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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

LATVIJAS KRIST ĪGĀ AKADĒMIJA  
Reă. Nr. 40003129210 5.līnija 3 tālrunis 67753360 
Latvijas Unibankas Jūrmalas filiāle Bulduri, LV-2010 fakss 67751919 
LV42UNLA0001006467684 Jūrmala, Latvija e-pasts akademija@kra.lv   

  
Pieteikums 

Jūrmalā 
  

2-8/40, 05.07.2010. LR Izgl ītības un zinātnes ministrijas 
Akredit ācijas komisijai  

Par Latvijas Kristīgās akadēmijas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Karitat īvais 
sociālais darbs” pārakreditāciju 
 
Latvijas Kristīgā Akadēmija piesaka pārakreditācijai 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Karitatīvais sociālais darbs”  
(akreditācijas lapa Nr. 005-797, akreditēta 21.04.2004.) 
 

 

1. Augstākās izglītības programmas nosaukums – „Karitatīvais sociālais darbs” 

2. Augstākās izglītības programmas kods Latvijas izglītības klasifikācijā – 42 762 

3. Augstākās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms – 4 studiju gadi pilna laika vai 5 studiju 

gadi nepilna laika studijās 160 kredītpunktu apjomā 

4. Augstākās izglītības programmas īstenošanas vieta – Jūrmala, 5. līnija 3  

5. Studiju veids un forma - pilna laika klātienes vai nepilna laika klātienes un neklātienes studijas 

6. Prasības, uzsākot augstākās izglītības programmas apguve – vidējā vai vidējā profesionālā izglītība 

7. Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā,  

piešėiramā kvalifikācija – karitatīvais sociālais darbinieks 

8. Augstskolas nosaukums – Latvijas Kristīgā akadēmija 

9. Atbildīgais par pārakreditāciju – Beata Soloveja, Mag. Theol., sociālo projektu vadītāja 

 
 
LKrA rektore, asoc. prof.       Skaidrīte Gūtmane 
        
 

/zīmogs, paraksts/ 
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IZRAKSTS  

 
no Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta sēdes protokola Nr. 2., 10.02.2010. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 
7.  Studiju programmu pārakredit ācijas dokumentu sagatavošana un iesniegšana pārakredit ācijai  
S.Gūtmane 
 
Sakarā ar to, 2010.gada 31.decembrī beidzas akreditācijas termiĦš: 
 

a) profesionālajai studiju programmai „Sociālais karitatīvais darbs”; 
b) akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Teoloăija”; 
c) akadēmiskajai maăistra studiju programmai „Teoloăija” 

 
ir nepieciešams sagatavot visus nepieciešamos dokumentus studiju programmu pārakreditācijai un iesniegt tos 
LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisijai. 
 
Balso Senāta locekĜi. Balsošanas rezultāti ir sekojoši: 

Par Pret 

Atturas 

13 0 0 

Lēmums nr. 4 
Sagatavot pārakreditācijas dokumentus un iesniegt tos LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas 
komisijai šādām studiju programmām: 
 

a) profesionālajai studiju programmai „Sociālais karitatīvais darbs”; 
b) akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Teoloăija”; 
c) akadēmiskajai maăistra studiju programmai „Teoloăija”. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 
Senāta sēdes priekšsēdētājs 
Senāta sekretāre 

(paraksts) 
(paraksts) 

E.Butkevičs 
                    L.Ozola-Marcinkeviča 

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Latvijas Kristīgās Akadēmijas 
Rektore                                                                                                                                 S.Gūtmane 
Jūrmalā, 2010. gada 5.jūlij ā                                                                                                                                                                                                              
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Studiju programmas saturs un studiju organizācija 
1.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Mērėi: 
1) Izglītot kvalificētus karitatīvos speciālistus sociālā darba veikšanai, lai nodrošinātu sabiedrību ar sociālā darba 
vērtībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un sekmētu sociālo un karitatīvo kohēziju. 
2) Nodrošināt mūsdienu Eiropas Sociālā modeĜa saturam atbilstošas profesionālās studijas sociālajā darbā, kas 
balstītas senās Eiropas kristīgās kalpošanas tradīcijā. 

Uzdevumi: 
1) Apgūt sociālā darbinieka profesijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaĦas atbilstoši prasībām, kas 
formulētas LR MK Noteikumos par otrā līmeĦa profesionālās izglītības standartu formulētajām prasībām (20.11. 2001.). 
2) Nodrošināt starpdisciplināru pieeju profesionālās darbības, to uzdevumu apguvei un veikšanai, kas formulēti 
Sociālā darbinieka profesijas standartā un LR  Profesiju klasifikatorā. 
3) Attīstīt un sniegt studējošajiem profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo kompetenci, prasmes un zināšanas, 
lai, strādājot multidisciplinārā komandā, īstenotu sociālā darbinieka profesionālos pienākumus un uzdevumus. 
 
1.2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju kontekstā 
 
1) Zināšanas sociālajās zinātnēs (socioloăijā, sociālajā politikā, pedagoăijā, psiholoăijā, ekonomikā, medicīnā), 
tādējādi Ĝaujot analizēt sabiedrības un indivīda mijiedarbību sociālo problēmu lokā. 
2) Sociālā darba teorijas, to praktisks lietojums karitatīvā sociālā darba praksē. 
3) Plašs starpdisciplināru zināšanu apjoms, lai sociālajā darbā ar gadījumu un pētniecībā (socioloăijā, antropoloăijā, 
teoloăijā, psihiatrijā, psiholoăijā u.c.) meklētu inovatīvus sociālā darba problēmu risinājumus. 
4) Zināšanas par variablām sociālajām un karitatīvajām tehnoloăijām ar mērėi stabilizēt sociālo kohēziju un 
nodrošināt sociālo objektu pilnvērtīgu funkcionēšanu. 
5) Attīstīt profesionālo kompetenci, nodrošinot vispusīgas diferencētu prakšu iespējas, sniegt iespēju apgūt 
diagnostiskās, metodiskās, sociālās un analītiskās prasmes, kā arī identificēt sociālā riska un garīgās prakses riska grupas, 
veidot uz savstarpību balstītas atbalsta programmas. 
6) Kritiski analizēt globālo sociālo un garīgo problēmu procesus, attīstību un mijsakarības. 
7) Veikt un attīstīt sociālā darba pētījumus, programmas projektus, izstrādāt profilaktiskas sociālā darba 
programmas, veikt supervīzijas, izstrādāt sociālā mārketinga un sociālās ekonomijas stratēăiju. 
 
