenau, N. (2015). Research of Attitudes 

Towards Criminal Violence with Implicit and Explicit Measures of Cognition. Journal of 

Education, Psychology and Social Sciences, 3(2), 72-77. SCI ISSN: 1339-1488, ( Indexed in: Google 

Scholar). 

https://scholar.google.lv/scholar?q=Research+of+Attitudes+Towards+Criminal+

Violence+with+Implicit+and+Explicit+Measures+of+Cognition.&btnG=&hl=en&as_sdt=0%

2C5 

 

9. Ryabichenko, A. T., Lebedeva, M.N., & Plotka, I. (2015).  Impact of Parents' 

Motivation for Ethnocultural Continuity and Acculturation Strategies on Acculturation of 

Children in Russian Families in Latvia. Journal of Cultural Historical Psychology 2 (11), рр. 68—

79. doi: 10.17759/chp.2015110207. ISSN: 1816-5435. ISSN: 2224-8935. Indexed in: Russian 

Science Citation Index (RSCI), VINITI Database RAS, PsycINFO, EBSCO Academic Search, 
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9. The Annual Conference of the European Association of Psychology and Law 

(EAPL) "Actual problems of Psychology and Law. Victims and witnesses: from research to effective 

practice". 24-27.06.2014. Saint Petersburg, Russia. (Uzstāšanās ar referātu: „Antisocial attitude 

research with implicit association test and self-report procedures of convicted and not 

convicted individuāls”, ar līdzautoriem: Simane, L., & Nartisa, I.) (programma, tēzes). 

 
10. The International Applied Military Psychology Symposium IAMPS 2014: 

The Power of Multidisciplinarity. Tallinn, Estonia - 16 -19 June, 2014. (Uzstāšanās ar referātu: 

„The study of hardiness with implicit-association tests and self-reported procedures in 

occupations associated with risk”, ar līdzautoriem: Shaplavska, J., Blumenau, N., & Igonin, 

D.  (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
11. The 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014) 8-13 

July, 2014, Paris, France. (Uzstāšanās ar referātiem: „The study of hardiness with implicit-

association tests and self-reported procedure in occupations associated with risk”, ar 

līdzautoriem: Blumenau, N., Igonin, D., Shaplavska, J.; „Research of antisocial attitudes 

towards violence of prisoners with Implicit Association Test and self-report method”, ar 

līdzautoru: Simane, L.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
2013 

12. The 13th European Congress of Psychology. 9.-12. July, 2013, Stockholm, 

Sweden. (Uzstāšanās ar referātu: „The impact of Relevant Recent Autobiographical Events 

on Implicit Correlates of Ethnic Attitudes”, ar līdzautoriem: Blumenau, N., Igonin, D., 

Simane, L., & Bambulaka, M.; Uzstāšanās ar posteru: ”Study of connection between 

hardiness and coping strategies among ground troop militaries in Latvia”, ar līdzautoru: 

Shaplavska, J.). (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
13. XX International Congress INFAD. Moscow – St. Petersburg, Russia. 

24.April-25. May, 2013. (Uzstāšanās ar referātu: „Investigation of attitudes toward gambling 

with Implicit Association Test and Self-Report Measures”). (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
14. The 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. 10.-

12. Aprīlis, 2013. (Uzstāšanās ar referātu: „Antisociālo attieksmju pret zādzību izpēte ar 
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implicēto asociāciju testu un pašnovērtējuma procedūrām”, ar līdzautoriem: Šīmane, L., 

Blumenaua, N., & Igoņins, D.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
15. 12-th European Conference on Psychological Assessment. Donostia-San 

Sebastian, ECPA-12.17-20 July, 2013. (Uzstāšanās ar referātu: „The impact of Emotional 

Valence of Episodic Events on the Implicit Measurments of the Ethnic Attitudes”, ar 

līdzautoriem: Bambulaka, M., Plotka, I., Blumenau, N., & Igonin, D.) (programma, tēzes, 

sertifikāts). 

 
16. 3 Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija 

“Psihologicheskaja pomoshj socialno nezashishennim licam s ispolzovanijem distancionnih 

tehnologij (internet-konsultirovanije i distancionnoe obuchenie) Februāris 27-28., Maskava 

2013., Krievija. (Uzstāšanās ar  referātiem: “Implicitnie izmerenija attitudov: teorija i 

praktika”;  “Issledovanie attitudov k igrovoj zavisimosti implicitnim associativnim testom i 

samoocenochnimi procedurami”, ar līdzautoriem: Shimane, L., Igonin, D., & Blumenau, N.) 

(sertifikāts, programma, tēzes). 

 
17. The International Applied Military Psychology Symposium IAMPS 2013: 

Preparing for Future Wars: The Role of Psychology. Bern, Switzerland - May, 27th - 31st, 

2013. (Uzstāšanās ar  referātu: „Implicit Measures of Attitudes Toward Gambling”, ar 

līdzautoriem: Blumenau, N., Igonin, D., Simane, L., & Bambulaka, M.; Uzstāšanās ar posteru: 

”Hardiness as a basis for resilience in professional activities of the military in Latvia”, ar 

līdzautoru: Shaplavska J.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
18. First International research and practice conference “Social psychology in 

the educational space” October 16-17, 2013, Moscow, Russia, held by Moscow State 

University of Psychology and Education. (Uzstāšanās ar  referātu: “Application of implicit 

measures in the research of attitudes: using EPT and IAT”, ar līdzautoriem: Blumenau, N., 

Igonins, D., Simane, L., Bondarevska, I., & Krasone, S.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

http://мгппу.рф/presses/show/111 

 
19. Conference «Person, subject, personality in modern psychology» (to 

A.V.Brushlinsky`s 80th anniversary), Federal State Budgetary Institution of Science The 

Institute of Psychology of the Russian Academy of Science, Moscow, October 10-11, 2013 

(sertifikāts). 

 
20. 3rd International research and practice conference Addictive behavior: 

prevention and rehabilitation . November 06-07, 2013  MSUPE, Moscow, Russia (programma, 

sertifikāts). 

 
21. 4th International Scientific Conference “Innovative potential of 

Educational space subjects in the conditions of Educational Modernization”, Southern 

Federal University Education and Applied Psychocogy Faculty Psychology Faculty Rostov 

Institute of Further Training and Retraining of Educators, Russia, Rostov-on-Don. (On-line 

uzstāšanās ar  referātu: „Implicit measurements of attitudes: Innovative approach to training 

http://мгппу.рф/presses/show/111
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and education of students”, ar līdzautoriem: Blumenau, N., Igonin, D., Bambulaka, M., 

Simane, L., & Shaplavska, J.) November 21-22, 2013. ( online-Presentation, tēzes, sertifikāts). 

 
22. 4rd CITEM conference on International Trade, Education and Marketing, 

Cesky Krumlov, the Czech Republik. 2013, December. (Uzstāšanās ar  referātu: ”Research of 

hardiness of people whose professions are associated with risk by implicit and explicit 

measurements”, ar līdzautoriem: Shaplavska, J., Blumenau, N., & Kruzite, D.) (programma, 

sertifikāts). 

 
23. International Scientific Conference „Business. Society. Human” 30-31 

October 2013 National Research University Higher School of Economics MSUPE, Moscow, 

Russia. (Uzstāšanās ar  referātu: “The study of Hardines with Implicit – Association Test and 

Self- assessment procedure in risky professions”, ar līdzautoriem: Shaplavska, J., Blumenau, 

N., Igonin, D., & Kunavin, J.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
24. The 5th International Scientific Practical Conference of Teachers, Students 

and Social Partners: Business, Studies and Me. March 28, 2013, Šiauliai. (Uzstāšanās ar  

referātu: „Investigation of antisocial attitudes towards theft with Implicit Association Test”, 

ar līdzautoriem: Simane, L., Igonin, D., & Blumenau, N.). (programma, tēzes).  

2012 

25. The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in 

Scientific Areas (ARSA-2012) December 3 - 7, 2012, Slovakia. (Uzstāšanās ar referātu: „Higher 

Education Studies: Challenges and Opportunities”) (Sertifikāts). 

 

26. 7. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai 

attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju”. 08.11.-

11.11.2012. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija.  (Uzstāšanās ar referātu: 

„Azartspēļu Attieksmes Implicēto un Eksplicēto Metožu Sakarība”, ar līdzautoriem: Šīmane, 

L., Blumenaua, N., & Igoņins, D.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
27. 30th International Congress of Psychology. Psychology Serving Humanity 

22-27.07.2012. Cape Town, South Africa. (Uzstāšanās ar posteri: “The role of relevant recent 

autobiographical event emotional valency in implicit measures of ethnic attitudes”, ar 

līdzautoriem: Blumenau, N., Igonin, D., & Simane, L.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
28. 16th European Conference on Personality ECP16. July 10-14, 2012. Trieste, 

Italy. (Uzstāšanās ar referātu: “The Improvement of Reliability and Predictive Value of 

Measurements of Ethnic Attitudes”, ar līdzautoriem: Ozola, E., Plotka, I., Blumenau, N., & 

Bambulaka, M.). (programma, tēzes). 

 
29. International scientific conference “Higher Education Studies: Challenges 

and Opportunities”. April 26, 2012. Siauliai, Lithuania. (Uzstāšanās ar referātiem: “Implicit 

and explicit measures of ethnic attitudes considering the impact of emotional episodes”, ar 

līdzautoriem: Igonin, D., Blumenau, N., Simane, L., Bambulaka, M., & Ozola, E.; “Research of 
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a Hardiness Connection with an Achievement Motivation among Students”, ar līdzautoru: 

Shaplavska, J.) (sertifikāts). 

 
30. The 54th International Scientific Conference of Daugavpils University. 

April, 18-20, 2012. Daugavpils, Latvia. (Uzstāšanās ar referātiem: “Connection between 

implicit and explicit ethnic attitude measurements with emotional episodes”, ar 

līdzautoriem: Igonin, D., Blumenau, N., & Simane., L.; „The Study of Psychological 

Mechanisms Contributing to the Success of Adaptation of Repatriates in Latvia” ar 

līdzautoriem: Ozola, E., Plotka, I., & Ozols, A. I.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
2011 

31. 2nd CITEM, Conference on International Trade, Education and 

Marketing. December 7-9, 2011. University of South Bohemia, Czech Republic and the School 

of Economics and Finance at , Melbourne, Australia. Tabor, Czech Republic. (Uzstāšanās ar 

referātiem: „Hardiness as an aspect of development of student’s personal potential”, ar 

līdzautoru: Shaplavska, J.; „The implementation of explicit and implicit methods in the 

research of inter-ethnic relationship among students of Latvian HEIs”, ar līdzautoru: Ozola, 

E.) (tēzes). 

 
32. 4th International Conference „Coping with extreme situations” November 

21- 25, 2011, Prague, Czech Republic. (Uzstāšanās ar referātiem: “Intent and actual behavior: 

study of ethnic attitudes with explicit and implicit measurements”; “Features of hardiness 

and selection strategies of behavior by military land forces of Latvia in stressful situations”, 

ar līdzautoriem: Ozola, E., Blumenau, N., & Bambulaka, M.) (tēzes, sertifikāts). 

 
33. International Scientific Conference of Daugavpils University, November 

3-5, 2011, Daugavpils, Latvia.(Uzstāšanās ar referātiem: „Pētījums par sakarību starp 

pedagogu dzīves izturību un stresu darba vietā Rīgas vispārizglītojošo skolu skolotājiem”, ar 

līdzautoru: Šaplavska, J.; „Etnisko attieksmju mērījumu epizodiskie un semantiskie aspekti 

ar neapzinātā emocionālā praiminga procedūras izmantošanu”, ar līdzautoriem: Šīmane, L., 

Blumenaua, N.; „Possibilities of implicit measurements in research of self-esteem”, ar 

līdzautoru: Ozola, E.) (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
34. 16 European Association of Social Psychology General Meeting (EASP), 

12-16 July, Stockholm, Sweden. (Uzstāšanās ar posteri: “Research of ethnic attitudes with 

implicit and explicit measurements: Aspect of correspondence of measurements”, ar 

līdzautoriem: Blumenau, N., Ozola E., & Bambulaka, M.) (programma, sertifikāts). 

 
35. The 12th European Congress of Psychology, July 04-08, 2011, Istanbul, 

Turkey. (Uzstāšanās ar posteriem: The Research of Coping-Strategies and Ambiguity 

Tolerance as Indicators of Coping with a Hard Life Situation, The Research of Ethnic 

Attitudes with Unconscious Emotional Priming Measurement on the Different Stimulus 

Onset Asynchronies (SOA) ar līdzautoru: Shaplavska, J.) (sertifikāts, programma, tēzes). 
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36. 11th European Conference on Psychological Assessment 2011, Riga, 

Latvia, 31 August - 3 September, 2011. (Uzstāšanās ar posteriem: “Episodic and semantic 

aspects of ethnic attitudes assessment: the application of procedure of unconscious affective 

priming”, ar līdzautoriem: Igonin, D., Blumenau, N., Bambulaka, M., Ozola, E., & Simane, L.; 

„The Research of Ethnic Attitudes with Unconscious Emotional Priming Measurement on the 

Different Stimulus Onset Asynchronies (SOA)”, ar līdzautoriem: Igonin, D., Blumenau, N., 

Bambulaka, M., & Ozola, E.) (sertifikāts, programma, tēzes). 

 
37. The International Applied Military Psychology Symposium IAMPS 

Coping With Constraints May 23-27 2011 Vienna, Austria. (Uzstāšanās ar referātu: „Implicit 

measurements of ethnic attitudes on different stimulus onset asynchrony”, ar līdzautoriem: 

Blumenau, N., Igonin, D., Bambulaka, M., & Ozola, E.) (sertifikāts, programma, tēzes).  

 
38. The 4th International Scientific Practical Conference of Teachers, Students 

and Social Partners “Business, Studies and Me” February 24, 2011, Šiauliai Sate College, 

Šiauliai, Lithuania. (Uzstāšanās ar referātiem: “Implicit methods of attitudes research: the 

modern approach to education and training of specialists in social sciences”, ar līdzautoriem: 

Blumenau, N., Igonin, D., Bambulaka, M., & Ozola, E.; “Studying components of hardiness, 

tolerance to ambiguity and coping strategies of stress situations among the members of life-

rescue teams”, ar līdzautoru: Bambulaka, M.) (tēzes, sertifikāts). 

 
39. The 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University, 

April 13–15, 2011, Daugavpils, Latvia. (Uzstāšanās ar referātiem: “Eksperimentalnoe 

issledovanije etnicheskih attitudov metodom maskirovochnogo emocionalnogo priming s 

ispolzovanijem shkali Slosberga”, ar līdzautoriem: Igonin, D., Blumenau, N., Bambulaka, M., 

Ozola, J., & Kuldmeri , O.; “Issledovanije zhiznestoikosti u rabotnikov sluzhbi”, ar 

līdzautoru: Shaplavska, J.). (programma, tēzes, sertifikāts). 

 
2010 

40. International Congress to the 90 Anniversary of the Vocational Guidance 

in Czech Lands. Career and Vocational Guidance in Rapidly Changing World. Novembris 3-

5 2010, Prāga, Čehija. (Uzstāšanās ar referātiem: “The study of the connection of hardiness 

and coping strategy among the members of life rescue teams”, ar līdzautoru: Shaplavska, J.; 

“Implicit measurements of mental constructs as a reference point of inner attitude”, ar 

līdzautoriem: Bambulaka, M., Blumenau, N., & Ozola, E.) (programma, tēzes). 

 
41. 4th Annual International Conference on Psychology, Maijs 27-30, 2010, 

Athens, Greece. (Uzstāšanās ar referātu: “Measuring of implicit ethnic attitudes using a 

standard procedure of unconscious emotional masked priming”, ar līdzautoriem: Blumenau, 

N., & Bambulaka, M.) (sertifikāts). 