1.3. Studiju programmas atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem 

Studiju programma tiek realizēta kopš 1993. gada (pirmā akreditācija – 1998. gadā). Tā ir Latvijas Kristīgās 
Akadēmijas bāzes programma izglītības un pētniecības darbā, jo augstskola attīstās kā integrēts sociālo zinātĦu 
un teoloăijas pētniecības projektu un kristīgās augstākās izglītības pētniecības centrs. LKrA strādā, lai izglītots 
cilvēks apgūtu modernās Eiropas Sociālo modeli neatrauti no Eiropas kultūras un zinātnes pašiem senākajiem 
balstiem – Senbaznīcas stabilajiem garīgajiem pamatiem. Pētniecība uzdevumi tiek balstīti integratīvās 
teoloăijas metodē, lai teoloăijas zinātnes iespējas netiktu atrautas no Eiropas sociālās dimensijas un garantētu 
starptautisku konkurētspēju.  
Karitatīvā sociālā darba studiju programmas plāns balstās sociālo zinātĦu strukturālā saistībā ar teoloăiju un 
antropoloăiju, lai rastu inovatīvas sociālā darba tehnoloăiju iespējas starpdisciplinārai sociālā darba praksei.  
LKrA ir vienīgā teoloăijas augstskola Latvijā un Baltijā, kas strādā ar integratīvās teoloăijas metodi, lai 
karitatīvā sociālā darba jomu attīstītu uz atvērta epistemoloăiskā pamata: dažādu zināšanu sistēmas 
mijiedarbojas, viena otru respektējot un atvēlot pienākošos vietu teoloăijas zinātnei un sinerăiskajai 
antropoloăijai. Ja ar teoloăiju saprot cilvēka eksistenci kopumā un šīs eksistences analīzi, tad zinātĦu 
starpdisciplinārajā sarunā tā spēj funkcionēt kā citu zinātĦu pamats: ikviena zinātĦu nozare ietver „kopīgi 
humāno” (K.Rāners), kas ir pamats starpdisciplinaritātei. Teoloăija ir šī „kopīgi humānā” advokāte. 
 
1.4.  IzmaiĦas studiju programmas struktūrā pašnovērt ēšanas periodā  
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IzmaiĦas studiju programmas struktūrā veiktas četras reizes. IzmaiĦu pamatā ir studiju programmas direktores 
un Senāta Studiju programmu padomes rekomendācijas LKrA Senātam studiju programmas pilnveidošanai. 
Pilnveidošanas pamatojums: 
a) Iepriekšējās akreditācijas ekspertu rekomendācijas; 
b) Eiropas Sociālā modeĜa aktualitātes attiecībā uz sociālā darba nozari un tās inovatīvu attīstīšanu; 
c) Terminoloăijas jautājumu precizēšana. 
 
 

Iepriekšējās 
akreditācijas ekspertu 

ieteikums 

IzmaiĦas Kad izmaiĦas 
veiktas 

1. Uzlabot prasmes un 
iemaĦas veikt integratīvu 
sociālo un kristīgo darbu 

Ieviests mācību kurss „Integratīvās 
teoloăijas metode sociālo zinātĦu 
pētniecībā” (2 krp). 

 

Uzlabota prakšu sistēma: 
1) Institucionālajā praksē „Sociālās 
iekĜaušanas gadījuma analīze 
pašvaldības apstākĜos”  

2006 – 2010 

2) Profesionālajā jeb karitatīvās 
kohēzijas praksē atspoguĜot problēmu 
ne tikai sociāli, bet arī karitatīvi. 

2006 - 2010 

2. Studiju programmas A 
daĜā praktiski nav ar sociālo 
darbu saistītu studiju kursu. 

Studiju programmas A daĜa 
papildināta ar sekojošiem mācību 
kursiem: 
1) Sociālo projektu izstrāde (1 krp), 
2) Sociālais dialogs un darba tiesības 
(2 krp), 
3) Ievads karitatīvajā sociālajā darbā (2 
krp), 
4) Sociālā darba teorijas un metodes (2 
krp), 
5) Karitatīvā sociālā darba 
metodoloăija – studiju darbs (2 krp), 
6) Sociālā politika (2 krp), 
7) Sociālā darba vēsture Latvijā un 
Eiropā (2 krp), 
8) LR sociālās drošības sistēma un 
sociālā likumdošana (1 krp). 
           
Kopā 17 krp 

Pakāpeniski, 
2006 – 2010 
(skat. Senāta 
lēmumu 
datumus). 

3.  Nepietiekošs skaits 
sociālā darba speciālistu 
piedalās programmas 
realizācijā. 

Programmas īstenošanā piedalās: 
3 sociālo zinātĦu doktori, 
8 sociālā darba maăistri. 

 

4. Izstrādāt un piedāvāt 
apstiprināšanai konkrētās 
profesijas standartu. 

1) LkrA izstrādāja  sociālā karitatīvā 
darba standartu, bet saĦēma IZM 
trīspusējās Padomes  un ekspertu 
slēdzienu, ka „profesijai nav 
nepieciešama dubulta kvalifikācija”, ka 
nav nepieciešams sadrumstalot 
standartizāciju, 
2) LKrA rektore as.prof. S.Gūtmane ir 
iekĜauta darba grupā, kas ir pārstrādājusi 
sociālā darbinieka standartu, tajā 
iekĜaujot arī karitatīvā darbinieka 
profesionālās kompetences, prasmes, 
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zināšanas, pienākumus un uzdevumus, 
3) LR MK Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā (01.07.2009.) nosaka: 
„Karitatīvais sociālais darbs ir 
sociālajam darbam analogs darbs,” līdz 
ar to nav nepieciešams īpašs profesijas 
standarts, jo profesija attīstās uz 
uzlabota sociālā darbinieka standarta 
pamata. 

5. Papildināt bibliotēku ar 
literatūru sociālajā darbā. 

Akreditācijas periodā bibliotēka 
papildināta ar 560 vienībām. 

 

 
 

1.5. Studiju priekšmetu un to apjomu uzskaitījums, sadalījums pa mācību gadiem (semestriem) 
Pilna laika studijas 

Studiju priekšmets 
KP 1. st. gads 

pa sem. 
2. st. gads 
pa sem. 

3. st. gads 
pa sem. 

4. st. gads 
pa sem. 

Mācībspēks 
zin. / akad. grāds 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
Obligātā A daĜa           

Vispārizgl ītojošie studiju kursi 20          
Kritiskā domāšana 1 1        Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 
Kristīgā ētika 3   3      Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 
Teoloăijas vēsture 4   2 2     Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 
Pasaules reliăijas (kulti un jaunās reliăiskās 
kustības) 

2    2     
Lekt., teol.doktorants, Mag.theol. M.Solovejs 

Vispārīgā psiholoăija 2 2        Doc., Dr.psych. O.ĥikiforovs 
Pedagoăija 2     2    Doc., vad.zin.doktorants, Mag.paed. A.KalniĦš 
Menedžments 2 2        Doc., doktorants, Bizn.vad.maăistrs E.Butkevičs 
Sociālo projektu izstrāde un vadība 1      1   Doc., doktorants, Bizn.vad.maăistrs E.Butkevičs 
Lietvedība un finanšu uzskaite 1 1        Lekt., Mag.oec. I.Olmane 
Sociālais dialogs un darba tiesības 2   2      Doc., Mag.iur., Mag.oec. P.Leiškalns 
Nozares teorētiskie pamatkursi un IT 
kursi  36          

Ievads karitatīvajā un sociālajā darbā 
2 2        

Lekt., soc.zin.doktorante, Prof.maă.soc.d. 
I.Skrodele-Dubrovska 

Sociālā darba teorijas un metodes 
2 2        

Lekt., soc.zin.doktorante, Prof.maă.soc.d. 
I.Skrodele-Dubrovska 

Karitatīvā sociālā darba metodoloăija 
(studiju darbs) 

2  2       
Asoc.prof., Dr.philol. S.Gūtmane 

Socioloăija 
2   2      

Vieslekt., soc.zin.doktorante, Mag.sc.soc. 
I.MieriĦa 

Socioloăisko pētījumu metodes 
1   1      

Vieslekt., soc.zin.doktorante, Mag.sc.soc. 
I.MieriĦa 

Integratīvās teoloăijas metode sociālo 
zinātĦu pētniecībā 

2      2   
Asoc.prof., Dr.philol. S.Gūtmane 

Sociālā politika 2      2   Doc., Dr.h.c. LKrA, Prof.maă.soc.d. A.Barča  
LR sociālās drošības sistēma un sociālā 
likumdošana 

1     1    
Doc., Dr.h.c. LKrA, Prof.maă.soc.d. A.Barča 

Starptautiskās cilvēktiesības 1  1       Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers 
Sociālā darba vēsture Eiropā un Latvijā 2 2        Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Baznīcas doktrīnu integrācija sociālajā vidē 3     3    Lekt., teol.doktorants, Mag.theol. M.Solovejs 
Vecās Derības sociālais lasījums 2  2       Doc., teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers 
Jaunās Derības teoloăija 

2    2     
Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs 
Doc., Dr.h.c LKrA., Dr.theol. V.Bells 

Morālteoloăijas pamati 2 2        Doc., teol.doktorante, Mag.theol. D.Dolace 
Aksioloăija sociālās komunikācijas 
kontekstos 

2        2 
Vieslekt., Dr.sc.soc. A.Rožukalne 

Universālā komunikācija 1 1        Doc., teol.doktorante, Mag.theol. D.Dolace 
Askētiskā antropoloăija 2       2  Doc., Mag.theol., pr. A.ŠabeĜĦiks  
Kultūras un sociālā antropoloăija 2       2  Vieslekt., Dr.phil. A.PutniĦa 
Eshatoloăiskās nostādnes mūsdienās 1       1  Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte 
Zinātniskā darba izstrāde 

1 1        
Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 
Prof., Dr.phil. A.KuzĦecova 

IT izmantošana uzĦēmējdarbībā 1   1      Doc., doktorants, bizn.vad.maăistrs E.Butkevičs 
Obligātā izvēles (B) daĜa           
Nozares profesionālās specializācijas 
kursi  60          

Sociālais darbs ar gadījumu 4   2 2     Lekt., Prof.maă.soc.d. I.Lāss 
Karitatīvais sociālais darbs ar gadījumu 3    3     Doc., teol.doktorante, Mag.theol. D.Dolace 
Caritas praktikums 2     2    Doc., teol.doktorante, Mag.theol. D.Dolace 
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Studiju priekšmets 
KP 1. st. gads 

pa sem. 
2. st. gads 
pa sem. 

3. st. gads 
pa sem. 

4. st. gads 
pa sem. 

Mācībspēks 
zin. / akad. grāds 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
Sociālais darbs kopienā (Studiju darbs) 2     2    Lekt., soc.zin.doktorants, Mag.theol. V.Dolacis 
Sociālā rehabilitācija: praktikums 2 

 
    2    

Lekt., Prof.maă.soc.d. I.Lāss 

Preventīvais karitatīvais sociālais darbs un 
Baznīca 

3       3  
Doc., teol.doktorante, Mag.theol. D.Dolace 

Karitatīvais sociālais darbs slimnīcā 2     2    Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Karitatīvais sociālais darbs ar ieslodzītajiem 

2      2   
Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Prof., Dr.habil.theol., Dr.Psych., Dipl.Psych. 
K.Kīslings 

Paliatīvā aprūpe 2      2   Doc., teol.doktorante, Mag.theol. D.Dolace 
Gerontoloăiskais sociālais darbs 

2   2      
Doc., teol.doktorante, Mag.theol. D.Dolace  
Lekt., sertific.ārste-psihiatre I.Grīnfelde 

Prasmju audits sociāli atstumtajām grupām 
2       2  

Vieslekt., soc.zin.doktorante, Mag.sc.soc. 
I.MieriĦa 

Karitatīvais darbs ar cilvēku apziĦas 
patoloăijām (Studiju darbs) 

6   3 3     
Prof., Dr.habil.theol., Dr.Psych., Dipl.Psych. 
K.Kīslings 

Medicīna sociālā darbinieka praksē 2        2 Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Karitātes teoloăija sociālā darba praksē 2        2 Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs 
Baznīcas sociālā mācība 3      3   sabelniks 
Bērnu tiesību pamati 2  2       Doc., Mag.iur., Mag.oec. P.Leiškalns 
Attīstības psiholoăija un reliăiskās attīstības 
procesi 

3       3  
Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte 

Sociālā psiholoăija 2  2       Doc., Dr.psych. O.ĥikiforovs 
Pamatattiecību psiholoăija 2  2       Doc., Dr.psych. O.ĥikiforovs 
Psihiatrija 3      3   Lekt., sertific.ārste-psihiatre I.Grīnfelde 
Atkarību teorijas 