 

4.1.3. Latvijas Zinātnes Padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu 

vadība vai līdzdalība to īstenošanā. – nav 
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4.1.4. Starptautiski finansētu pētijumu  projektu vadība vai līdzdalība to 
īstenošanā 

 
1. 2013. Grants Erasmus Mundus Action 2, Strand 1, Eiropas Kopienas mobilitātes 

programmas ietvaros Ref.372117-1-2012-1-FI-ERA MUNDUS-EMA21 (nozare: akadēmiskā 

personāla mobilitāte) un darbs Erasmus Mundus action 2 Aurora projektā Starptautiskajā 

Pētniecības Universitātē Ekonomikas Augstskolā Sociokulturālo pētījumu zinātniski-

pedagoģiskajā laboratorijā, organizāciju psiholoģijas departamentā, psiholoģijas fakultātē no 

2013.gada 1. oktobra līdz 29. Decembrim. 

2. 2012. - 2013. ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 

īstenošanai”. Vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015. Nr. 14-21/35-

2012-34 vadītāja - Eridiāna Oļehnoviča, izpildītāja - I. Plotka. 

3. 2011. - 2012. ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 

īstenošanai”. Vienošanās Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015. Nr. 14-21/35-

2011-40 vadītāja - Eridiāna Oļehnoviča, izpildītāja - I. Plotka. 

4. 2010. - 2011. ESF „Atbalsts  Daugavpils  Universitates  doktora  studiju  

istenosanai”. Vienosanas  Nr. 2009/0140/IDP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015. Nr. 14-21/35-

2010-31 vadītāja - Eridiāna Oļehnoviča, izpildītāja - I. Plotka.  

5. 2009. - 2010. ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 

īstenošanai”. vienošanāsNr. 2009/0140/IDP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015. Nr. 14-21/35-

2009-8 vadītāja - Eridiāna Oļehnoviča, izpildītāja - I. Plotka.  

 
4.1.5. Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā - nav 

 
4.1.6. Eksperta darbība Latvijas Zinātnes Padomes starptautiskajos projektos un 

programmās 
 
1. LZP eksperts no 2009.  gada 3.jūlija -2012. gadam. Lēmums nr. 6-2-1 Rīgā, 

2009.gada 3.jūlijā, par LZP ekspertu apstiprināšanu nr. 6-2-1, 3.07.2009, nozare: psiholoģija.  

2. LZP eksperts no 2012. gada 31.maija.-2015. gadam. Lēmums nr. 24-4-1 Rīgā, 

2012.gada 31.maijā,par LZP ekspertu apstiprināšanu, nr. 24-4-1 nozare: psiholoģija. 

3. LZP eksperts no 2015. gada 14.maija.- 2016. gadam. Lēmums nr. 33-2-1 Rīgā, 

2015.gada 14.maijā, par LZP ekspertu apstiprināšanu, nr. 33-2-1 nozare: psiholoģija. 

4. LZP eksperts no 2016. gada 19. maija. – 2019. gadam. Lēmums nr. Nr. 46-2-1   

Rīgā, 2016.gada 19.maijā, par LZP ekspertu apstiprināšanu, nr. Nr. 46-2-1  nozare: 

psiholoģija. 

 
4.1.7. – nav 



302 

 

 
4.1.8. – nav 
 
4.2. Pedagoģiskā kvalifikācija 
4.2.1. Doktorantu darba vadība Daugavpils Universitātes doktora studiju 

programmā “Psiholoģija” 
 
      Aizstāvēti – 3, doktora grāda pretendenti – 3, vēl mācās – 4. 
 
Aizstāvēti: 
1. Aļona Korniševa, promocijas darba nosaukums “Latvijas iedzīvotāju dažādu 

paaudžu laika identitātes īpatnības” (Dr. psych., grāds iegūts 2011. gadā).  

2. Marija Bambuļaka, promocijas darba nosaukums „Epizodisko notikumu 

emocionālās valences ietekme uz etnisko attieksmju implicīto mērījumu rādītājiem” (Dr. 

psych., grāds iegūts 2014. gadā). 

3. Jeļena Šaplavskaja, promocijas darba nosaukums “Dzīves izturības mērījumi ar 

eksplicītām un implicītām metodēm (ar risku saistīto profesiju pārstāvjiem)” (Dr. psych., 

grāds iegūts 2014. gadā). 

 
Pretendenti: 
4. Elena Ozola, promocijas darba nosaukums “Latvijas jaunatnes pašcieņas 

struktūras īpatnību izpēte, izmantojot implicītus un pašvērtējuma mērījumus” (2010-2013). 

Doktora grāda pretendente. 

5. Larisa Abelīte, promocijas darba nosaukums “Sociālās identitātes, pieķeršanās 

pie dzīves vietas un kopienas izjūtas atšķirības pilsētas iedzīvotājiem ar dažāda līmeņa 

piedalīšanos kopīpašuma pārvaldīšanas aktivitātēs” (2010-2013). Doktora grāda pretendente.  

6. Laura Šīmane, promocijas darba nosaukums „Antisocialās uzvedības izpausmju 

(atkarību) izpēte ar neapzinātā emocionālā praiminga un pašvērtējuma procedūrām” (2011-

2016).  

 
Vadītie: 
7. Biruta Urbāne, promocijas darba nosaukums „Brenda attieksmju izpēte ar 

implicītām un eksplicītām metodēm” (2014-2018). 

8. Karina Ostapenko, promocijas darba nosaukums „Starppaaudžu vērtību 

transmisijas un sociālo attieksmju izpēte Latvijas iedzīvotāju vidū” (2015-2019). 

9. Irina Ļaha, promocijas darba nosaukums „Eksplicīto un implicīto sasniegumu 

motīvu mērījumi (pamatojoties uz organizācijas personāla piemēru)” (2016-2020). 

10. Aleksandra Boļšakova, promocijas darba nosaukums „Eksplicīto un 

implicīto attieksmju izpēte pret veselīgu un neveselīgu uzturu”  (2016-2020). 

 
4.2.2. Maģistra darbu vadīšana (psiholoģijas nozare) Baltijas Psiholoģijas un 

Menedžmenta Augstskola (b. Psiholoģijas Augstskola) profesionālās maģistratūras 
studiju programma “Psiholoģija”. Kopējais maģistra darbu skaits – 49 darbi: 

 

Studiju gads Darbu skaits 
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2010/2011 4 

2011/2012 8 

2012/2013 12 

2013/2014 11 

2014/2015 8 

2015/2016 6 

Kopā 49 
 
4.2.3. Lekciju un semināru vadība 
 
Baltijas Starptautiskās Akadēmijas  profesionālās bakalura studiju programma 

“Psiholoģija”: 
 
Eksperimentālā psiholoģija – 4KP 
Sociālā psiholoģija – 6KP 
Vispārīgā psiholoģija – 6KP 
Organizāciju psiholoģija – 2KP 
Kognitīvā psiholoģija – 2KP 
Psiholoģijas pētījuma metodoloģija – 4KP 
 
Baltijas Starptautiskās Akadēmijas profesionālā maģistra studiju programma 

“Psiholoģija”: 
 
Psiholoģiskā pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija – 2KP  
Profesionālās darbības psiholoģija (teorija un prakse) – 2KP  
Profesionālā attīstības psiholoģija – 6KP 
Zinātniski - pētnieciskā projekta izstrāde psiholoģijā – 2KP  
Kognitīvā eksperimentālā psiholoģija (praktikums) – 2KP 
Personāla vadība – 2KP 
 
4.2.4. Studiju kursu programmu izstrāde 
Baltijas Starptautiskās Akadēmijas profesionālās bakalaura studiju programmas 

“Psiholoģija”: 
Eksperimentālā psiholoģija – 4KP 
Sociālā psiholoģija – 6KP 
Vispārīgā psiholoģija – 6KP 
Organizāciju psiholoģija – 2KP 
Kognitīvā psiholoģija – 2KP 
Psiholoģijas pētījuma metodoloģija – 4KP 
Baltijas Starptautiskās Akadēmijas profesionālās maģistratūras studiju 

programmas “Psiholoģija” 
 
Psiholoģiskā pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija – 5KP (iztrādāta 

kopā ar dr. sc. ing. Ņ.Blūmenau) 
Profesionālās darbības psiholoģija (teorija un prakse) – 8KP (iztrādāta kopā ar 

dr.biol., doc. I.Kaļvu un dr.biol.,doc. I.Kazanovsku) 
Profesionālā attīstības psiholoģija – 6KP 
Zinātniski - pētnieciskā projekta izstrāde psiholoģijā – 2KP 
Kognitīvā eksperimentālā psiholoģija (praktikums) – 2KP 
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Personāla vadība – 4KP (iztrādāta kopā ar  doc. L. Ābelīte) 
 
4.2.5. Studiju programmu izstrāde un vadība 
2015. - līdz šīm brīdim. Baltijas Starptautiskā Akadēmijas profesionālās maģistra 

studiju programmas “Psiholoģija” direktore. 
Lomonosova 4, LV-1003, Rīga, Latvija 
Nozare:  Izglītība 
2015. - līdz šīm brīdim. Baltijas Starptautiskā Akadēmijas profesionālā studiju 

virziena „Psiholoģija” vadītāja. 
Lomonosova 4, LV-1003, Rīga, Latvija 
Nozare:  Izglītība 
2013. – 2015. Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas profesionālā studiju 

virziena „Psiholoģija” vadītāja. 
Lomonosova 4, LV-1003, Rīga, Latvija 
Nozare:  Izglītība 
2005. – 2015. Baltijas Psiholoģijas un Menedžemta Augstskolas profesionālās 

maģistra studiju programmas “Psiholoģija” direktore. 
Lomonosova 4, LV-1003, Rīga, Latvija 
Nozare:  Izglītība 
 
4.2.6. Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs 

2016 
1. XVII April International Academic Conference on Economic and Social 

Development 19-22 April, 2016, Moscow, Russia.  (Uzstāšanās ar referātu: „The role of 

second language proficiency, ethnic and national identity inacculturation: the case of two 

generations of Russian minority in Latvia”, ar līdzautoru: Kanonir, T.) (programma). 

2015 
2. XVI April International Academic Conference on Economic And Social 

Development 7-10 april, 2015, Moscow, Russia. (Uzstāšanās ar referātu: „Motivation For 

Ethnocultural Continuity and Acculturation Strategies Among Two Generations of Russians 

in Latvia”, ar līdzautoru: Rjabitchenko, T.). 

 
3. The 14th European Congress of Psychology. 7-10 july, 2015, Milan, Italy. 

(Uzstāšanās ar referātu: „Explicit and implicit measurements of brand attitudes for mobile 

operators: emotional and cognitive aspects”, ar līdzautoriem: Urbane, B., & Blumenau, N.; 

Uzstāšanās ar posteri: „The impact of emotional valence of episodic events on the implicit 

measurements of the ethnitic attitudes”, ar līdzautoriem: Urbane, B., Blumenau, N., & 

Bambulaka, M.).   

 
2013 

4. The 13th European Congress of Psychology. 9.-12. July, 2013, Stockholm, Sweden. 

(Uzstāšanās ar referātu: „The impact of Relevant Recent Autobiographical Events on Implicit 

Correlates of Ethnic Attitudes”, ar līdzautoru: Simane, L.) (programma, tēzes, sertifikāts).  
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2012 

5. 30th International Congress of Psychology. Psychology Serving Humanity 22-

27.07.2012. Cape Town, South Africa. (Uzstāšanās ar posteri: “The role of relevant recent 

autobiographical event emotional valency in implicit measures of ethnic attitudes) 

(programma, tēzes, sertifikāts).  

 
 

2011 
6. The 12th European Congress of Psychology, July 04-08, 2011, Istanbul, Turkey. 

(Uzstāšanās ar  posteriem: „The Research of Coping-Strategies and Ambiguity Tolerance as 

Indicators of Coping with a Hard Life Situation”, „The Research of Ethnic Attitudes with 

Unconscious Emotional Priming Measurement on the Different Stimulus Onset Asynchronies 

(SOA)” (programma, tēzes, sertifikāts ir ierakstīts CD). 

 
7. 16 European Association of Social Psychology General Meeting (EASP), 12-16 

July, Stockholm, Sweden. (Uzstāšanās ar  posteri: “Research of ethnic attitudes with implicit 

and explicit measurements: Aspect of correspondence of measurements”) (sertifikāts, 

programma). 

 
8. The 4th International Scientific Practical Conference of Teachers, Students and 

Social Partners “Business, Studies and Me” 2011 24th February, Šiauliai Sate College, Šiauliai, 

Lithuania. (Uzstāšanās ar  referātiem: “Implicit methods of attitudes research: the modern 

approach to education and training of specialists in social sciences”; “Studying components 

of hardiness, tolerance to ambiguity and coping strategies of stress situations among the 

members of life-rescue teams”) (sertifikāts, programma, tēzes). 

 
9. The 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University, 13 – 15 

April, 2011, Daugavpils, Latvia. (Uzstāšanās ar  referātiem: “Eksperimentaljnoe issledovanie 

etnicheskih attitjudov metodom maskirovannogo emocionaljnogo prajminga s 

ispoljzovaniem shkali Shlosberga», “Issledovanie zhiznestojkosti u rabotnikov sluzhbi 

spasenija») (sertifikāts, programma, tēzes). 

4.2.7. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana vai izdotie darbi 
 
1. Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un 

supervīzijas studiju programmām (2015). Rīga: RSU. ISBN 978-9984-793-70-2. Redakcijā: 

Perepjolkina V., Mārtinsone, K.  Metodisko norādījumu recenzenti: Dr. psych., I. Plotka 

BPMA prof.; Dr. psych., I.Bite LU as.prof.; Dr.psych., A. Pipere DU prof.; Dr.psych., G.Svence 

RPIVA prof.  

2. Rakstu krājums: ,,Mākslu Terapija Dažādām Klientu / Pacientu Grupām” (2014). 

Sastādītāji: Mārtinsone K., Krevica E.  Rīga: RSU. ISBN 978-9984-793-38-2. pp. 370. Rakstu 

krājuma recenzenti: Dr. psych.prof. I.Plotka; Dr. psych.prof. G.Svence un Dr. med.doc. 

V.Sudraba. 
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3. Rakstu krājums: „Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība” 

(2012). Sast. Mārtinsone Kristīne. Riga: Izdevniecība Raka, pp. 320. I. Plotka, L. Kaļiņņikova: 

Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskola (144-168 lpp). 

 
4.2.8. Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās 
 
1. 2014. ERASMUS pieredzes apmaiņas programma. Utenos kolegija Medicine 

Faculty, Utena, Lithuania, no 2014. gada 15. līdz 21. septembrim. 

2. 2013. Grant Erasmus Mundus Action 2, Strand 1, Eiropas Kopienas mobilitātes 

programmas ietvaros Ref.372117-1-2012-1-FI-ERA MUNDUS-EMA21 (nozare: akadēmiskā 

personāla mobilitāte) un darbs Erasmus Mundus action 2 Aurora projektā Starptautiskajā 

Pētniecības Universitātē Ekonomikas Augstskolā Sociokulturālo pētījumu zinātniski-

pedagoģiskajā laboratorijā, organizāciju psiholoģijas departamentā, psiholoģijas fakultātē no 

2013.gada 1. oktobra līdz 29. decembrim. 

 
3. 2013. Seminārs "Pieaugušo kompetenču starptautisko novērtējumu programma”. 

Galvenais prezentētājs Podolskis, O. (Izglītības institūts, Starptautiskā pētniecības 

universitāte "Ekonomikas augstskola").  

 
4. 2013. Lekciju kurss par tēmu „Meta-analīzes pielietojums”, kuras pasniedza 

zinātņu doktors Sebastians Bambergs, Lietišķo Zinātņu Universitātes profesors, Bielfelda, 

Vācija. Pasākums norisinājās Nacionālajā Pētniecības Universitātē- Ekonomikas Augstskolā 

Socio-kulturālo pētījumu starptautiskajā zinātniski pedagoģiskajā laboratorijā no 2013. gada 

5. līdz 8. novembrim, Maskava, Krievija.  