2  2       
Doc., sertific.ārsts-psihiatrs G.Kalnietis 
Lekt., Prof.maă.soc.d. I.Lāss 

Krīzes intervence 2   2      Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Konfesionālā sociālā darba formas 2        2 Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Sociālā un karitatīvā kohēzija ES kontekstā 1       1  Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers 
Sociālā pedagoăija 

2     2    
Doc., vad.zin.doktorantants, Mag.paed. 
A.KalniĦš 

Obligātā izvēles (C) daĜa           
           
Izvēles kursi 6          
Runas kultūra un prezentācijas prasme 2 2        Doc., doktorants, Bizn.vad.maăistrs E.Butkevičs 
Latvijas kultūras un Baznīcas vēsture 2 2        Doc., teol.doktorants, Mag.theol. G.Dišlers 
Ievads politikā 2  2       Prof., Dr.phil. A.KuzĦecova 

Kopā:           
Prakses (I, II, III, IV)  26  5  6 4 5 6   
Diplomdarbs 12        12  

Pavisam kopā: 160 20 20 20 20 20 20 20 20  

 

Nepilna  laika studijas 

Studiju priekšmets 
KP 1. st. gads 

pa sem. 
2. st. gads 
pa sem. 

3. st. gads 
pa sem. 

4. st. gads 
pa sem. 

5. st. gads 
pa sem. 

Mācībspēks 
zin. / akad. grāds 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  
Obligātā A daĜa             

Vispārizgl ītojošie studiju kursi 20            
Kritiskā domāšana 1 1          Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 
Kristīgā ētika 3   3        Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 
Teoloăijas vēsture 4   2 2       Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 
Pasaules reliăijas (kulti un jaunās 
reliăiskās kustības) 

2     2    
  Lekt., teol.doktorants, Mag.theol. 

M.Solovejs 
Vispārīgā psiholoăija 2 2          Doc., Dr.psych. O.ĥikiforovs 
Pedagoăija 

2     2    
  Doc., vad.zin.doktorants, Mag.paed. 

A.KalniĦš 
Menedžments 

2 2        
  Doc., doktorants, Bizn.vad.maăistrs 

E.Butkevičs 
Sociālo projektu izstrāde un vadība 

1        1 
  Doc., doktorants, Bizn.vad.maăistrs 

E.Butkevičs 
Lietvedība un finanšu uzskaite 1 1          Lekt., Mag.oec. I.Olmane 
Sociālais dialogs un darba tiesības 2   2        Doc., Mag.iur., Mag.oec. P.Leiškalns 
Nozares teorētiskie pamatkursi un 
IT kursi  

36            

Ievads karitatīvajā un sociālajā darbā 
2 2        

  Lekt., soc.zin.doktorante, 
Prof.maă.soc.d. I.Skrodele-Dubrovska 

Sociālā darba teorijas un metodes 
2 2        

  Lekt., soc.zin.doktorante, 
Prof.maă.soc.d. I.Skrodele-Dubrovska 

Karitatīvā sociālā darba metodoloăija 
(studiju darbs) 

2  2       
  Asoc.prof., Dr.philol. S.Gūtmane 

Socioloăija 
2   2      

  Vieslekt., soc.zin.doktorante, 
Mag.sc.soc. I.MieriĦa 

Socioloăisko pētījumu metodes 1   1        Vieslekt., soc.zin.doktorante, 
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Studiju priekšmets 
KP 1. st. gads 

pa sem. 
2. st. gads 
pa sem. 

3. st. gads 
pa sem. 

4. st. gads 
pa sem. 

5. st. gads 
pa sem. 

Mācībspēks 
zin. / akad. grāds 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  
Mag.sc.soc. I.MieriĦa 

Integratīvās teoloăijas metode sociālo 
zinātĦu pētniecībā 

2      2   
  Asoc.prof., Dr.philol. S.Gūtmane 

Sociālā politika 
2      2   

  Doc., Dr.h.c. LKrA, Prof.maă.soc.d. 
A.Barča  

LR sociālās drošības sistēma un 
sociālā likumdošana 

1      1   
  Doc., Dr.h.c. LKrA, Prof.maă.soc.d. 

A.Barča 
Starptautiskās cilvēktiesības 1   1        Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers 
Sociālā darba vēsture Eiropā un 
Latvijā 

2  2       
  Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 

Baznīcas doktrīnu integrācija sociālajā 
vidē 

3      3   
  Lekt., teol.doktorants, Mag.theol. 

M.Solovejs 
Vecās Derības sociālais lasījums 

2  2       
  Doc., teol.doktorants, Mag.theol. 

G.Dišlers 
Jaunās Derības teoloăija 

2     2    
  Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs 

Doc., Dr.h.c LKrA., Dr.theol. V.Bells 
Morālteoloăijas pamati 

2  2       
  Doc., teol.doktorante, Mag.theol. 

D.Dolace 
Aksioloăija sociālās komunikācijas 
kontekstos 

2        2 
  Vieslekt., Dr.sc.soc. A.Rožukalne 

Universālā komunikācija 
1 1        

  Doc., teol.doktorante, Mag.theol. 
D.Dolace 

Askētiskā antropoloăija 2       2    Doc., Mag.theol., pr. A.ŠabeĜĦiks  
Kultūras un sociālā antropoloăija 2       2    Vieslekt., Dr.phil. A.PutniĦa 
Eshatoloăiskās nostādnes mūsdienās 1         1  Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte 
Zinātniskā darba izstrāde 

1 1        
  Asoc.prof., Dr.habil.phil. J.N.Vējš 

Prof., Dr.phil. A.KuzĦecova 
IT izmantošana uzĦēmējdarbībā 

1    1     
  Doc., doktorants, bizn.vad.maăistrs 

E.Butkevičs 
Obligātā izvēles (B) daĜa             
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

60            

Sociālais darbs ar gadījumu 4   2 2       Lekt., Prof.maă.soc.d. I.Lāss 
Karitatīvais sociālais darbs ar 
gadījumu 

3    3     
  Doc., teol.doktorante, Mag.theol. 

D.Dolace 
Caritas praktikums 

2     2    
  Doc., teol.doktorante, Mag.theol. 

D.Dolace 
Sociālais darbs kopienā (Studiju 
darbs) 

2       2  
  Lekt., soc.zin.doktorants, Mag.theol. 

V.Dolacis 
Sociālā rehabilitācija: praktikums 2 

 
      2  

  Lekt., Prof.maă.soc.d. I.Lāss 

Preventīvais karitatīvais sociālais 
darbs un Baznīca 

3         
3  Doc., teol.doktorante, Mag.theol. 

D.Dolace 
Karitatīvais sociālais darbs slimnīcā 2     2      Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Karitatīvais sociālais darbs ar 
ieslodzītajiem 2        2 

  Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Prof., Dr.habil.theol., Dr.Psych., 
Dipl.Psych. K.Kīslings 

Paliatīvā aprūpe 
2      2   

  Doc., teol.doktorante, Mag.theol. 
D.Dolace 

Gerontoloăiskais sociālais darbs 
2     2    

  Doc., teol.doktorante, Mag.theol. 
D.Dolace  
Lekt., sertific.ārste-psihiatre I.Grīnfelde 

Prasmju audits sociāli atstumtajām 
grupām 

2       2  
  Vieslekt., soc.zin.doktorante, 

Mag.sc.soc. I.MieriĦa 
Karitatīvais darbs ar cilvēku apziĦas 
patoloăijām (Studiju darbs) 

6   3 3     
  Prof., Dr.habil.theol., Dr.Psych., 

Dipl.Psych. K.Kīslings 
Medicīna sociālā darbinieka praksē 2         2  Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Karitātes teoloăija sociālā darba 
praksē 

2         
 2 Asoc.prof., Dr.theol. I.Hiršs-Iršs 

Baznīcas sociālā mācība 3        3   sabelniks 
Bērnu tiesību pamati 2  2         Doc., Mag.iur., Mag.oec. P.Leiškalns 
Attīstības psiholoăija un reliăiskās 
attīstības procesi 

3         
3  Asoc.prof., Dr.theol. A.Dannenfelte 

Sociālā psiholoăija 2       2    Doc., Dr.psych. O.ĥikiforovs 
Pamatattiecību psiholoăija 2  2         Doc., Dr.psych. O.ĥikiforovs 
Psihiatrija 3        3   Lekt., sertific.ārste-psihiatre I.Grīnfelde 
Atkarību teorijas 

2  2       
  Doc., sertific.ārsts-psihiatrs G.Kalnietis 

Lekt., Prof.maă.soc.d. I.Lāss 
Krīzes intervence 2     2      Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Konfesionālā sociālā darba formas 2          2 Doc., Prof.maă.soc.d., dr. A.Judeiks 
Sociālā un karitatīvā kohēzija ES 
kontekstā 

1         
1  Asoc.prof., Dr.theol. O.Brūvers 

Sociālā pedagoăija 
2     2    

  Doc., vad.zin.doktorantants, Mag.paed. 
A.KalniĦš 

Obligātā izvēles (C) daĜa             
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Studiju priekšmets 
KP 1. st. gads 

pa sem. 
2. st. gads 
pa sem. 

3. st. gads 
pa sem. 

4. st. gads 
pa sem. 

5. st. gads 
pa sem. 

Mācībspēks 
zin. / akad. grāds 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  
Izvēles kursi 6            
Runas kultūra un prezentācijas prasme 

2 2        
  Doc., doktorants, Bizn.vad.maăistrs 

E.Butkevičs 
Latvijas kultūras un Baznīcas vēsture 

2 2        
  Doc., teol.doktorants, Mag.theol. 

G.Dišlers 
Ievads politikā 2  2         Prof., Dr.phil. A.KuzĦecova 

Kopā:             
Prakses (I, II, III, IV)  26    5  6 4 5 6   
Diplomdarbs 12          12  

Pavisam kopā: 160 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  

 
 
1.6.  Diplomdarbs  
 
Diplomdarbs 12 krp. apjomā ir likumsakarīgs rezultāts teorētisko mācību kursu apguvei un četrām mācību praksēm. 
Darbs tiek izstrādāts saskaĦā ar LR MK Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākā izglītības valsts standartu 
(20.11. 2001.) un LKrA Nolikumiem par diplomdarba izstrādi: 

- Nolikums „LKrA akadēmiskās un profesionālās studiju programmas padomes nolikums” (2002, Nr. 7), 
- „LKrA akadēmiskās un profesionālās studiju programmas nolikums (2002, Nr. 7), 
- „LKrA nolikums par gala pārbaudījumiem” (2003, Nr. 5). 

 
1.7. Studiju programmā iekĜauto lekciju, praktisko nodarbību un semināru anotācijas 
 
Detalizēti izstrādātas programmas skat. LKrA Studiju daĜā. 

Obligātā ( A ) daĜa 
Kursa 
kods 

Priekšmets krp / 
ECTS 

Mācību kurss īss saturs 

KSD1.1 Kritiskā domāšana  
1 krp =  1,5 ECTS  

Kurss sniedz iespēju apgūt  Rietumeiropas filozofiskās  
domāšanas iemaĦas saistībā ar bibliskām  nostādnēm. 
Studenti tiek rosināti reflektēt par Vārda un Gudrības 
izpausmēm filozofiskās domas attīstībā. Kursa koncepcijā 
akcentēta doma par kristīgās civilizācijas pretrunīgo 
veselumu – par garīgās dzīves  sakrālo un profāno 
elementu mijiedarbību uz kopējā vēsturisko notikumu 
fona. 

KSD 
1.2 

Kristīgā ētika 
3 krp = 4 ECTS 

Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par ētiskās domas un 
morālo priekšstatu attīstību Rietumeiropas civilizācijā. 
Akcentēts kristietības fundamentālais iespaids uz Rietumu 
moralitātes un ētikas izpratni, analizētas galvenās ētikas 
kategorijas, dota ētisko teoriju sistematizācija. Analizēti 
dažādi modernās dzīves moralitātes jautājumi: dzīvības 
procesu ētika, feminisma ētika, globalizācija. 

KSD 
1.3 

Teoloăijas vēsture 
4 krp = 6ECTS 

Kurss sniedz zināšanas par kristīgās teoloăijas attīstību, 
veido spēju spriest par kristīgās dogmatikas, sociālo 
procesu un reliăijas filozofijas jautājumiem. Kurss tiecas 
atklāt kristīgās doktrīnas kontinuitāti un attīstību, atklāj 
Eiropas civilizācijas sociālos un garīgos problēmaspektus. 