 
5. 2013. Lekciju kurss par tēmu «Multi-level analysis», kuras pasniedza zinātņu 

doktors Pēteris Šmits, Nacionālās Pētniecības Universitātes- Ekonomikas Augstskolas 

emeritētais psiholoģijas profesors no Giesenas Universitātes, Vācija. Pasākums norisinājās 

Nacionālajā Pētniecības Universitātē- Ekonomikas Augstskolā Socio-kulturālo pētījumu 

starptautiskajā zinātniski pedagoģiskajā laboratorijā 2013. gada 21.,26. un 28. novembrī, 

Maskava, Krievija. 

 
6. 2013. Akadēmiskais seminārs "Kultūras jautājumi", kurš notika Ekonomikas 

Augstskolas Sociokulturālo pētījumu zinātniski-pedagoģiskajā laboratorijā. 2013. gada 24. 

oktobrī. Maskava, Krievija. 

 
4.2.9. Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās  
 
1. ERASMUS programma lekcija (8 st.). „Implicit measures of attitudes of hardiness, 

gambling, prejudice”. Utena University of applied sciences, Lithuania. 16.06.2015-22.06.2015 

(Sertifikāts). 
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2. ERASMUS programma lekcija (5 st.). „Modern research methods in the social sciences. 

Experience in experimental implicit researches of studying social attitudes”. Utena university of 

applied sciences, Lithuania. 15.09.2014-21.09.2014  (Sertifikāts). 

 
4.3. Organizatoriskā kompetence 
4.3.1. Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai 

līdzdalība to darbībā 
1. Latvijas Psihologu Biedrības (LPB) locekle, LPB padomes locekle. 

2. Pedagoģijas un Sociālo Zinātņu Akadēmijas (Maskava, Krievija) locekle (diploma nr. 

1614).  

3. CICE (Children Identity And Citizen Europe) London Metropolitenuniversity  locekle. 

4. APA (American Psychological Association) locekle.  

5. IAAP (International Association Of Applied Psychology) locekle. 

6. Profesionālās maģistra studiju programmas ”Psiholoģija” maģistra darba aizstāvēšanas 

komisijas priekšsēdētāja vietniece. 

7. Profesionālās bakalaura studiju programmas ”Psiholoģija” diplomdarba aizstāvēšanas 

komisijas locekle. 

8. Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studiju virziena ,,Psiholoģija” padomes 

priekšsēdētāja. 

 
4.3.2. Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to 

darbībā 
 
1. 2016. International Scientific Conference "Society, Integration, Education - 

sie2016". Rezeknes Augstskola. May 27, 2016 – may 28, 2016.  Rēzekne, Latvia, member of 

Conference Programm Committee. 

 
2. 2015. International Scientific Conference "Society, Integration, Education - 

sie2015". Rezeknes Augstskola. May 22, 2015 – may 23, 2015.  Rēzekne, Latvia, member of 

Conference Programm Committee. 

 
3. 2015. V International, scientific and practical conference of young scientists and 

students ,,TIME OF CHALLENGES AND OPPORTUNITIES: PROBLEMS, SOLUTIONS 

AND PROSPECTS” Baltic International Academy. 14-15 May 2015. Member of Conference 

Programm Committee,  moderator of section ,,Psychology”. 

 
4. 2014. V starptautiskā zinātniski pētnieciska studentu konferece ,,Studenta 

zinātniskā un profesionālā identitāte” (December).  Member of Conference Programm 

Committee, moderator of section ,,Psychology”.  
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5. 2013. 4th International Scientific Conference “Innovative potential of Educational 

space subjects in the conditions of Educational Modernization”, Southern Federal University 

Education and Applied Psychology Faculty Psychology Faculty Rostov Institute of Further 

Training and Retraining of Educators, Russia, 21 – 22 November 2013 Rostov-on-Don, 

member of Conference Organizational Committee. 

 
6. 2013. The First International research and practice conference “Social psychology 

in the educational space” October 16-17, 2013, Moscow, Russia, member of Conference 

Programm Committee. 

 
7. 2013. On behalf of the Scientific Committee of the 13th European Congress of 

Psychology, 9-12 July, 2013, Stockholm, Sweden, be invited to chair the Thematic Session: 

TS82 - Intergroup Relation: Implicit and Explicit Attitudes. 

 
8. 2013. IV starptautiskā zinātniski pētnieciska studentu konferece ,,Studenta 

zinātniskā un profesionālā identitāte” (December).  Member of Conference Programm 

Committee, moderator of section ,,Psychology”. 

 
9.  2012. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Psiholoģijas, biznesa un 

sociālā darba perspektīvas un iespējas mūsdienīgā Eiropā” 2012. gada 24.-25. maijs. Sekcijas 

”Psiholoģija” vadītāja. Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola, Baltijas 

Starptautiskā akadēmija. Programmas Komitejas loceklis. 

 
10.  2012. III starptautiskā zinātniski pētnieciska studentu konferece 

,,Studenta zinātniskā un profesionālā identitāte” (December).  Member of Conference 

Programm Committee, moderator of section ,,Psychology”. 

 
11.  2011. II starptautiskā zinātniski pētnieciska studentu konferece ,,Studenta 

zinātniskā un profesionālā identitāte” (December).  Member of Conference Programm 

Committee, moderator of section ,,Psychology”. 

 
12.  2010. I starptautiskā zinātniski pētnieciska studentu konferece ,,Studenta 

zinātniskā un profesionālā identitāte” (December).  Member of Conference Programm 

Committee, moderator of section ,,Psychology”. 

 
4.3.3. Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā 
 
1. 2016.g. Starptautiskais zinātniskais žurnāls: ,,Socialine Sveikata (Social health) 

(Sociālā veselība)”. 1 (5), redaktore: Dr. Ženija Truskovskas, žurnāla rekolēģijas kolēģijas 

locekle Dr. psych. I.Plotka. 73 pp. Utenas kolegija, Utena,  Lietuva, 2016.g. ISSN 2351-6062 . 
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2. 2015.g. Starptautiskais zinātniskais žurnāls: ,,Socialine Sveikata (Social health) 

(Sociālā veselība)”. 2 (4), redaktore: Dr. Ženija Truskovskas, žurnāla redkolēģijas kolēģijas 

locekle Dr. psych. I.Plotka. 121 pp. Utenas kolegija, Utena,  Lietuva, 2015.g. ISSN 2351-6062. 

 
3. 2015.g. International scientific collection of papers (V International, Scientific And 

Practical Conference Of Young Scientists And Students ,,Time Of Challenges And 

Opportunities: Problems, Solutions And Prospects”). 589 pp. Baltic International Academy, 

Riga: Petrovskis un Ko. ISBN 978-9984-47-102-0. Scientific and Editorial Board member. 

 
4. 2014.g. – līdz šīm brīdim. “Profesines studijos: teorija ir praktika”, ISSN 1822-

3648. (Index Copernicus ir EBSCO duomenu bazese), žurnāla redkolēģijas locekle (Siauliai: 

Siauliu kolegija, Lithuania). 

5. 2012.g. – līdz šīm brīdim. Baltijas Starptautiskās Akadēmijas redakcijas 

izdevniecības padomes locekle. 

 
6. 2010. – 2014.g. “Profesines studijos: teorija ir praktika”, ISSN 1822-3648. (Index 

Copernicus Master Journal List), žurnāla redkolēģijas locekle (Siauliai: Siauliu kolegija, 

Lithuania). 

 
7. 2006. – 2012.g.   “Bulletin of social sciences”, žurnāla redaktora vietniece 

(Daugavpils, Latvia). 

   
8.  2005. – 2015.g. International scientific collection of papers “Topical problems of 

psychology, business and social sphere in society: theory and practice”, a member of editorial 

board. Baltic Psychology and Management University College, Riga, Latvia. 

 
4.3.4. Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas 

vadība 
1. 2015.g. - līdz šīm brīdim, Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studiju virziena 

,,Psiholoģija” padomes priekšsēdētāja. 

2. 2015.g. - līdz šīm brīdim, Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studijas virziena 

„Psiholoģija” vadītāja. 

3. 2015.g. – līdz šīm brīdim, Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Profesionālās 

maģistrantūras studiju programmas “Psiholoģija” programmas vadītāja. 

4. 2015.g. – līdz šīm brīdim, Baltijas Starptautiskās Akadēmijas zinātniski-

pētnieciskās implicīto metožu laboratorijas vadītāja. 

5. 2013. – 2015.g. – Baltijas Psiholoģijas un Menedžementa Augstskolas studiju 

virziena „Psiholoģija” vadītāja. 

6. 2013.g. – Studīju virziena ,,Psiholoģija” akreditācijas izstrāde, tā tika aiztāvēta 

IZM.  
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7. 2012. - 2015.g. Baltijas Psiholoģijas un Menedžamenta Augstskolas zinātniski-

pētnieciskās implicīto metožu laboratorijas vadītāja.  

8. 2011.g. – Eiropas sociālo fondu projekta“Evaluation of Higher Education 

Programmes and Suggestions for Quality Improvement” (Agreement No. 

2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) Profesionālās maģistru studiju programmas 

“Psiholoģija” novērtēšanas izstrāde. 

9. 2010. - 2015.g. Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskolas bakalaura 

studiju programmas ,,Psiholoģija” padomes locekle. 

10.  2009. - 2012.g. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes SPI 

Zinatņu Padomes locekle. 

11.  2005. - 2015.g. Baltijas Psiholoģijas un Menedžementa Augstskolas 

Profesionālās maģistrantūras studiju programmas “Psiholoģija” programmas vadītāja. 

12.  1999. - 2015.g. Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskolas Senāta 

locekle. 

 
4.3.5. – nav 
 
4.3.6. – nav 
 

Akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs: 

- no tiem augstskolā 30 gadi (kopš 1986) 

As.profesora amatā – 2003 -2009.gads 

Profesora amatā – 2010. gada – 09.06.2016 

Profesora amatā – kopš 21.06. 2016 – 2022.g. 



311 

 

 

  
 

  

 

Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds                        Jeļena Šaplavska  
Adrese                                            Pulkv. Brieža 14 – 41, LV-3001 Jelgava (Latvija) 
Tālrunis                                           +37163020968  
Mobilais tālrunis                              +37126016163  
E-pasts                                            lena.sapl@inbox.lv  
Pilsonība                                         Latvija  
Dzimšanas datums                         29/12/1967  
Dzimums                                        Sieviete 

  

 

Darba pieredze 

 

  

Laika periods No 2007  

Profesija vai ieņemamais amats Arhīva lietvedības arhivāre 

Galvenie pienākumi komisijas pastāvīgi glabājamo un personālsastāva dokumentu uzskaite, saglabāšana un 
aprakstīšana u. c. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Pērses 10/12, LV- 1050 Rīga (Latvija) 

Nozare Pašvaldības dzīvokļu privatizācija 
  

Laika periods 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Datoroperators 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese VSIA „Ģintermuiža, Narkoloģiska nod. 
  

Laika periods 2005 - 2007 

Profesija vai ieņemamais amats Bibliotekāre 

Galvenie pienākumi  

Darba vietas nosaukums un adrese BSA Jelgavas filiāle  

Nozare 
 

Laika periods 
 

Profesija vai ieņemamais amats 
 

Galvenie pienākumi 
Darba vietas nosaukums un adrese 

 
Nozare 

 
 
    2009 – 2014 
     
   Vieslektore Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 
 
  Studiju kursu   „Pētījumu datu apstrāde”, „Statistiskās metodes psiholoģijā” docēšana 
   Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Ozolnieki, Latvija 
 
   Izglitība 
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Izglītība  
  

Laika periods 2009 - 2014 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms D Nr.0110, doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, sociālās psiholoģijas 
apakšnozarē 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Daugavpils Universitāte, Parādes 1, LV-5400, Daugavpils, Latvija 
 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

Doktora akadēmiskais grāds 
 

Laika periods 2006 - 2008  

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms PD C Nr.0341 no 18.07.2008. reģ. Nr.506 (lēm. Nr.РАЗ- 27/37-16 no 
11.07.2008.) 

  profesionālais maģistra grāds profesija (amatu) psiholoģija  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Psiholoģijas Augstskola 
Lomonosova 4, LV-1003 Rīga (Latvija) 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

ISCED 5 

  

Laika periods 2002 - 2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Psihologa diploms PD C Nr. 0112 no 08.07.2006. reģ. Nr.0284 (lēm. Nr. 054-05/06-J no 
17.06.2006.) 

Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās 
profesionālās prasmes 

Psihologa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Psiholoģijas Augstskola (Jelgavas filiāle) 
 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

ISCED 5 
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Papildu informācija 
 
                                         Publicēti raksti   

 
 
1. Shaplavska, J., & Plotka, I. (2009). Research of thr corelation between 

Hardiness, it s components and students strategies of overcoming the stressful 

situations. Professional Studies: Theory and Practice, Index Copernicus 

Master Journal List, 5, 149-154, ISSN 1822-3648. 

2. Shaplavskaya, J. & Plotka, I. (2009). The investigation of correlation between 

hardiness, its components and coping behavior strategies among students. In S. 

Partyckiego (Ed.), E-economy- e-society in Central and Eastern Europe. 

Proceedings of Xth international scientific conference. 73-78, ISBN: 978-83-

7363-840-2. 

http://www.kul.pl/art_13549.html 

3. Shaplavskaya, J. & Plotka, I. (2009). Adaptation of Russian and Latvian 

versions of S.Maddi hardiness test. In L. Vacere (Ed.),Identifying the 

personalityof a soldier in the science of psychology – a step forward the future. 

Scientific articles of the 45-th International Applied Military Psychology 

symposium. 140-145, ISBN 978-9984-14-476-4.  

4. Shaplavska, J., & Plotka, I., (2010). Hardiness of medical students in a 

situation of uncertainty. Professional Studies: Theory and Practice, Index 

Copernicus Master Journal List, 7, 121-127, ISSN 1822-3648.  

5. Shaplavska, J., & Plotka, I., (2011). Research vitality components, tolerance 

uncertainty and stress situation management strategy of rescue officers. 

Professional Studies: Theory and Practice, Index Copernicus Master Journal 

List, 8, 270 – 275, ISSN 1822-3648.  

6. Šaplavska, J. & Plotka, I. (2010). S. Maddi dzīves izturības testa krievu un 
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Sociālās prasmes 
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un latviešu valodas versijas aprobācija. Uzstāšanas ar referātu Starptautiskajā 
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perspektīvas un iespējas mūsdienīgā Eiropā ”, Rīga, Latvija. 
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strategies among the students. Oral presentation at the International sientific-

practical conference „Business, Studies and Me”, Šiauliai, Lithuania. 

32. Šaplavska, J. & Plotka, I. (2008, marts). Исследование жизнестойкости в 
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Dokumentu juridiskā spēka likums un no tā izrietošās prasības dokumentu oriģinālu 
atvasinājumu un dublikātu noformēšanā (24.10.2013. sertifikāts Nr.12) 
 
Korupcijas novēršana (09.05.2013. sertifikāts Nr.196) 
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Labas spējas vadīt un piedalīties saskarsmes procesā 
  

Organizatoriskas prasmes Labas spējas strādāt komandā, organizēt un vadīt komandas darbu 

Spējas un pieredze organizēt un vadīt dažāda veida pasākumus  
  

Tehniskas prasmes Prasmes darbā ar dažāda veida biroja tehniku un spējas tās apgūt 
  

Datora lietošanas prasmes Labas prasmes darbā ar datoru 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, SPSS- 11.0, Internet Explorer 
  

Vadītāja apliecība 
 

 
Projekti 

 
 

 
 
 
 

Zinātnisko darbu vadīšana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzimtā valoda 
 

Citas valodas 
Pašnovērtējums 

Eiropas līmenis (*) 
 

Latviešu 
 

Vācu 
 

Angļu 
 

 

B kategorija, reg.apl. Nr.JA126474 
 
 

ESF projekts ”Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”, vienošanās   
   Nr.2009/0140/1DP/1.1.2. 1.2./09/IPIA/VIAA/015, 2009- 2012. (tika piešķirta   
   mērķstipendija). 
 
ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2. kārta'' 
(vienošanās .Nr. 2012/0004/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/011), 2012 – 2013. (tika piešķirta 
mērķstipendija). 
 
Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Auugstkolas maģistrantūras programmas ”Psiholoģija” 
studentu maģistra darbas zinātniskā vadītāja, 2009.-2010. 

 
1. „Vispārizglītojošo skolu skolotāju dzīves izturības  un emocionālās izdegšanas saiknes 

izpēte”. 

2. „Vispārizglītojošo skolu skolotāju dzīves izturības un stresa darba vietā saiknes izpēte”. 

3. „Dzīvesnoturības,  tās komponentu, kopingstratēģijas un tolerances pret nenoteiktību 

sakarības pētniecība Rīgas policijas koledžas studentiem”. 

 
2015- 2016 (Jelgava) 
 
Statistiskās metodes sociālajā darbā  2KP – 16 st. 
Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes 2KP – 16st. 
Pētījuma datu datorapstrādē 2 KP- 16st. 
Pētījuma metodoloģija, datu analīze un intepretācija: publikācijas rakstīšana  4KP – 16 st. 
(MG) 
 
Krievu 

 

Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 
C1 

Augstākais 
līmenis 

C1 
Augstākais 

līmenis 

A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis  

A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis A2 Vidējais līmenis 
(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 
 

  

2016.gada 11. Novembrī                                                                                                                                                             
J. Šaplavska 
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskā personāla  

Curriculum Vitae 
  

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Laura Šīmane-Vīgante 

Dzīvesvietas adrese Malienas 66-2 

Tālrunis, mobilais tālrunis 26522105   

e-pasts l.simane@inbox.lv 

Dzimšanas datums 06.03.1986 
  

Izglītība  

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2011-šim brīdim 
Doktorantūras studijas psiholoģijā 
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2009-2011 
Profesionālais maģistra grāds profesiju (amatu) psiholoģijā un psihologa profesionālā 
kvalifikācija 

Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta augstskola (tagadējā BSA), Lomonosova 4, Rīga, LV-
1003 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Piektais profesionālais kvalifikācijas līmenis 

 

Laika periods  

(no...līdz..., norādot mēnesi un 

gadu), izglītības iestādes 

nosaukums, iegūtā kvalifikācija, 

grāds 

2005-2008 

Bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija 
University of Bedfordshire, Park Square, LU1 3JU, Lūtona, Lielbritānija 
Bakalaura akadēmiskais grāds 

Darba pieredze 

akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods 04.2015-04.2021 

Profesija vai ieņemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Tehniskā Fakultāte, Izglītības un Mājsaimniecības 
institūts, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 

Nozare Psiholoģija 

Apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Laika periods 27.03.2012- 28.03.2018 

Profesija vai ieņemamais amats Pētnieks 

Darba vietas nosaukums un adrese Baltijas Starptautiskā akadēmija. Lomonosova 4, Rīga, LV-1003 

Nozare Psiholoģija 

Studiju kursu vadība  
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Maģistra studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” (LLU) 
Cilvēka dzīves cikli 2 KP; 3 ECTS 
Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti 2 KP; 3 ECTS 
 
Profesionālā maģistra studijas programma „Psiholoģija” (BSA) 
Profesionālās darbības metodes (teorija un prakse) 2krp; 3ECTS 
 

 

Bakalaura studiju programma 

(programmas līmenis un 

nosaukums, kursa nosaukums, 

apjoms kredītpunktos)  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Iekļaujošā pedagoģija 2KP; 3ECTS 
Sociālā psiholoģija 2KP, 3ECTS 
Vispārējā psiholoģija 2KP, 3ECTS 
Saskarsmes psiholoģija 2KP; 3ECTS 
Inženierpsiholoģija 2KP; 3ECTS 
 
Baltijas Starptautiskā Akadēmija 
Penitenciārais sociālais darbs 2krp; 3 ECTS 
Ielu socialais darbs 2krp; 3 ECTS 
Kvalitatīvās un Kvantitatīvās pētniecības metodes 2krp.; 3ECTS 
Sociālā psiholoģija 2krp.; 3ECTS 
Organizāciju psiholoģija 2krp.; 3ECTS 
Kognitīvā psiholoģija 2krp.; 3ECTS 

 

Dalība pārbaudījumu 

komisijās 

 

Gads, tituls (komisijas 

priekšsēdētājs/loceklis), 

programmas līmenis (bakalaura, 

maģistra progr.), studiju 

programmas nosaukums, iestāde 

2016. gads 

Komisijas loceklis 

Profesionālā bakalaura programma „Sociālais darbs” 

Baltijas Starptautiskā akadēmija 

  

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās kvalifikācijas 

speciālistu sagatavošana 

 

  

Zinātnisko pētījumu 

virziens (-i) 

 

Virziena nosaukums Sociālā psiholoģija 

 Juridiskā psiholoģija 

 Penitenciārā psiholoģija 

 Eksperimentālā psiholoģija 

Zinātniskās publikācijas 

starptautiski citējamās 

datubāzēs iekļautos 

izdevumos 
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Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (A&HCI, 

SSCI vai nozaru vadošajās 

datubāzes Thomson Reuters Web of 

science, SCOPUS, ERIH), 

līdzautori 

Šīmane-Vīgante, L., Plotka, I., & Blumenau, N. (2016). Implicit and Explicit 

Measures of Antisocial Attitudes of Criminal Offenders. Proceedings of the 9th 

International Scientific Conference "Rural Environment, Education, Personality - 

REEP-2016", No.9. 309-314. ISSN 2255-808X. Indexed: Thomson Reuters Web 

of Science. 

 Simane-Vigante, L., Plotka, I., Blumenau, N. (2015) Research of Attitudes 

Towards Criminal Violence with Implicit and Explicit Measures of Cognition. 

Journal of Education, Psychology and Social Sciences. ISSN: 1339-1488. 3 (2) 

72-77. www.scholar.google.com 

 Simane-Vigante, L., Plotka, I., Blumenau, N. (2014). Investigation of Attitudes 

Towards Violence with Implicit and Explicit Measures of Cognition. Proceedings 

of the 3rd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific 

Fields (211.-216.lpp.). ISBN 978-80-554-0606-0;  ISSN 1338-9831 

 Šīmane, L., Plotka, I., Blūmenau, Ņ, & Igoņins, D. (2013). Ieslodzīto implicēti 

mērīto antisociālo attieksmju saikne ar iepriekšējo sodāmību un ieslodzījumu 

skaitu. Proceedings of the 55th international scientific conference of Daugavpils 

University (636.-643 lpp.). ISBN 978-9984-14-665-2 Indexed: EBSCO Host 

 Plotka, I., Simane, L., Blumenau, N., & Igonin, D. (2012). The role of relevant 

recent autobiographical event emotional valency in implicit measures of ethnic 

attitudes. In book of abstracts “30th International Congress of Psychology. 

Psychology Serving Humanity”. (pp.533) 22-27.07.2012. Cape Town, South 

Africa. ISSN 0020-7594 www.scopus.com; www.PSYCHinfo.com 

Zinātniskās publikācijas 

citos anonīmi recenzētos un 

starptautiski pieejamās 

datubāzēs iekļautos 

zinātniskos izdevumos 

 

Kopējais publikāciju skaits 10 

Informācija par publikācijām 

pēdējo 6 gadu laikā  

Bibliogrāfiskie dati (publikācijas 

nosaukums, avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, lappuses, 

izdevuma kods), datu bāze (Web of 

Knowledge, EBSCO, Index 
Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos), līdzautori 

Bambulyaka, M., Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., Ozola, E., & Shimane, L. 

(2012). The Measurement Of Latvian And Russian Ethnic Attitudes, Using 

Evaluative Priming Task And Self- Report Methods. World Academy of Science, 

Engineering and Technology 71 (87).(pp. 497-508). E-ISSN : 2010-3778  

www.ebsco.com 

 Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., & Simane, L. (2012). Etnisko attieksmju 

mērījumu epizodiskie un semantiskie  aspekti ar neapzinātā emocionālā 

praiminga procedūras izmantošanu. Starptautiskās zinātniskās konferences 

“Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas risinājumi, 

perspektīvas. Psiholoģijas aktualitātes” materiāli.3-5.11.2011. IV Daļa, 

Psiholoģijas aktualitātes.(41-46)  ISSN 2255-8853; ISBN 978-9984-14-590-7. 

www.cee-

socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#114

74 

 Plotka, I., Simane, L., Blumenau, N., Igonin, D., Bambulaka, M., & Ozola, E. 

(2012). Implicit methods of attitudes research: the modern approach to education 

and training of specialists in social sciences. Profesines studijos: teorija ir 

praktika, 8, 2011, (pp.104-110). ISSN 1822-3648 (Index Copernicus Master 

Journal List) www.indexcopernicus.com  

http://www.scholar.google.com/
http://www.scopus.com/
http://www.psychinfo.com/
http://www.ebsco.com/
http://www.cee-socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474
http://www.cee-socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474
http://www.cee-socialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474
http://www.indexcopernicus.com/
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 Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., Ozola, J., Bambulak, M., & Simane, L.. 

(2011) Episodic and semantic aspects of ethnic attitudes assessment, the 

application of procedure of unconscious affective priming. 11th European 

Conference on Psychological Assessment. 31.08.-03.09.2011. Riga, Latvija. 

University of Latvia. ISBN 978-9984-45-387-3 Stenda ziņojums publicēts: 

www.psychextra.com 

 Simane, L., Plotka, I., Blumenau, N., Igonins, D. (2013) The Link Between 

Implicitly Measured Antisocial Attitudes, Previous Convictions and Number of 

Imprisonment for Prisoners in Latvia. Proceedings of the 2nd Virtual 

International Conference on Advanced Research in Scientific Fields. ISBN 978-

80-554-0606-0;  ISSN 1338-9831 

 Plotka, I, Blūmenau, Ņ, Igoņins, D., & Šīmane, L. (2012). Имплицитные 

методы изучения социальных установок современный подход в подготовке 

психологов. Международная научно-практическая конференция 

«Компетентностный подход в образовательном процессе: реализация, 

проблемы и перспективы». (80-90.lpp) 16-17 ноября 2012г. Псковский 

государственный университет. Псков, Россия  

 Plotka, I., Igonin, D., Blumenau, N., & Simane, L. (2012). The role of relevant 

recent autobiographical event’s emotional valence on implicit measures of ethnic 

attitudes. Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced 

Research in Scientific Fields. (pp.989-992) ISBN 978-80-554-0606-0;  ISSN 

1338-9831  

 Plotka, I., Igonin, D., Blumenau, N., & Simane, L. (2012). Implicētās Metodes 

Attieksmju Pētniecībā: Mūsdienīga Pieeja Sociālajā Psiholoģijā. VIII. zinātnisko 

rakstu krājums “Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās 

problēmas: teorija un prakse” (55-62) Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta 

augstskola, Rīga: SIA Jumi. LV ISSN 1691-6913 

 Plotka, I., Igonin, D., Blumenau, N., Bambulaka, M., Ozola, E, & Simane, L. 

(2011). Ethnic attitudes measurement with unconscious emotional priming on 

different SOA. In Proceeding of the International Applied Military Psychology 

Symposium: IAMPS 2011: Coping with Constrains. 

http://www.iamps.org/IAMPS_2011_Paper_Plotka_et_al.pdf  

 Plotka, I., Blumenau, N., Shaplavskaya, J., Bambulaka, M., Ozola, E., & Simane, 

L. (2011). Main directions of psychological researches in Baltic Psychology and 

Management University College, Riga. Acta Universitatis Bohemiae 

Meridionalis, special issue, 2011, ISBN 978-80-7259-071-1.  

Kopējais publikāciju skaits 15 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču skaits 30 

Informācija par konferencēm 

pēdējo 6 gadu laikā (referāta 

nosaukums, konferences 

nosaukums, konferences 

organizators, norises vieta (pilsēta, 

valsts), datums 

9th International Scientific Conference: Rural Environment. Education. 

Personality. Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 13-14 May, 2016. 

(Sekcijas vadītāja: “Psiholoģija”; Uzstāšanās ar referātu: “Implicit and Explicit 

Measures of Antisocial Attitudes of Criminal Offenders”) 

 

 The 14th European Congress of Psychology. Milan, Italy 7-10 July, 2015. 

(uzstāšanās ar stenda ziņojumu: Research of attitudes towards criminal violence 

with Implicit Association Test and self-report procedure). 

http://www.psychextra.com/
http://www.iamps.org/IAMPS_2011_Paper_Plotka_et_al.pdf
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 European Association of Psychology & Law. Nuremberg, Germany 4-7 August, 

2015. (uzstāšanās ar stenda ziņojumu: Research of attitudes towards violence of 

convicts with implicit and explicit measures of cognition). 

 57th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, 

Latvia 16-17 April, 2015. (uzstāšanās ar referātu: Antisociālās attieksmes pret 

kriminālo vardarbību izpēte ar Implicīto Asociāciju testu un pašnovērtējuma 

metodēm). 

 3rd ARSA Virtual conference. 1.12-5.12. 2014. Czech Republic. (dalība ar 

publikāciju “Investigation of attitudes towards violence with implicit measures of 

cognition”). 

 The Annual Conference of the European Association of Psychology and Law 

(EAPL) “Actual problems of Psychology and Law. Victims and witnesses: from 

research to effective practice”. 24-27.06.2014. Saint Petersburg, Russia (sekcijas 

vadīšana: Offenders: narratives and subjective meanings). 

 28th International Congress of Applied Psychology. 08-13.07.2014. Paris, 

France. (uzstāšanās ar stenda ziņojumu: Research of antisocial attitudes towards 

violence of prisoners with Implicit Association Test and self-report method).  

 The Annual Conference of the European Association of Psychology and Law 

(EAPL) “Actual problems of Psychology and Law. Victims and witnesses: from 

research to effective practice”. 24-27.06.2014. Saint Petersburg, Russia 

(uzstāšanās ar referātu „Antisocial attitude research with implicit association test 

and self-report procedures of convicted and not convicted individuals”). 

 Daugavpils Universitātes 56. Starptautiskās zinātniskās conferences tēzes. 9.-

11.05.2014. Daugavpils, Latvija (uzstāšanās ar referātu “Antisociālās attieksmes 

pret vardarbību izpēte ar implicētām un eksplicētām metodēm”). 

 8. starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai”. 

10.10-12.10.2013. Daugavpils, Latvija ( uzstāšanās ar referātu “Research of 

antisocial attitudes towards theft with implicit association test”) 

 2nd ARSA Virtual conference. 2.12-6.12. 2013.  Czech Republic. (dalība ar 

publikāciju “The Link Between Implicitly Measured Antisocial Attitudes, 

Previous Convictions and Number of Imprisonment for Prisoners in Latvia”). 

 The 13th European Congress of Psychology. 9.-12. jūlijs, 2013, Stokholma, 

Zviedrija (uzstāšanās ar referātu “The impact of Relevant Recent 

Autobiographical Events on Implicit Correlates of Ethnic Attitudes”) 

 XX International Congress INFAD. Maskava – Sanktpēterburga, Krievija. 

24.aprīļa-25.maijam, 2013. (uzstāšanās ar referātu “Investigation of attitudes 

toward gambling with Implicit Association Test and Self-Report Measures”) 

 The 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. 10.-12. 

Aprīlis, 2013 (uzstāšanās ar referātu „Antisociālo attieksmju pret zādzību izpēte 

ar implicēto asociāciju testu un pašnovērtējuma procedūrām”) 

 International Scientific Practical Conference “Business, Studies and Me”. 