KSD 
1.4 

Pasaules reliăijas 
(kulti, jaunās 
reliăiskās kustības) 
2 krp =  3 ECTS 

Veicina studentu izpratni par lielākajām pasaules reliăijām 
un izplatītākajiem kultiem, kā arī jaunākajām reliăiskajām 
kustībām. Palīdz diagnosticēt garīgo atkarību prakses. 
Sniedz zināšanas par reliăiju plurālismu, kultu atkarību 
vecinošo raksturu, kas jāzina sociālajam darbiniekam 
praksē ar klientiem. 

KSD Vispārīgā Psiholoăijas zinātne, tās pielietojums praksē, 
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1.5 psiholoăija 
2 krp = 3 ECTS 

pamatzināšanu kopums, kas nepieciešams,, lai turpinātu 
psiholoăijas studijas dažādu specializētu kurus ietvaros. 
Veido izpratni par pieaugušo, psihiski veselu cilvēku 
psihes attīstības īpatnībām, procesiem, stāvokĜiem.  

KSD 
1.6 

Pedagoăija 
2 krp = 3 ECTS 

Kursa apguve sekmē  studentu pedagoăiskās domāšanas 
izveidošanos: pedagoăiskā procesa likumsakarību apguvi, 
mācību un audzināšanas nozīmi personības garīgās un 
sociālās stājas pilnveidošanos. Apgūtās zināšanas  
izmantojamas dažādu pedagoăisko situāciju vērtēšanā un 
pedagoăiskās darbības lietošanā. 

KSD 
1.7 

Menedžments 
2 krp = 3 ECTS 

Mācību kurss iepazīstina ar uzĦēmējdarbības vadības 
ekonomiskajiem un personāla vadības jautājumiem. 
Personāla  un uzĦēmējdarbības problēmjautājumi skatīti 
sekulārās un kristīgās  ētikas sadurā. Piedāvātas  diskusijas 
par dažādiem  uzĦēmējdarbības un personāla vadības 
modeĜiem Latvijā, ES un ASV. 

KSD 
1.8 

Sociālo projektu 
izstrāde un vadība 
1 krp = 1,5 ECTS 

Kurss sniedz studentiem iespēju iepazīties ar projektu 
sagatavošanas , noformēšanas, apguves pamatprincipiem. 
Kurss praktiski orientēts: studējošajiem jāizvēlas  sociālā 
projekta tēma, jānoformē pieteikums atbilstošo Latvijas 
Projektu vadības asociācijas izstrādātajām vadlīnijām un 
projekts jāaizstāv. 

KSD 
1.9 

Lietvedība un 
finanšu uzskaite 
1 krp = 1,5 ECTS 

Studenti tiek iepazīstināti ar lietvedības un finanšu 
uzskaites darba organizāciju, dokumentu noformēšanas 
noteikumiem un tos regulējošiem normatīvajiem 
dokumentiem, elektroniskā dokumenta jēdzienu, lietu 
veidošanu un dokumentu saglabāšanu. 
Studenti apgūst praktiskas iemaĦas, spēju orientēties LR 
likumdošanā, ierēdniecības darba precizitātē. 

KSD 
1.10 

Sociālais dialogs un 
darba tiesības 
2 krp = 3 ECTS 

Studenti apgūst zināšanas par sociālo dialogu un sociālo 
problēmu „dzinējspēku” ES un LV. Saprot sociālo 
partneru informācijas un konsultāciju nozīmi. Apgūst 
galvenās ar sociālo dialogu saistītās jomas ES un Latvijā: 
mobilitāti, vienlīdzīgām tiesībām, fliksibilitāti, darba tirgu 
procesiem, balansa veidošanos starp fleksibilitāti un darba 
tiesībām un drošību. 

KSD 
2.1 

Ievads karitatīvajā 
un sociālajā darbā  
2 krp = 3 ECTS 

Kurss iepazīstina ar sociālās labklājības sistēmu, sociālās 
politikas pamatnostādnēm ES un LV, iepazīstina ar sociālā 
darba mērėiem un metodēm, iejaukšanās mikro, mezo un 
makro līmeĦiem. Atsedz sociālā darba un karitatīvā sociālā 
darba savstarpējo mijiedarbību, papildināšanos. Sniedz 
zināšanas par profesijas atslēgas vārdiem un 
starpdisciplināro  fenomenu. 

KSD 
2.2 

Sociālā darba 
teorijas un metodes 
2 krp = 3 ECTS 

PadziĜinātas zināšanas par sociālo darbu, vispārējo prakses 
pamata modeli, metodiku un pieejām. Apskata jautājumus 
par cilvēka  izpratni sociālajā darbā, ieskicē tradicionālo un 
alternatīvās paradigmas sociālo procesu analīzē, 
intervences procesu kā sistēmu, psihodinamikas, 
kognitīvo, biheiviorisma krīzes modeli sociālajā darbā; 
solidaritātes, subsidiaritātes un sinodālo modeli karitatīvajā 
sociālajā darbā. 

KSD 
2.3 

Karitatīvā sociālā 
darba metodoloăija 
(Studiju darbs) 

Studiju darbs, kas tiek veikts, balstoties uz supervīzijas 
lekcijām karitatīvā sociālā darba metodoloăijā. Galvenās 
tēmas aptver karitatīvā  sociālā darba dimensiju analīzi 
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2 krp = 3 ECTS (kultivēšana, konservācija, savstarpība, koinonia kā 
karitatīvā  sociālā darba pamatnormas noskaidrošanu; 
zināšanas par patristisko cilvēkzinātni, kurā ietverta 
nedalāma teorijas un  garīgās prakses vienotība; zināšanas 
par inovatīvām sociālajām un karitatīvajām tehnoloăijām. 

KSD 
2.4 

Socioloăija 
2 krp = 3 ECTS 

Rada priekšstatu par sabiedrības socioloăiskās izpratnes un 
analīzes specifiku. Iepazīstina ar socioloăijas kā zinātnes  
izveidošanās nosacījumiem, kā arī  atklāj socioloăijas un 
citu sociālo zinātĦu piedāvātās iespējas veidot priekšstatus 
par sabiedrību. Atklāj galvenās sabiedrības dzīves  aspektu 
izmaiĦas mūsdienu pasaulē (kultūra, varas struktūra, 
sociālie institūti). Attīsta iemaĦas izmantojot socioloăijas 
atziĦas sabiedrības dzīves procesu analīzē, kā arī salīdzina 
tās ar Svēto Rakstu atziĦām. Aplūkota sabiedrības 
makrostruktūru un mikroprocesu veidošanās un attīstība. 

KSD 
2.5 

Socioloăisko 
pētījumu metodes 
1 krp = 1,5 ECTS 

Kurss sniedz izpratnes līmeĦa zināšanas par socioloăijā 
lietojamām metodēm un iemāca tās lietot reālos 
socioloăiskos pētījumos. Noskaidro attiecības starp 
socioloăijas teoriju, teorētiskajām paradigmām un 
empīriskajiem pētījumiem: pētījuma metožu izvēli, 
problēmu diferencēšanu, definēšanu u.c. Veido prasmi 
izvēlēties problēmas izpētei piemērotu socioloăiskās 
informācijas iegūšanas metodi un iemāca to lietot praksē. 

KSD 
2.6 

Integratīvās 
teoloăijas metode 
sociālo zinātĦu 
pētniecībā 
2 krp = 3 ECTS 

Epistemoloăiski ievirzītais mācību kurss atsedz teoloăijas 
zinātnes īpašo lomu zinātĦu starpdisciplinārajā sarunā, 
iemāca studentiem septiĦus galvenos soĜus, kā, lietojot 
integratīvās  teoloăijas metodi, panākt inovatīvu sociālo 
problēmas stratēăisko risinājumu. Māca saskatīt sociālo 
zinātĦu struktūru saistībā ar vērtību kontekstiem 
sabiedrībā. Māca saskatīt ekonomisko, politisko un 
sociokultūras sistēmu vēsturiskumu. Studenti apgūst 
sociālo pārmaiĦu un mūžīgo, nemainīgo vērtību dilemmas. 
Mācās lietot integratīvās teoloăijas metodi izvēlētās 
sociālās problēmas pētniecībā. 

KSD 
2.7 

Sociālā politika 
2 krp =  3 ECTS 

Mācību kurss veido studentos pamatskatījumu uz sociālo 
politiku kā politiskās domāšanas fenomenu un kā pamatu 
sociālā darba profesijai. Sniedz politikas zinātnē atbilstošu 
skatījumu uz sociālo politiku Eiropā un LV kā ES valstī; 
māca apgūt sociālās  politikas pamatvirzienus un 
prioritātes Eiropā un Latvijā ; māca izprast karitatīvā darba  
identitāti un lomu šodienas sociālās politikas kontekstā. 

KSD 
2.8 

LR Sociālās drošības 
sistēma un sociālā 
likumdošana  
1 krp = 1,5 ECTS 

Kurss sniedz zināšanas par valsts LR sociālo politiku un 
tās likumdošanu. Studenti tiek iepazīstināti ar 
cilvēktiesībām, valsts sociālo drošības sistēmu un tās 
daĜām – nodarbinātību, darba aizsardzību un samaksu, 
veselības aprūpi, sociālo apdrošināšanu un sociālo 
palīdzību. To izveidošanas pamatprincipiem un mērėiem. 
Kurss iemāca studentus  orientēties Latvijā  spēkā esošajā 
sociālajā likumdošanā, tās nepilnībās un attīstības 
virzienos. 

KSD 
2.9 

Starptautiskās 
cilvēktiesības 
1 krp = 1,5 ECTS 

Kurss iepazīstina ar starptautisko cilvēktiesību jēdzienu un 
saturu, balstoties uz SC avotiem. Studenti apgūst tiesību 
katalogu, iepazīstas ar šo tiesību īstenošanas mehānismu 
Latvijā. Īpaša uzmanība pievērsta indivīda statusam 
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starptautiskajās cilvēktiesībās. 
KSD 
2.10 

Sociālā darba 
vēsture Eiropā un 
Latvijā 
2 krp = 3 ECTS 

Sociālā darba vēsture skaidrota, parādot paralēlos sociālā  
darba un karitatīvā sociālā darba attīstības procesus, ko 
inspirējusi Austrumu un Rietumu Baznīca, sociālo darbu, 
kas veidojies uz humānisma bāzes. Kurss parāda sociālā 
darba kā profesijas veidošanās procesu un vēsturiskos 
kontekstus kopsakarībā ar sociālajiem, garīgajiem, 
aksioloăiskajiem procesiem. Mērėis: sniegt izpratni par 
sociālā darba sekulārajām un karitatīvā sociālā darba 
baznīciskajām saknēm, valsts  sociālās aizsardzības 
formām un Eiropas kristīgās demokrātijas  sociālajiem 
uzstādījumiem.  

KSD 
2.11 

Baznīcas doktrīnu 
integrācija sociālajā 
vidē 
3 krp = 4 ECTS 

Kurss sniedz integratīvu skatījumu uz galvenajām 
Baznīcas doktrīnām, uzsverot šo doktrīnu saikni ar cilvēka 
dzīvi un sociālajiem procesiem: doktrinālā domāšana ir 
nesaraujami saistīta ar sociālo, praktisko dzīvi. Doktrinālā 
izpratne ir ceĜa rādītājs karitatīvajām sociālajam darbam, 
padziĜina sociālo procesu izpratni, meklējot sociālo 
problēmu garīgās saknes, veido kontekstuālas domāšanas 
prasmes. 

KSD 
2.12 

Vecās Derības 
sociālais lasījums 
2 krp = 3 ECTS 

Kurss sagatavots, lai dotu studentiem iespēju saprast 
cilvēku bibliskās antropoloăijas gaismā un vērtēt, kā uz 
VD notikumu fona atšėirīgās, bet arhetipiskās sociālo 
pārmaiĦu situācijās ir rasti stratēăiski pareizi risinājumi. 
VD skatīta kristīgās Baznīcas leĦėī. Īpaša uzmanība 
pievērsta personas garīgās dzīves stabilizācijai mainīgas 
sociālās prakses situācijās. 

KSD 
2.13 

Jaunās Derības 
teoloăija 
2 krp = 3 ECTS 

Mācību kursa centrā ir Jēzus Kristus persona kā 
kopsaucējs domām un idejām: JD teoloăija pēc būtības ir 
teoloăija par Jēzu Kristu, tāpēc kristoloăija ir kursa 
pamatā. Kurss uzskatāms par rokasgrāmatu kristīgai 
doktrīnai: tajā runāts par teoloăiju, nevis reliăiju. Tēmas 
grupētas vēsturiski un analītiski, tāpēc studentos izraisa 
jautājumus, kuri cilvēkiem svarīgi: cilvēks un viĦa 
esamība, kristoloăiskie apjēgumi, Kristus misija, Svētā 
Gara darbība, cilvēka dzīves ētiskie pamati studentiem. 
Kurss sniedz dziĜu ieskatu cilvēka personības problēmās, 
cilvēka garīgās un sociālās dinamikas pamatnostādnēs. 