28.marts, 2013, Šauļi, Lietuva (uzstāšanās ar referātu “Investigation of Antisocial 

Attitudes Towards Theft with Implicit Association Test”) 

 3 Международная научно-практическая конференция “Психологическая 

помощь социально незащищенным лицам с использованием дистанционных 

технологий (интернет-консультирование и дистанционное обучение)” 27-28 

februāris,2013, Maskava, Krievija. (uzstāšanās ar referātu “Исследование 

аттитюдов игровой зависимости имплицитным ассоциативным тестом и 

самооценочными процедурами”) 

https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=184635
https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=184635
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 Starptautiskā zinātniski praktiskā studentu konference „Zinātniska un 

profesionāla studentu identitāte”, 7.-8.12.2012., Rīga, Latvija. (uzstāšanās ar 

referātu plenārsēdē „The research of antisocial attitude aspects with implicit 

methods”) 

 The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific 

Areas (ARSA-2012), 2012.gada 3.-7.decembris, Slovākija. 

 7. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 

2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju”. 08.11.-

11.11.2012. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. (uzstāšanās ar referātu: 

„Azartspēļu Attieksmes Implicēto un Eksplicēto Metožu Sakarība”)  

 Международная научно-практическая конференция «Компетентностный 

подход в образовательном процессе: реализация, проблемы и перспективы». 

(80.lpp) 16-17 ноября 2012г. Псковский государственный университет. 

Псков, Россия. (uzstāšanās ar referātu: „Имплицитные методы изучения 

социальных установок современный подход в подготовке психологов”). 

 Starptautiskā konference “Bioloģiskie un psiholoģiskie dzīves pamati- izglītībai, 

veselībai un dzīves kvalitātei”.26.10-28.10.2012. Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmija, Rīga, Latvija. (uzstāšanās ar referātu: „Conformity of implicit 

and explicit measures of ethnic attitudes considering the impact of emotional 

episodes”) 

 30th International Congress of Psychology. Psychology Serving Humanity 22-

27.07.2012. Cape Town, South Africa (uzstāšanās ar stenda ziņojumu “The role 

of relevant recent autobiographical event emotional valency in implicit measures 

of ethnic attitudes). 

 Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas un iespējas mūsdenīgā Eiropā. 

24.-25. maijs, 2012. Rīga, Latvija. (Uzstāšanās ar 3 referātiem “Имплицитные 

методы изучения установок: современный подход в социальной 

психологии”; “Implicētie mērījumi antisociālās uzvedības aspektā”; “Sociālais 

darbs ar autisma un aspergera sindroma pacientiem” un stenda ziņojumu “Etnisko 

attieksmju implicēto mērījumu epizodiskie un semantiskie aspekti”). 

 International scientific conference “Higher Education Studies: Challenges and 

Opportunities”. April 26, 2012. Siauliai, Lithuania. (Uzstāšanās ar referātu: 

“Implicit and explicit measures of ethnic attitudes considering the impact of 

emotional episodes”). 

 The 54th International Scientific Conference of Daugavpils University. April, 18-

20, 2012. Daugavpils, Latvia. (uzstāšanās ar referātu “Connection between 

implicit and explicit ethnic attitude measurements with emotional episodes”.  

 International Scientific Conference „Social Economic Dimension of European 

Integration: Problems, Solutions, Perspectives”, 3-5 November, 2011, 

Daugavpils, Latvia.(uzstāšanās ar referātu “Etnisko attieksmju mērījumu 

epizodiskie un semantiskie aspekti ar neapzinātā emocionālā praiminga 

procedūras izmantošanu’’). 

 Ikgadējā Baltijas Militāro psihologu konference “Pēctraumatiskais stresa 

sindroms karavīriem. Karavīra sadarbība ar psihiskās veselības speciālistiem.’’ 

(uzstāšanās ar referātu:The research of ethnic attitudes with unconscious 

emotional priming measurement on the different stimulus onset asynchronies 

(SOA)). 6-7.10.2011. Rīga, Latvija. 

 2. Starptautiskā zinātniski praktiskā studentu konference “Studentu zinātniskā un 

profesionālā identitāte” (uzstāšanās ar referātu plenārsēdē: “Etnisko attieksmju 

mērījumu epizodiskie un semantiskie aspekti ar neapzinātā emocionālā praiminga 

procedūras izmantošnu”).16-17.12.2011. Rīga, Latvija.  
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 11th European Conference on Psychological Assessment 2011, Riga, Latvia, 31 

August-3 September, 2011 (uzstāšanās ar stenda ziņojumu “Episodic and 

semantic aspects of ethnic attitudes assessment: the application of procedure of 

unconscious affective priming.”) (sertifikāts, programma, tēzes). 

 Summer School: Beyond Self-Report: Objective, Indirect, and Other Assessment 

Approaches and Their Fields of Applications. 11th European Conference on 

Psychological Assessment.29.08.2011-30.08.2011. Rīga, Latvija. (uzstāšanās ar 

referātu: “Episodic and semantic aspects of ethnic attitudes assessment”) 

 

Citas zinātniskā darba 

aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 

orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), gads  

Dalība orgkomitejā un sekcijas vadība: 9th International Scientific Conference: Rural 
Environment. Education. Personality. Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 13-
14 May, 2016. 

  

Dalība projektos  

Laika periods (no...līdz..., norādot 

mēnesi un gadu), projekta 

nosaukums, amats projektā, 

finansējuma avots 

 

12.05.2016. - 08.07.2016 Eiropas Sociālā fonda projects: Grupa "Mazā biznesa organizēšana (kopa)", 320 stundas, 
Jelgavā, Apliecinājumu Nr. 16/P/7.2.1.JG1/23/2016, 8/P/7.2.1.JG1/21/2016, Līguma Nr. 
12/A/ABI/21/2016. 12.05.2016. - 08.07.2016 

2012/2013 Eiropas Sociālā fonda projects “Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 
īstenošanai” Vienošanās Nr.2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015. Līguma Nr. 14-
21/33-2012-29. 

2012 Eiropas sociālo fondu projekta“Evaluation of Higher Education Programmes and 
Suggestions for Quality Improvement” (Agreement No. 
2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) Dalība Profesionālās maģistru studiju 
programmas “Psiholoģija” novērtēšanas ziņojuma izstrādē. 

2011 2011. gada novembris- decembris. Dalība Augstākās izglītības padomes projektā: 
“Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai.” Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Ieņemamais amats: 
Izglītības statistiķis – eksperts, Līguma nr.55. 

  

Neformālās izglītības un 

kursu vadība 

 

Kursa nosaukums, iestādes 

nosaukums, stundas 

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde „MĀCĪBU 
CENTRS VIRŠI” lekciju kursu “Lietišķā saskarsme” sagatavošana un prezentēšana Eiropas 
Sociālā fonda projekta ietvaros, Apliecinājumu Nr. 16/P/7.2.1.JG1/23/2016, 
8/P/7.2.1.JG1/21/2016, Līguma Nr. 12/A/ABI/21/2016. 12.05.2016. - 08.07.2016 (20 
stundas) 

 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Profesionālās maģistru studijas 
programmas „Psiholoģija” prakses ietveros: A/S ‘’Dzintars’’ Komunikācijas un Saskarsmes 
semināru organizēšana un vadīšana pārdevējām- konsultantēm. 

Profesionālās pilnveides 

kursi/ stažēšanās 

 

Stažēšanās 
(pilsēta, valsts, iestāde, veicamā 

darbība, periods) 
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23.11.-28.11.2015 

 
Erasmus + pasniedzēju pieredzes apmaiņa programmas „Sociālais darbs” ietvaros. 
Hochschule Neubrandenbrg University of applied sciences, Neubrandenburga, Vācija. 

29.08-30.08.2011 Summer School. Tuulia M. Ortner and Friederike Dislich, Freie Universitat, Berlin, 
Germany: Beyond Self-Report: Objective, Indirect, and Other Assessment Approaches 
and Their Fields of Applications. 11th European Conference on Psychological 
Assessment. Rīga, Latvija. Latvijas Universitāte. 

01.03.-15.07.2010 Studijas. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabona, Portugāle. 
Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas, Profesionālās maģistra studiju 
programmas „Psiholoģija” ERASMUS programmas ietvaros. 

  

  

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda Latviešu 

Citu valodu pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Raks

tīšan

a 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu  C2 C2 C2 C2 C2 

Krievu  C1 A2 C1 C1 A1 

Vācu  B1 B1 A2 A2 A2 

  (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskā personāla 
Curriculum Vitae 

Personas dati  

 Uzvārds / Vārds Tjurins Pāvels  

Dzīvesvietas adrese Latvija, Rīga, Silciema 15/5-74  

Tālrunis, mobilais tālrunis 29613868   

e-pasts pavels.tjurins@e-teliamtc.lv 

Dzimšanas datums 11.12.1943. g.  

Izglītība  

Laika periods  
(no...līdz..., norādot mēnesi 

un gadu), izglītības 
iestādes nosaukums, 

iegūtā kvalifikācija, grāds 

1977-1987.g. PSRS pedagoģijas zinātņu akadēmijas 
Zinātniski-pētnieciskais institūts, aspirantūra 
1966. – 1972.g. Latvijas Mākslas akadēmija, Rīga. 
Gleznošana, mākslas vēsture. Diploms Щ № 346914,  
mākslinieks-gleznotājs 

Zinātniskie grādi  

Grāda iegūšanas gads, 
zinātniskais grāds, tā 
saīsinājums, nozare, 

apakšnozare, absolvētās 
izglītības iestādes 

nosaukums 

1992. g. Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas 
padomes 1992. gada 10 decembra lēmums № 3.Doktora 
diploms C-D № 000660. Rīga. Piešķirts psiholoģijas 
doktora zinātniskais grāds(Dr.psych.) 
1987.g. Diploms Psiholoģijas zinātņu kandidāts. Intelekta 
un radošas spējas psihodiagnostika/ Diploms ПС № 
001962, Maskava, 27 aprīlis 1988. g. Psiholoģijas zinātņu 
kandidāts.  

Darba pieredze 
akadēmiskajos amatos  

 

Laika periods  
(no...līdz..., norādot mēnesi 

un gadu), akadēmiskais 
amats, iestādes, 

struktūrvienības 
nosaukums 

Kopš 1993.g.Baltijas Krievu institūts, Psiholoģijas 
Augstskola, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta institūts, 
Baltijas Starptautiskā Akadēmija. Psihologs, assoc. 
profesors, docents. 
1974-1991.g.LR Ministru Padomes Vadošo darbinieku 
kvalifikācijas celšanas Starpnozaru institūts, sociālas 
psiholoģijas katedra. Rīga, Kalpaka bulv. 10. Vecākais 
pasniedzējs. 

Studiju kursu vadība  
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Maģistra studiju 
programma (programmas 

līmenis un nosaukums, kursa 
nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

Psiholoģija. Lietišķa psiholoģija, „Iztēles attīstības 
verbāli-psiholoģiskā metodika “Iniciāli”, 32. st., 2KR. 
 

Bakalaura studiju 
programma (programmas 

līmenis un nosaukums, kursa 
nosaukums, apjoms 

kredītpunktos)  

1) Ievads juridiskā (penitenciāra) psiholoģija. 32. st., 2 

KR.  

2) Konfliktu psiholoģija. 32. st., 2KR.  

3) Lietišķas saskarsmes treniņš. 24.st., 2KR.  

4) Diferenciāla psiholoģija. 32. st., 2 KR   

5) Krāsu psiholoģija 16.st., 1KR  

6) Reklāmas psiholoģija 16.st., 1 KR 

      7)    Vizuālo tēlu semantika 16 st., 1 KR  

Vieslekcijas  

Laika periods, iestādes 
nosaukums, valsts,  kursa 

nosaukums, stundu skaits, 
programmas finansētājs 

2013. Lekcijas un semināri Maskavas pedagoģijas un 
psiholoģijas institūtā (МГПУ) - «Психология и 
эстетика жизненного пространства личности 
(психология дизайнерского творчества)» - 28.02-
04.04.2013. (Krievija). 

 2013. Erasmus Programme “Staff Mobility-Teaching 
Assignment” 29.03-5.04.2013. Titu Maiorescu University, 
Bukarestа (Rumānija). “Master-class-seminar: 
Psychology of conflict and Corporate Trainings”. 

 2013. Erasmus Programme “Staff Mobility-Teaching 
Assignment” 16.12.2013-21.12.2013 Panevežio Kolegija 
(Lithuania). Psychology of conflict and Corporate 
Trainings”. 

 2011. Erasmus Programme “Staff Mobility-Teaching 
Assignment”28.02.11 – 06.03.2011. University of Natural 
Sciences and Humanities in Sciedlce (Polija) “Master-
class-seminar: Psychology of conflict.”.  

Maģistri (kopējais skaits)  5 

Bakalauri (kopējais skaits)  25 

Cita darba pieredze  
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Laika periods, amats, 
iestādes, struktūrvienības 

nosaukums 

1993-2005.g. Latvijas Valsts policija, psihologu nodaļas 
priekšnieks. 
1991-1992. g. Psiholoģiskais žurnāls „Alter Ego”, Galvenā 
redaktora vietnieks. 
1974-1991. g. LR Ministru Padomes Vadošo darbinieku 
kvalifikācijas celšanas Starpnozaru institūts, sociālas 
psiholoģijas katedra. 

Zinātnisko pētījumu 
virziens (-i) 

Veidojiet katram virzienam  atsevišķu sadaļu, iekopējot 
rindu 
Intelektuālo un radošo spēju psihodiagnostika.  
Jaunrades psiholoģija 
Juridiskā psiholoģija 
Konfliktu psiholoģija 
Sociāli psiholoģiskais treniņš 

Citas publikācijas  

Kopējais publikāciju 
skaits 

156 

Informācija par 
publikācijām pēdējo sešu 
gadu laikā Bibliogrāfiskie 

dati (publikācijas 
nosaukums, avots, izdošanas 

vieta, izdevniecība, gads, 
lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

2016. 
Тюрин П.О сходстве несходного - семантические и 
изобразительные корреляции –  
абстракционизма, иконы и китайской живописи. – В сб. 
Международная  
научно-практическая конференция «Гуманитарные 
основания социального   
прогресса: Россия и современность» (Москва, 25-27 
апреля 2016 г).   

 Тюрин П. Личностные выборы принятия решения в 
ситуациях «двойного требования». –  VII Всероссийской 
научно-практической конференции с международным 
участием «Развитие человека в современном мире» 
(Новосибирский государственный  
педагогический университет 19-21 апреля 2016 г.).  

 Тюрин П. О мотивации обращения к религии 
осужденных на пожизненное заключение (бегство от 
ужаса «атеистического преступления» к религиозному 
сознанию). - «Развитие личности» (Журнал входит в 
Перечень периодических и научно-технических 
изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в 
которых  рекомендуется публикация основных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук),  № 1, 2016 г. (Россия, Москва). С.217-221.  
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 Тюрин П. Психология феномена хулиганства как 
асоциальная форма самореализации: проблемы 
социализации - Доклад на Международном 
симпозиуме «Психологическая и социальная помощь в 
трудных жизненных ситуациях» - 23 – 24 мая 2016 года 
на факультете педагогики и психологии МПГУ (Россия, 
Москва) - http://мпгу.рф/novosti/mezhdunarodnyiy-
simpozium-psihologicheskaya-i-sotsialnaya-pomoshh-v-
trudnyih-zhiznennyih-situatsiyah-2/ 

 2015. 
Тюрин П.О негативном влиянии юмора на развитие 
творческих способностей. -   
«VI Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием  
«Развитие человека в современном мире» - Секция 4. 
Ценности истинные и мнимые:  
духовно-нравственное развитие человека в 
современном мире (14-16 апреля 2015 г.,  
Россия, Новосибирск). - 
http://fp.nspu.ru/sites/fp.nspu.ru/files/docs/tyurin_stat
ya_red.pdf  

 Тюрин П.Игровая методика развития воображения 
«Инициалы» - Материалы Всероссийской 
конференции с международным участием «От истоков 
к современности», посвященная 130-летию 
организации  Психологического общества при 
Московском университете – 29 сентября – 1 октября 
2015 г. (Секция (5): «Психология творчества и 
одаренности»). Россия. Сборник материалов 
юбилейной конференции: в 5 томах: Том 1/ Отв. ред. 
Богоявленская Д.Б. – М.:Когито-Центр, 2015. 492 с. . 326-
328.  
- http://www.pirao.ru/images/news/2015/09/tom1.pdf 

 Тюрин П. Чувство юмора и его побочные эффекты на 
развитие творческих способностей – Доклад на 
Всероссийской конференции с международным 
участием «От истоков к современности», посвященная 
130-летию организации  Психологического  
общества при Московском университете - 29 сентября – 
1  октября 2015 г.  
(Секция (27): «Психология, философия и педагогика 
чтения»). (Россия).  

http://fp.nspu.ru/sites/fp.nspu.ru/files/docs/tyurin_statya_red.pdf
http://fp.nspu.ru/sites/fp.nspu.ru/files/docs/tyurin_statya_red.pdf
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 2014.  
Tjurins P  О мотивации обращения к религии 
осужденных на пожизненное заключение  
(бегство от ужаса «атеистического преступления» к 
религиозному сознанию). –  LU 72. konference, „Zinātnes 
un reliģijas dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2014. 
gada 7. februāris, Latvijas universitāte – 
http://scireprints.lu.lv/245/1/Tjurins.P.O.motivaciji.doc 
(Latvija) 

 Тюрин П. Психология хулиганства (нормативность 
природы и ненормативность души).   
- «Молодежный экстремизм: истоки, 
предупреждение, профилактика» - Материалы 
международной научно-практической 
конференции (23-24 мая  2014 г.) в двух частях. Часть 
I. Москва. 2014 (Россия). 

 Тюрин П. Инициалы – игровая вербально-
психологическая методика развития   
воображения. – Материалы Всероссийской научно-
практической конференции     
с международным участием «Развитие человека в 
современном мире» 20-25  
апреля 2014 г., Новосибирск (Россия).  

 Tyurin P. Playful method „Initials” for developing 
imaginaton – “Baltic Horizons”, No 21  
(118) – October 2013. Euroacademy. (Estonia). 

 Tjurin P.   “Inicjaļy” – metoda zabawowa rozwijania 
wyobražni [W:] Spotkania Ryskie.  
Zagadnienia pedagogiczno-psychologiczne w badaniach 
naukowych polsko-lotewskich. Praca zbiorowa pod red. 
Alicji Antas-Jaszczuk, Ewy Brodackiej-Adamowicz, 
Sergiusza Nikitina. Siedlce 2013 (Polska). 

 2013 
Тюрин П. Творческие задачи: многообразие 
решений и неоднозначность интерпретаций. - 
Сибирский педагогический журнал, №3, 2013 
(Россия).  

 Тюрин П. Психология хулиганства (нормативность 
природы и ненормативность души) .   
Альманах   гуманитарного семинара «Seminarium 
Hortus Humanitatis» #33, 2013. (Латвия). 
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 П.Тюрин. (2013). Творческие задачи: 
"ненормативные решения" - Сибирский 
педагогический журнал, №3, 2013. (Krievija). 

 П.Т. Тюрин. (2013). Игровая методика развития 
воображения «Инициалы» -  
Гуманитарный Альманах «Человек.RU», 2013, № 8, 
с.168-192. (Krievija).  

 2012  
П.Тюрин. (2012). Божественное недоразумение (опыт 
психологического моделирования происхождения 
Люцифера-Cатаны). - Альманах «ХРIСТIАНОС», 
Рига, ФиАМ, 2012, № XXI c.195-234. (Latvija-Krievija). 

 П.Тюрин.  (2012). Понимание текста как творческий 
процесс. – В сб. «Научные материалы V Съезда  
Российского психологического общества» в 3-х 
томах. - Москва 14-18 февраля 2012 года. Т. 

Monogrāfijas  

Bibliogrāfiskie dati 
(monogrāfijas nosaukums, 

izdošanas vieta, izdevniecība, 
gads, lappuses, izdevuma 

kods), līdzautori 

2012. П.Тюрин. Психология между буквой и духом 
закона (теория и практика юридической 
психологии). Рига. изд. БМА. 2012. 363 с. 

 2010. П.Тюрин. Поведенческие альтернативы в 
условиях нормативных и ситуативных требований 
(ПАУНСТ). М., изд. МПСИ, 2010. В приложении к 
книге «Компьютерная диагностическая программа 
методики ПАУНСТ». 258 с. (Krievija). 

 2009.  П.Тюрин. Интерпретации визуальных 
ситуаций и метод отраженного трансформирования  
функциональных форм. М., 2009. 296 с. (Krievija). 

 2007. Тюрин П. Тест двойного рисунка. Типы 
творческой индивидуальности художников и 
диагностические возможности теста двойного рисунка. 
М.., 2007. 288 с. (Krievija).  

 2001. Тюрин П. -design. Введение в психологию 
дизайнерского творчества. Рига. Изд. Балтийского 
русского института, 2001. 176 с. 

Mācību un metodiskā 
literatūra 
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Bibliogrāfiskie dati 
(literatūras nosaukums, 
avots, izdošanas vieta, 

izdevniecība, gads, 
lappuses, izdevuma kods), 

līdzautori 

2012. П.Тюрин. Психология между буквой и духом 
закона (теория и практика юридической 
психологии). Рига. изд. БМА. 2012. 363 с. 

 2007. П.Тюрин. Введение в юридическую психологию. 
Курс-конспект лекций и контрольные задания для 
заочного и дистанционного обучения. Рига, 2007. 122 с.  

Zinātniski pētnieciskā 
darbība 

 

Konferences   

Kopējais konferenču 
skaits 

15 

Informācija par 
konferencēm pēdējo 6 gadu 
laikā (referāta nosaukums, 

konferences nosaukums, 
konferences organizators, 

norises vieta (pilsēta, 
valsts), datums 

Тюрин П.Психология иконы или место ли иконе в 
музее. - Доклад на III Международной научно-
практическойя конференции «Человек, искусство, 
Вселенная» - Сочинский государственный университет, 
Московский педагогический государственный 
университет - Сочи, 19-25 сентября 2016. 

 П.Тюрин (2016) О «сходстве несходного» - 
семантические и изобразительные корреляции 
абстракционизма, иконописи и китайской живописи – 
Доклад на Международной научно-практической 
конференции «Гуманитарные основания социального 
прогресса: Россия и современность» - Московский 
государственный университет дизайна и технологий – 
25-27 апреля 2016 г., (Krievija).  

 П.Тюрин (2016)Психология феномена хулиганства как 
асоциальная форма самореализации: проблемы 
социализации - Доклад на Международном 
симпозиуме «Психологическая и социальная помощь в 
трудных жизненных ситуациях» - 23 – 24 мая 2016 года 
на факультете педагогики и психологии МПГУ (Россия, 
Москва) - http://мпгу.рф/novosti/mezhdunarodnyiy-
simpozium-psihologicheskaya-i-sotsialnaya-pomoshh-v-
trudnyih-zhiznennyih-situatsiyah-2/ 
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 П.Тюрин (2015) Чувство юмора и его побочные 
эффекты на развитие творческих способностей  
– Доклад на Всероссийской конференции с 
международным участием «От истоков к 
современности», МГУ- 29 сентября – 1 октября 2015 г., 
(Krievija).  

 П.Тюрин (2015) О негативном влиянии юмора на 
развитие творческих способностей. -   
 «VI Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Развитие человека в 
современном мире» - Секция 4. Ценности истинные и 
мнимые: духовно-нравственное развитие человека в 
современном мире (14-16 апреля 2015 г., Новосибирск) 
(Krievija). 

 П.Тюрин (2014). Международная научно-
практическая конференции «Молодежный 
экстремизм: истоки, предупреждение, 
профилактика» (23-24 мая 2014 г. (Krievija). 

 П.Тюрин (2014)Всероссийская научно-практической 
конференция с международным участием «Развитие 
человека в современном мире» 20-25 апреля 2014 г. 
(Krievija ).  

 П.Тюрин (2014) О мотивации обращения к религии 
осужденных на пожизненное заключение (бегство от 
ужаса «атеистического преступления» к религиозному 
сознанию). – LU 72. konference, „Zinātnes un reliģijas 
dialoga” interdisciplinārās grupas sēde, 2014. gada 7. 
februāris, Latvijas universitāte.  

 Р.Тjurins (2013)Huligānisma psiholoģija (Dabas 
normativitāte un psihes nenormativitāte) - LU teoloģijas 
fakultātes 71. zinātniskā conference «Kas ir dzīvība»– 
2013 g. 8.februārī. 
http://scireprints.lu.lv/229/1/Tjurins.Huliganisma.psi
hologija.doc 

 П.Тюрин (2013) Психология хулиганства 
(нормативность природы и ненормативность души). 
– IV Всероссийская научно-практической 
конференция с международным участием «Развитие 
человека в современном мире» 16-18 апреля 2013 г., 
Новосибирск  (Krievija).  

http://fp.nspu.ru/sites/fp.nspu.ru/files/docs/tyurin_statya_red.pdf
http://fp.nspu.ru/sites/fp.nspu.ru/files/docs/tyurin_statya_red.pdf
http://scireprints.lu.lv/229/1/Tjurins.Huliganisma.psihologija.doc
http://scireprints.lu.lv/229/1/Tjurins.Huliganisma.psihologija.doc
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 П.Тюрин. (2012). Понимание текста как творческий 
процесс. – V Съезд  Российского психологического 
общества». - Москва 14-18 февраля 2012 года. 
(Krievija). 

 П.Тюрин. (2012). Понимание текста как творческий 
процесс (интеллектуальная активность в 
исследованиях понимания пословицы как 
прецедентного высказывания) - научно-
практическая конференция по психологии, 
философии и педагогике чтения 1-3 февраля 2012 
года, РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург; 4-5 
апреля 2012 года, Психологический институт РАО, 
Москва /М.: НИЦ ИНЛОКСС, 2012 г. (Krievija). 

 P.Tjurins. (2011). Dievišķais pārpratums (Sātana ģenēzes 
psiholoģiskās modelēšanas mēģinājums). - LU teoloģijas 
fakultātes 69. zinātniskā conference “Mūsdienu zinātne 
un reliģija” – 2011 g.   16.februārī. 
http://scireprints.lu.lv/183/2/Tjurins.P.Bozestvennoje.
pdf 

 П.Тюрин (2010). Локус субъективного контроля и 
библейские максимы – IV  Международная научно-
практическая конференция «Социокультурные 
проблемы современного человека». 19-24 апреля 2010 
г. (Krievija). 

 П.Тюрин. (2010). К проблеме понимания - 125 лет 
Московскому психологическому обществу - 
Материалы Юбилейной конференции «125 лет 
Московскому психологическому обществу». 26-28 
марта 2010 г. (Krievija). 

Citas zinātniskā darba 
aktivitātes 

 

Nosaukums (konferences 
orgkomiteja, tml.), tituls 

(priekšsēdētājs, loceklis, u.c.), 
gads 

Andrejevas S.A. Doktora disertācijas «Общее, 
типологическое и индивидуальное в построении 
субъективного пространства «Я-тело-душа-мир» в 
норме и стрессе» aizstāvēšānās sēdes oficiālajs opponents 
– Krievija-Maskava, 23.05.2016 

 .Piedalīšanas III Starptautiskā zinātniski-praktiskās 
konferences  «Человек, искусство, Вселенная» 
Programmas orgkomitējā darbā - Сочи, 19-25 сентября 
2016. 

Darbs koleģiālajās 
lēmējinstitūcijās 

 

http://scireprints.lu.lv/183/2/Tjurins.P.Bozestvennoje.pdf
http://scireprints.lu.lv/183/2/Tjurins.P.Bozestvennoje.pdf
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Nosaukums  
(Satversmes sapulce, Senāts, 

Revīzijas komisija, 
Šķīrējtiesa, Profesoru 

padome, Promocijas padome, 
u.c.), tituls (priekšsēdētājs, 

vietnieks, loceklis,u.c.), 
periods 

Kopš1996. g. Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas 
zinātniski praktiskā žurnāla  «Психопедагогика в 
правоохранительных органах» redakcijas kolēģijas 
loceklis. (Krievija). 

 

Dalība profesionālās, 
sabiedriskās organizācijās 

 

Laika periods (no...līdz..., 
norādot mēnesi un gadu), 

nosaukums, statuss 
(priekšsēdētājs, loceklis, 

biedrs, u.t.t.) 

Kopš 2005. g. Krievijas Pedagoģijas un sociālo zinātņu 
Akadēmijas īstenais loceklis. 

 Kopš 2002.g.. Humanitāra semināra  «Seminarium 
Hortus Humanitatis» Padomes loceklis (Latvija). 

 Kopš 1995. g. Izglītības humanizācijas Starptautiskās 
Akadēmijas īsteno locekli (Vācija). 

 Kopš 1992. g. Latvijas Dizainiieru Savienības biedrs. 

Profesionālās pilnveides 
kursi/ stažēšanās 

 

Kursi  
(programmas nosaukums, 

kursu tēma, iestāde, 
stundu/ kredītpunktu 

skaits, gads) 

Dalībnieks „Vasara psiholoģiska skola” – Cочи, «Центр 
развития человека» (36 st. apjomā)  - 19-23.09.2016 

Valodu prasmes  

Dzimtā valoda krievu 

 

Citu valodu 
pašnovērtējums 

Sapratne Runāšana Rakstīša
na 

Eiropas līmenis (*) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Valoda 
Latviešu valoda 

 teicami  teicami  teicami  teicami labi  

Valoda 
Angļu valoda 

 viduvēji  labi  viduvēji  viduvēji viduvēji  

Rīga, Latvija,  
Datums  
07.09.2016.     ________________ Pāvels Tjurins 
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 Pielikums 
Nr. 2.5. 

Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli 
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BSA STUDĒJOŠO APTAUJA 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju virziens “Sociālā labklājība” veic studentu 
aptauju, lai ar studentu līdzdalību uzlabotu studiju kvalitāti un atbilstību darba tirgus 
prasībām. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet jautājumus un piedāvātos atbilžu variantus. Izvēlieties 
sev vispiemērotāko variantu. Lūdzam izteikt tikai savu personīgo viedokli. Lūdzam 
anketu aizpildīt elektroniski un nosūtīt uz e-pastu: bpma.socialwork@gmail.com Anketā 
sniegtās atbildes ir anonīmas, visi dati tiks izmantoti apkopotā veidā. 
1. Jūsu dzimšanas gads (ierakstiet!) 

 

2.  Jūsu dzimums, atzīmējiet ar X!  

Sieviete  

Vīrietis  
 

3. Kurā gadā iestājaties BSA atzīmējiet ar X? 

2010./2011 2011./2012 2012./2013 2013./2014 2014./2015 2015./2016 

      

4. Kur studējat BSA, atzīmējiet ar X? 

Rīgā Jelgavā Jēkabpilī Daugavpilī Smiltenē Cēsis 

      

5. Kurā studiju programmā studējat? 

Sociālās palīdzības 
organizators 

bakalaura studiju 
programma 

“Sociālais darbs” 

maģistra studiju 
programma 

“Sociālais darbs” 

   

6. Izvēlētās akadēmijas atbilstība studējošā priekštatam: 

Pilnībā  
apmierina 

Daļēji  
apmierina 

Daļēji  
neapmierina 

Pilnībā  
neapmierina 

    

Kāpēc?  
Pamatojums:  

7. Akadēmijas izvēles pamatojums (var X atzīmēt vairākus atbilžu variantus): 

Studiju programmu piedāvājums studējošo interesēm  

Atrašanās vieta  

Studiju maksa  

Darugu paziņu ieteikums  
8. Akadēmijas materiāli tehniskais novērtējums: 

Pilnībā  
apmierina 

Daļēji  
apmierina 

Daļēji  
neapmierina 

Pilnībā  
neapmierina 

    

Kāpēc?  
Pamatojums:  

mailto:bpma.socialwork@gmail.com
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9. Akadēmijas pieejamā infrastruktūra: 
Pilnībā  

apmierina 
Daļēji  

apmierina 
Daļēji  

neapmierina 
Pilnībā  

neapmierina 

    

Kāpēc?  
Pamatojums:  

10. Akadēmijas starptautiskā sadarbība: 

 Pilnībā  
apmierina 

Daļēji  
apmierina 

Daļēji 
neapmierina 

Pilnībā  
neapmierina 

Viespasniedzēju lekcijas     

Erasmus mobiltāte studijām     

Erasmus mobiltāte praksei     

11. Studējošo iespēja piedalīties akadēmijas kvalitātes pilnveidošanas vērtējumā: 

jā  

nē  

12.Uzsākot studiju priekšmetu mācībuspēks informē par studiju kursa programmu un 
vērtējuma iegūšanas iespējamību.  

Pilnībā 
piekrītu 

Daļēji 
piekrītu 

Neitrāls 
vērtējums 

Daļēji 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Nav 
vērtējuma 

      

13.Mācībspēks studiju saturu piedāvāja dinamiski,  nodarbību laiku izmantoja 
lietderīgi  

Pilnībā 
piekrītu 

Daļēji 
piekrītu 

Neitrāls 
vērtējums 

Daļēji 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Nav 
vērtējuma 

      

14.Mācībspēki interesanti piedāvā priekšmeta saturu. 
Pilnībā 
piekrītu 

Daļēji 
piekrītu 

Neitrāls 
vērtējums 

Daļēji 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Nav 
vērtējuma 

      

15.Mācībspēka uzstāšānās bija fokuesēta kā abpusēja  pasniedzēja /auditorijas 
sadarbība. 

Pilnībā 
piekrītu 

Daļēji 
piekrītu 

Neitrāls 
vērtējums 

Daļēji 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Nav 
vērtējuma 

      

16.Ieteiktā mācību literatūra bija pieejam un palīdzēja apgūt studiju kursu. 
Pilnībā 
piekrītu 

Daļēji 
piekrītu 

Neitrāls 
vērtējums 

Daļēji 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Nav 
vērtējuma 

      

17.Iespējams saņemt mācībuspēku konsultāciju nepieciešamības gadījumā. 
Pilnībā 
piekrītu 

Daļēji 
piekrītu 

Neitrāls 
vērtējums 

Daļēji 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Nav 
vērtējuma 

      
18.Studiju kursa izklāsts mijiedarbojās ar citiem studiju kursiem. 

Pilnībā 
piekrītu 

Daļēji 
piekrītu 

Neitrāls 
vērtējums 

Daļēji 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Nav 
vērtējuma 

      
Aizpildīto anketu nosūti uz e-pastu: bpma.socialwork@gmail.com Paldies par Jūsu atbildēm! 

mailto:bpma.socialwork@gmail.com
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ABSOLVENTU APTAUJA 
Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju virziens “Sociālā labklājība” veic absolventu 

aptauju, lai ar absolventu līdzdalību uzlabotu studiju kvalitāti un atbilstību darba tirgus 

prasībām. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet jautājumus un piedāvātos atbilžu variantus. Izvēlieties 

sev vispiemērotāko variantu. Lūdzam izteikt tikai savu personīgo viedokli. Lūdzam 

anketu aizpildīt elektroniski un nosūtīt uz e-pastu: andramite@inbox.lv Anketā sniegtās 

atbildes ir anonīmas, visi dati tiks izmantoti apkopotā veidā. 

12. Jūsu dzimšanas gads (ierakstiet!) 

 

 

13.  Jūsu dzimums, atzīmējiet ar X!  

Sieviete  

Vīrietis  
 

14. Kur, lūdzu, atrodas Jūsu pašreizējā dzīves vieta (ierakstiet)?  

Vieta Kur? 

Latvijā  

Ārpus Latvijas  
 

15. Kurā gadā absolvējāt BSA (BPMA), atzīmējiet ar X? 

         

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

16. Absolvējāt BSA (BPMA), atzīmējiet ar X? 

     

Rīgā Jelgavā Jēkabpilī Daugavpilī Smiltenē 
 

17. Absolvējāt studiju programmu: 

   

Sociālās palīdzības 
organizators 

bakalaura studiju 
programma “Sociālais 

darbs” 

maģistra studiju 
programma “Sociālais 

darbs” 
 

18. Raksturojot situāciju  pēc BSA (BPMA) absolvēšanas, ko? (Lūdzu, atzīmēt visas 

iespējamās atbildes)  

kritērijs Jā Nē 

Turpināju strādāt tajā pašā 
darba vietā, kur studiju laikā 

  

Stājos darba attiecībās kā algots 
darbinieks (atradu jaunu darbu)  

  

Saņēmu paaugstinājumu darba   

mailto:andramite@inbox.lv
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vietā 

Meklēju darbu, bet neatradu    

Kļuvu par pašnodarbināto   

Turpināju studijas   

Cita atbilde ( ierakstiet, lūdzu)   
 

19. Kā Jūs vērtētu savas perspektīvas darba tirgū pēc BSA (BPMA) absolvēšanas, 

atzīmējiet ar X? 

     

izcili labas viduvējas sliktas ļoti slikti 
 

20. Vai BSA (BPMA) iegūtā izglītība Jums palīdz profesionālajā darbībā? 

   

jā daļēji nē 
 

10.Vai Jūsu profesionālā darbība ir saistīta ar BSA (BPMA) iegūto izglītību? 

   

jā daļēji nē 
 

11.Jūsu darba vieta 

 

 

12.Jūsu ieņemamais amats 

 

 

13.Vai pēc studiju beigšanas Jūs turpināt sadarbību ar BSA (BPMA)? 

   

jā nē b/a 
 

14. Runājot par studijām BSA (BPMA), lūdzu, novērtējiet, kādā līmenī Jūs studiju procesā 

ieguvāt šādas zināšanas un prasmes (Lūdzu, izvēlieties vienu atbilžu variantu katrā 

rindiņā) 

kritēriji 
Neap-

guvu 

Ļoti 
zemā 
līmenī 

Zemā 
līmenī 

Vidējā 
līmenī 

Augstā 
līmenī 

Ļoti 
augstā 
līmenī 

1. Teorētiskās zināšanas izvēlētajā studiju 
jomā 

      

2. Pētnieciskās prasmes        

3. Prasmi lietot teorētiskās zināšanas 
praktiskajā darbībā 

      

4. Prasmi strādāt ar informāciju (izvērtēt, 
analizēt, sistematizēt to) 

      

5. Prasmi rast radošus risinājumus dažādas 
sarežģītības problēmām  
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6. Prasmi pieņemt lēmumus, pamatojoties uz 
iepriekš veiktu informācijas analīzi 

      

7. Iemaņas dokumentu un pārskatu 
sastādīšanā 

      

8. Prasmi publiski izklāstīt (prezentēt) 
informāciju  

      

9. Prasmi publiski diskutēt un pamatot 
savu viedokli  

      

10. Prasmes strādāt komandā       

11. Apguvu nozares terminus svešvalodā       

12. Prasmi strādāt ar nozares 
specifiskajām datorprogrammām 

      

13. Prasmi plānot, organizēt un vadīt 
savu darbu  

      

 

15 Nosauciet, lūdzu, BSA (BPMA) stiprās puses! 
kritērijs izcili labas viduvējas sliktas ļoti slikti 

atsaucīgs personāls      

kvalificēti docētāji      

kvalitatīva studiju 
programma 

     

labs prakšu saturs      

plašs izglītības piedāvājums 
reģionos 

     

mērķtiecīgs zinātniski 
pētnieciskais darbs 

     

plašs piedāvājums studijām 
ārzemēs studentu apmaiņu 
programmās 

     

aktīva studējošo pašpārvalde      

laba materiāli tehniskā bāze      

labas telpas      

cits variants  
 

16.Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā šie apgalvojumi raksturo Jūsu iegūto augstāko izglītību 
kopumā! (Lūdzu, izvēlieties vienu atbilžu variantu katrā rindiņā)  

 Pilnīgi 
nepiekrītu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Drīzāk 
piekrītu 

Pilnīgi 
piekrītu 

1. Iegūtā izglītība ir 
konkurētspējīga darba tirgū 
Latvijā 

    

2. Iegūtā izglītība ir 
konkurētspējīga ES darba tirgū 

    

3. Iegūtā izglītība ir pietiekami 
sagatavojusi mani darbam 
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ieņemamajā amatā 

4. Iegūtā izglītība ir pietiekami 
sagatavojusi mani izglītošanās 
turpināšanai 

    

5. Iegūtā izglītība ir devusi 
pietiekamu ieguldījumu manu 
spēju attīstībā 

    

6. Iegūtās izglītības līmenis un 
apjoms atbilst maniem 
personīgajiem ieguldījumiem 
(laika, pūļu ziņā)  

    

7.Iegūtās izglītības līmenis un 
apjoms atbilst maniem 
finansiālajiem ieguldījumiem 
(naudas ziņā 

    

8.Iegūtā izglītība ir praktiski 
pielietojama  

    

9.Iegūtā izglītība ir veicinājusi 
manas karjēras izaugsmi 

    

17. Kādas, jūsuprāt, sociālājā darbā nepieciešamas zināšanas un prasmes būtu jāapgūst 
augstskolā? (Lūdzu, ierakstiet)  

 

18. Lūdzu, novērtējiet, cik bieži jūs lietojat BSA (BPMA) informācijas kanālus, lai iegūtu 

informāciju par to (Lūdzu, izvēlieties vienu atbilžu variantu katrā rindiņā) 

Informācijas kanāls nekad 
vismaz 

reizi gadā 

vismaz 
reizi 

ceturksnī 

vismaz 
reizi 

mēnesī 

vismaz 
reizi 

nedēļā 

vairākas 
reizes 
nedēļā 

Augstskolas mājas lapā       

Augstskolas filiāles mājas lapā       

Studiju programmas sadaļā       

Augstskolas Facebook vietnē       

Studiju virziena Facebook 
vietnē       

Studiju virziena Draugiem 
vietnē 

      

Studentu pašpārvaldes mājas 

lapā 
      

19. Iesakiet, kādas aktivitātes nepieciešamas BSA studiju kvalitātes uzlabošanai? 
kritērijs Piekrītu Nepiekrītu 

studiju procesā vairāk iesaistīt ārzemju vieslektorus   

studiju procesā vairāk iesaistīt darba devējus un 
speciālistus-praktiķus 

  

izstrādāt jaunas studiju programmas   

uzlabot prakses vietu nodrošinājumu   
uzlabot zinātniski pētniecisko darbu   

paplašināt studiju piedāvājumu ārzemēs   
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uzlabot materiāli tehnisko bāzi   

cits variants   

20.Vai turpinājāt studijas pēc BSA (BPMA) absolvēšanas, atbildot “jā” izpildiet 21.punktu? 

   

jā nē b/a 
 

21.Turpinājāt studijas, kurā no augstskolām! 

         

LU RSU LiepU BSA RPIVA RISEBA DU RA Turība 

cita  
 

22. Vai plānojat turpināt studijas? 

   

jā nē b/a 
 

23. Vai Jūs esat ieinteresēts turpmāk sadarboties ar BSA?  

Nē 
 

Jā (lūdzu, norādiet kādā 

veidā) 
 

 

Lūdzu, aizpildīto anketu nosūtīt uz e-pastu bsa.socialaisdarbs@bsa.edu.lv  

 
Paldies par atsaucību! 

mailto:bsa.socialaisdarbs@bsa.edu.lv
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DARBA DEVĒJU APTAUJA 
Aptaujas mērķis ir iepazīties ar darba devēju viedokli par speciālistu sagatavošanas kvalitāti BSA 

studiju virzienā “Sociālā labklājība” ietvaros. 

Lai aizpildītu aptaujas anketu, nepieciešamas tikai dažas minūtes. Jūsu atbildes individuāli netiks 

vērtētas, bet tikai kopā ar citām atbildēm. 

Lūdzu nosauciet nozari, kuru pārstāvat 

 

Lūdzu nosauciet organizāciju, kurā strādājiet 

 

Kāds ir Jūsu ieņemamais amats 

 

Cik BSA (BPMA) absolventu, kuri diplomus ieguvuši laika periodā no 2009. gada, strādā Jūsu 

uzņēmumā? 

 

Cik ilgi Jūsu organizācijā strādā BSA (BPMA) studiju virzienā “Sociālā labklājība” 

absolvents? 

 

Kā Jūs kopumā varētu raksturot pēdējo gadu absolventus (var atzīmēt vairākus aspektus): 

Kritērijs Jā Nē 
Laba teorētiskā un praktiskā 

sagatavotība, spējīgi uzreiz 

patstāvīgi veikt savus darba 

pienākumus  

  

Pēc neilgas apmācības/ievada darba 

vietā spēj veikt savus darba 

pienākumus  

  

Absolventi bija labi teorētiski 

sagatavoti, bet nepietiekami 

apgūtas praktiskās iemaņas 

  

Absolventiem bija labas praktiskās 

iemaņas, bet sliktas teorētiskās 

zināšanas  

  

Kopumā izteikt vērtējumu grūti, jo 

absolventi ir ļoti atšķirīgi 
  

Cita atbilde  
Lūdzu atzīmējiet (ar X), cik lielā mērā BSA studiju virzienā “Sociālā labklājība” absolventi atbilst 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) definētajiem studiju rezultātiem: 
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Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmas absolventi 

Sociālās palīdzības organizators 

Studiju rezultāts 
Pilnībā 

tika 

sasniegts 

Drīzāk 

tika 

sasniegts 

Drīzāk 

netika 

sasniegts 

Netika 

sasniegts 
Komentārs * 

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas 

attiecīgajai profesionālajai jomai 

atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību 

un tehnoloģiju zināšanas un izpratni.  

     

Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, 

veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā 

profesijā, parādīt prasmes, kas 

profesionālajām problēmām ļauj rast 

radošus risinājumus, pārrunāt un 

argumentēti apspriest praktiskus 

jautājumus un risinājumus attiecīgajā 

profesijā ar kolēģiem, klientiem un 

vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi 

mācīties tālāk, pilnveidojot savas 

kompetences. 

     

Spēj pilnveidot un izvērtēt savu un citu 

cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar 

citiem, plānot un organizēt darbu, lai 

veiktu konkrētus uzdevumus savā 

profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas 

darba aktivitātes, kurās iespējamas 

neprognozējamas izmaiņas. 

     

Spēja formulēt, aprakstīt un analizēt 

praktiskas problēmas savā profesijā, 

atlasīt nepieciešamo informāciju un 

izmantot to skaidri definētu problēmu 

risināšanai, piedalīties attiecīgās 

profesionālās jomas attīstībā, parādīt, 

ka izprot attiecīgās profesijas vietu 

plašākā sociālā kontekstā.  

     

*-Vēlams komentēt, sevišķi, ja norādījāt, ka rezultāts netika sasniegts vai drīzāk netika sasniegts 
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Bakalaura līmeņa studiju programmas absolventi 

Sociālais darbs 

Studiju rezultāts 
Pilnībā 

tika 

sasniegts 

Drīzāk 

tika 

sasniegts 

Drīzāk 

netika 

sasniegts 

Netika 

sasniegts 
Komentārs * 

Spēja parādīt attiecīgajai zinātnes 

nozarei vai profesijai raksturīgās 

pamata un specializētās zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa 

zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesijas augstāko 

sasniegumu līmenim. 

     

Spēja parādīt attiecīgas zinātnes 

nozares vai profesionālās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību 

izpratni. 

     

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos 

pamatus un prasmes, veikt 

profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku 

darbību, formulēt un analītiski aprakstīt 

informāciju, problēmas un risinājumus 

savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos 

izskaidrot un argumentēti diskutēt par 

tiem gan ar speciālistiem, gan ar citām 

iesaistītajām pusēm. 

     

Spēj patstāvīgi strukturēt savu 

mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku 

mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu 

risināšanā, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu, veicot darbu indviduāli, 

komandā vai vadot citu cilvēku darbu, 

pieņemt lēmumus un rast radošus 

risinājumus mainīgos vai neskaidros 

apstākļos. 

     

Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt 

informāciju un to izmantot, pieņemt 

lēmumus un risināt problēmas 

attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, 

parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, 

izvērtēt savas profesionālās darbības 

ietekmi uz vidi un sabiedrību un 

piedalīties attiecīgās profesionālās 

jomas attīstībā. 

     

*-Vēlams komentēt, sevišķi, ja norādījāt, ka rezultāts netika sasniegts vai drīzāk netika sasniegts 
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Maģistra līmeņa studiju programmas absolventi 

Sociālais darbs 

Studiju rezultāts 
Pilnībā 

tika 

sasniegts 

Drīzāk 

tika 

sasniegts 

Drīzāk 

netika 

sasniegts 

Netika 

sasniegts 
Komentārs * 

Spēja parādīt padziļinātas vai 

paplašinātas zināšanas un izpratni, no 

kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes 

nozares vai profesionālās jomas 

jaunākajiem atklājumiem un kuras 

nodrošina pamatu radošai domāšanai 

vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties 

dažādu jomu saskarē.  

     

Spēj patstavīgi izmantot teoriju, 

metodes un problēmu risināšanas 

prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, 

vai augsti kvalificētas profesionālas 

funkcijas.  

     

Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt 

par sarežģītiem vai sistemātiskiem 

attiecīgās zinātnes nozares vai 

profesionālās jomas aspektiem gan ar 

speciālistiem, gan citām iesaistītajām 

pusēm. 

     

Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču 

pilnveidi un specializāciju, uzņemties 

atbildību par personāla grupu darba 

rezultātiem un to analīzi, veikt 

uzņemējdarbību, inovācijas attiecīgajā 

zinātnes nozarē vai profesijā, veikt 

darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos 

sarežģītos un neprognozējamos 

apstākļos un, ja nepieciešams, tos 

pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 

     

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski 

analizēt sarežģītas zinātniskas un 

profesionālas problēmas, pamatot 

lēmumus un, ja nepieciešams, veikt 

papildu analīzi. 

     

Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, 

dot ieguldījumu jaunu zināšanu 

radīšanā, pētniecības vai profesionālās 

darbības metožu attīstībā, parādīt 

izpratni un ētisko atbildību par zinātnes 

rezultātu vai profesionālās darbības 

iespējamo ietekmi uz vidi vai 

sabiedrību. 

     

*-Vēlams komentēt, sevišķi, ja norādījāt, ka rezultāts netika sasniegts vai drīzāk netika sasniegts 
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Kā Jūs vērtējat BSA studiju virzienā “Sociālā labklājība” absolventa profesionālo darbību 

darbinieka veikums pārsniedz amata prasības, darbinieks rūpējas par 

organizācijas konkurētspēju un labklājību 

 

darbinieks ļoti labi veic savus pienākumus  

darbinieks labi veic savus pienākumus  

darbinieks viduvēji veic savus pienākumus  

darbinieks slikti veic savus pienākumus  

darbinieks ļoti slikti veic savus pienākumus  

Kā Jūs vērtējat absolventa nodarbinātības iespējas nozarē, kurā strādājat 

ļoti labas iespējas atrast darbu  

labas iespējas atrast darbu  

grūti atrast darbu, bet iespējams  

ļoti grūti atrast darbu, gandrīz neiespējami  

nav iespējams atrast darbu  

Vai Jūs ieteiktu BSA studiju virziena “Sociālā labklājība” absolventus citiem darba devējiem? 

jā  

nē  

grūti pateikt  

Vai Jums ir bijusi papildus sadarbība ar BSA studiju virzienu “Sociālā labklājība”? 

jā  

nē  

Ja sadarbība ir bijusi, nosauciet šīs sadarbības veidus. 

piedalos konferencēs  

apmeklēju tālākizglītības kursus  

piedāvāju prakses vietas  

Cita atbilde: 

Jūsu ieteikumi un komentāri: 

 

Vai Jūs tikāt iesaistīts studiju programmas izstrādē un/vai pilnveidē? 

jā   nē  
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 Pielikums 
Nr. 2.6. 

Prakses līgums un sadarbības līgums 
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LĪGUMS Nr. _____  
par Baltijas Starptautiskās akadēmijas studējošo praksi 

studiju virzienā „Sociālā labklājība” 

 

Rīgā, 2016.gada ____._________ 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas Starptautiskā akadēmija”, reģistrācijas nr. 40003101808, 

juridiskā adrese: Lomonosova iela 4, Rīga, LV – 1003, turpmāk tekstā – BSA, tās pilnvarotā persona studiju 

virziena „ Sociālā labklājība” vadītāja Andra Mite, kas rīkojas uz pilnvaras pamata, 

Prakses vietas nosaukums, reģistrācijas nr. 00000000000,  juridiskā adrese:  Nosaukums ielā 00, Vieta, 

LV-0000 , turpmāk tekstā - Prakses devējs, kuru pamatojoties uz Nolikumu/Statūtiem/Pilnvaru pārstāv tās 

amats (direktors/vadītājs/priekšsēdetājs) Vārds Uzvārds, no vienas puses un 

BSA studējošais (-šā) Vārds Uzvārds , p.k. 000000-00000,  adrese: Nosaukums, Vieta, turpmāk tekstā – 

Praktikants, 

visas kopā un katra atsevišķi sauktas Puses, vienojas par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas Starptautiskā akadēmija” akreditētā studiju virzienu 

„Sociālā labklājība” (akreditēts līdz 18.06.2019., akreditācijas lapa Nr. 332, 21.05.2015.) ietvaros 

profesionālās bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs” (42 762) profesionālā bakalaura grāda 

sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācijas iegūšanai apgūs profesionālās prakses iemaņas 

profesionālo praksi: Prakse I, (2 (divas) nedēļas), Prakse II (4 (četras) nedēļas), Prakse III (10 

(desmit) nedēļas), Prakse IV (10 (desmit) nedēļas) no 00.00.0000. līdz 00.00.0000 Prakses vietas 

nosaukums. 
  

2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1. BSA: 

2.1.1. Nodrošina praktikanta teorētisko sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar vispārējiem darba 

aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības) un darba kārtības 

noteikumiem, kā arī ar viņa tiesībām un pienākumiem prakses laikā, pirms prakses uzsākšanas 

reģistrējot atbilstošajos reģistros.  

2.1.2. Ieceļ prakses vadītāju no BSA puses mācībspēku, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 

2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to praktikantam, kas ar programmu iepazīstina prakses vietu. 

2.1.4. Vērtē praktikanta darbību prakses laikā un novērtē praksi. 

2.1.5. Ja prakses vietā tiek konstatēti praktikanta dzīvību vai veselību apdraudoši apstākļi, prakses 

vadītājs var atsaukt praktikantu no prakses vietas, kamēr tiek novērsti minētie apstākļi, par to 

paziņojot prakses vietai. Šajā gadījumā pēc pušu rakstiskas vienošanās var mainīt prakses vietu. 

2.1.6. Prakses vadītājam ir tiesības pieņemt no praktikanta tikai tādu prakses pārskatu, kas ir saskaņots ar 

prakses vietu. 

 

2.2. Prakses vieta: 

2.2.1.Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam, kā arī, darba aizsardzības 

noteikumu prasībām atbilstošu, darba telpu. 

2.2.2. Ieceļ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu un konsultē praktikantu saskaņā ar prakses 

programmu. 

2.2.3. Iepazīstina praktikantu ar darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba higiēnas 

prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību. 

2.2.4. Nodrošina praktikantam drošus darba apstākļus. 

2.2.5. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamo informāciju. 

2.2.6. Paraksta praktikanta dienasgrāmatu par padarīto darbu, noformē praktikanta novērtējumu. 

2.2.7. Neizmanto praktikantu darbos, kas neatbilst prakses uzdevumiem. 
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2.2.8. Informē BSA prakses vadītāju par gadījumiem, kad praktikants neievēro prakses vietas darba 

kārtības noteikumus vai nelaimes gadījumiem prakses vietā. Ja nepieciešams, nepielaiž praktikantu 

pie tālākās prakses izpildes, par to paziņojot prakses vadītājam. 

2.2.9. Prakses devējam ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to paziņojot 

BSA prakses vadītājam, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas norādījumus prakses 

veikšanai, iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības vai aizsardzības prasības. 

 

2.3. Praktikants: 

2.3.1. Ievērot prakses vietas noteiktos darba kārtības noteikumus, izpildīt prakses programmu (t.sk. 

individuālos uzdevumus un darba aizsardzības prasības), ievērot prakses vadītāju norādījumus, 

neizpaust komerciālos noslēpumus, noformēt prakses dokumentus (sagatavot prakses pārskatu) un 

iesniegt BSA prakses vadītājam. 

2.3.2. Par neierašanos prakses vietā nekavējoties paziņot prakses devējam un BSA prakses vadītājam. 

2.3.3. Par šā līguma saistību neievērošanu prakses devējs informē BSA prakses vadītāju. 

2.3.4. Praktikantam ir tiesības atteikties no prakses darbu veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus 

personiskajai vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot prakses devējam un BSA 

prakses vadītājam. 

 

3.PAPILDUS NOSACĪJUMI 

3.1. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj vienoties, 

strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.2. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar 

visu pušu parakstiem. 

3.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz prakses noslēgumam. 

3.4.Līgums sastādīts trijos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas BSA, otrs – pie prakses devēja, trešais – 

pie praktikanta. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

4. PUŠU PARAKSTI UN ZĪMOGI 

 

Mācību iestāde: 

Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  

„Baltijas Starptautiskā akdēmija” 

Prakses devējs: 

Prakses vietas nosaukums,  

 

Praktikants: 

Vārds Uzvārds ,  

reģistrācijas nr. 40003101808 reģistrācijas nr. 00000000000,   p.k. 000000-00000, 

juridiskā adrese: 

Lomonosova iela 4, Rīga, 

LV – 1003 

juridiskā adrese: 

Nosaukums ielā 00, Vieta, 

LV-0000, 

 

studiju virziena „Sociālā 

labklājība” vadītāja 

  

   
(paraksts) (paraksts) (paraksts) 

Andra Mite Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds 

___./___./_______ ___./___./_______ ___./___./_______ 

dd/mm/gggg dd/mm/gggg dd/mm/gggg 
Z.v Z.v.  
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SADARBĪBAS LĪGUMS 
Vieta, 20___.gada ____. ______________ 

SIA Baltijas starptautiskā akadēmija (turpmāk tekstā - Akadēmija), reģ.Nr. LV 40003101808, juridiskā 

adrese Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003, tās valdes loceklis Staņislava Bukas personā, kura darbojas 

saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, 

un 

Sadarbības partneris (turpmāk tekstā - Dome), reģistrācijas Nr.LV000000000, juridiskā adrese adrese, tās 

amats Vārds Uzvārds personā, kura darbojas saskaņā ar pamatojums, kas tiesīgs parakstīt, no otras puses,  

abi kopā un atsevišķi turpmāk tekstā – Puses, brīvi izpaužot savu gribu, bez maldiem, spaidiem un viltus, 

vienojas noslēgt šo sadarbības līgumu (turpmāk – līgums) par zinātniski tehnisko un konsultatīvo sadarbību. 

1. Līguma priekšmets. 

1. Līguma priekšmets Puses vienojas sadarboties: 

1.1. pētījumu un inovāciju jomā; 

1.2. projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes jomā; 

1.3. kultūrvides veidošanas un uz zināšanām balstītas sabiedrības audzināšanas jomā; 

1.4. mūžizglītības veicināšanas pasākumos, sniedzot atbalstu dažādu speciālistu sagatavošanā; 

1.5. veicināt mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību reģionā. 

2. Līguma realizācija. 

Ar šo līgumu saistītie darbi un pakalpojumi tiek realizēti konkrētu projektu formā. Par katru atsevišķu 

projektu tiek noslēgts atsevišķs līgums, kurus paraksta Akadēmijas valdes loceklis vai tā pilnvarotā persona 

no vienas puses un sadarbības parnera pārstāvētās personas amats vai tā pilnvarotā persona no otras puses. 

3. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība. 

3.1. Puses atbild par otrai pusei nodotās informācijas, rezultātu, konsultāciju, tehnoloģiju atbilstību 

starptautiski pieņemtai praksei. 

3.1. Materiālā atbildība un intelektuālā īpašuma tiesības tiek atrunātas atsevišķo projektu līgumos. 

3.2. Puses neatbild par secinājumiem un interpretācijām, ko otra puse izdarījusi no pirmās puses iesniegtās 

informācijas. 

3.3. Puses atbild par otrai pusei nodotās informācijas, rezultātu, konsultāciju, tehnoloģiju atbilstību labai 

starptautiski pieņemtai praksei. 

3.4. Pusēm ir tiesības šī līguma projektu ietvaros iegūto informāciju, materiālus un tehnoloģijas izmantot savā 

pētnieciskajā, mācību darbā un citos darbības veidos tādā apjomā, kādā tas norādīts konkrēto projektu 

līgumos. 

3.5. Projekta ietvaros iegūtās informācijas izmantošanai komerciālos nolūkos, ja līgumā nav atrunāts citādi, ir 

nepieciešama rakstiska otras puses piekrišana. 
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4. Līguma termiņš. 

4.1. Šis līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā piecus gadus. Līguma termiņš tiek automātiski 

pagarināts uz nākošiem pieciem gadiem, ja puses nelemj citādi. 

4.2. Atsevišķu projektu realizācijas termiņus un nosacījumus nosaka tiem atbilstošie līgumi. 

4.3. Pusēm savstarpēji vienojoties, bet ne retāk kā reizi gadā, to pārstāvji tiekas, lai apkopotu sadarbības 

rezultātus un saskaņotu darbību turpmākajā periodā. 

4.4. Katra no pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, par to paziņojot otrai pusei vismaz 3 mēnešus 

iepriekš. 

4.5. Punkta 4.4. iestāšanās gadījumā puses sastāda protokolu par līguma izbeigšanas kārtību un noteikumiem. 

5. Finansiālās attiecības. 

5.1. Šis līgums neietver finansiālos norēķinus un saistības, bet balstās uz pušu savstarpējo izdevīgumu 1. 

punktā minētajās jomās. 

5.2. Ar konkrētu darbu izpildi un pakalpojumu sniegšanu saistītās finansiālās saistības un citus nosacījumus 

regulē attiecīgie līgumi, vienošanās un protokoli. 

6. Nobeiguma noteikumi. 

6.1. Šī līguma saturs nav uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju. 

6.2. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas 

Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par 

tālāku rīcību. 

6.3. Jebkuri šī līguma grozījumi, papildinājumi vai līguma laušana ir spēkā tikai tad, ja Puses par to ir 

vienojušās rakstveidā, sastādot par to atsevišķu vienošanos. 

6.4. Šis līgums ir sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Akadēmijai, otrs 

– sadarbības parneram. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti. 

Baltijas starptautiskā akadēmija  Sadarbības partneris 

Reģ.Nr. 40003101808  Reģ.Nr. LV0000000000 

Adrese: Lomonosova iela 4, Rīga, LV 1003  Adrese:  

valdes loceklis  Amats 

   

Staņislavs Buka  Vārds Uzvārds 

Vieta  Vieta 

20_____.gada ____.________________  20_____.gada ____._________________ 

 