KSD 
2.14 

Morālteoloăijas 
pamati 
2 krp = 2 ECTS 

Kursa saturs balstās patristiskajā tradīcijā, Baznīcas 
mācībā par tikumiskās apziĦas un tikumiskās prakses 
saturu, principiem, nosacījumiem. Kurss māca studentiem 
apzināties, ka tikumu iemantošana un praktizēšana ir 
kristīgās garīgās dzīves, kā arī karitatīvās sociālās 
kalpošanas neatĦemama sastāvdaĜa. Studenti apgūst 
Dekaloga un Kristus makarismu satura jēgu. Polemika par 
likumu praktisko eksplikāciju balstīta Baznīcas tikumiskās 
prakses tradīcijā. Nopietna uzmanība pievērsta studējošo 
tikumiskās apziĦas veidošanai, analizējot morāles 
dilemmas un kontraversālus jautājumus. 

KSD 
2.15 

Aksioloăija sociālās 
komunikācijas 
kontekstos 
2 krp = 3 ECTS 

Mācību kurss veidots, lai studenti apzinātos atsakites 
sistēmu pamatus vēsturiski mainīgajā sociālajā situācijā: a 
apriori  principus civilizācijas pieredzē.  Studenti aicināti 
domāt un vērtēt, kā mijiedarbojas vērtību nostādnes valsts, 
pilsoniskās sabiedrības un tirgus pārmaiĦu vidē. Kurss 
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māca apzināties sociālo kohēziju kā visas sabiedrības 
sociālo procesu stabilizētāju procesu, kura pamatā ir 
vērtīborientācija. 

KSD 
2.16 

Universālā 
komunikācija 
1 krp = 1,5 ECTS 

Kurss sniedz integratīvu skatījumu uz lūgšanu kā 
universālo komunikāciju: tā analizēta, balstoties Baznīcas 
garīgo disciplīnu teoloăijā un praksē, Bībeles tekstu 
ekseăēzē, patristiskajā antropoloăijā, dialoga teorijā, kā arī 
praktiskās karitatīvās kalpošanas pieredzē karitatīvā 
sociālā darba kontekstā. Kurss atklāj lūgšanu 
daudzveidīgos modeĜus – korporatīvo, liturăisko un 
individuālo. Kursa uzdevums ir iemācīt cilvēku 
komunikācijas bibliskos pamatus – ora et labora. 

KSD 
2.17 

Askētiskā 
antropoloăija 
2 krp = 3 ECTS 

Kurss māca studentiem iepazīt cilvēku kā trīsvienīgu 
(miesa, dvēsele, gars) būtni, kā arī atklāj imago Dei būtību 
un parāda Austrumu Baznīcas tuksneša tēvu askētiskās 
pieredzes sasniegumu paraugus. Kurss atsedz cilvēka 
dievišėošanās un tikumiskās pilnveidošanās uzdevumus kā 
nepieciešamus brīvības un identitātes nosacījumus. 

KSD 
2.18 

Kultūras un sociālā 
antropoloăija 
2 krp = 3 ECTS 

Kursa apguve sagatavo studējošos tālākai profesionālo, 
teorētisko un praktisko zināšanu apguvei sociālajā  
karitatīvajā darbā, paplašina priekšstatus par cilvēka  
būtības izpratni, kultūras un sociālo  faktoru lomu cilvēka 
dzīves darbībā vispārējās globalizācijas apstākĜos. Kurss 
dod ieskatu  kultūrantropoloăiskajās tēmās: valoda un 
simboli komunikācijas laukā, kultūras un sociālā 
stratifikācija, etniskās un sociālās  minoritātes, tradīcijas. 

KSD 
2.19 

Eshatoloăiskās 
nostādnes mūsdienās 
1 krp = 1,5 ECTS 

Kurss palīdz orientēties globalizācijas laika un 
protekcionisma sistēmas sociāli politiskajos un garīgās 
kultūras procesos. Tas balstās Bībeles kanona pēdējās– 
JāĦa atklāsmes grāmatas ekseăēzē. Palīdz izprast kristīgās 
Baznīcas  stāvokli plurālisma kultūru vidē. Māca kritiski 
un analītiski spriest par laikmeta sociālajiem, 
ekonomiskajiem, politiskajiem procesiem. Parāda Jēzus 
Kristus personas nopelnu, kā arī Dieva lomu vēstures 
procesos. 

KSD 
2.20 

Zinātniskā darba 
izstrāde 
1 krp = 1,5 ECTS 

Kursa uzdevums ir ievadīt studentus zinātniski pētnieciskā 
darba izpratnē un prasmē lietot integratīvās teoloăijas u.c. 
metodes pētniecības darbā. Sekmīga kursa apguve 
nodrošina kvalificētu, zinātniskā darba prasībām atbilstoša 
raksta, referāta, kursadarba, prakses darba, diplomdarba 
u.c. izstrādi.  

KSD 
2.21 

IKT izmantošana 
uzĦēmējdarbībā 
1 krp = 1,5 ECTS 

Kurss iepazīstina studējošos ar to, kā integrēt IKT 
(informācijas un komunikāciju tehnoloăijas) organizācijas 
pārmaiĦu inovatīvai vadīšanai. Ka veidot tehnoloăiskas 
trajektorijas: kā to darīt mazos, vidējos un lielos 
uzĦēmumos. Kurss apskata IKT un korporatīvās 
stratēăijas, tehnoloăisko produktu mārketingu un 
iepazīstina ar jaunākajām programmām. 

Obligātās izvēles ( B ) daĜa 
KSD 
3.1 

Sociālais darbs ar 
gadījumu 
4 krp = 6 ECTS 

Kurss studējošajiem sniedz iespēju iepazīties ar sociālā 
gadījuma vadīšanu ar soĜiem (intervenci), sociālo gadījumu 
vadīšanu LR likumdošanas un normatīvo aktu kontekstā, 
novērtēšanas metožu saistību ar patristikas viedokli par 
cilvēku un sociālo problēmu garīgajiem cēloĦiem. Īpaša  
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uzmanība pievērsta karitatīvā sociālā darba specifikai 
gadījuma vadīšanā. 

KSD 
3.2 

Karitatīvais sociālais 
darbs ar gadījumu 
3 krp = 4 ECTS 

Kurss iepazīstina ar karitatīvā sociālā darbinieka resursus 
papildinošajiem gadījuma vadīšanas soĜiem. Apskata 
savstarpības, partnerības, solidaritātes, subsidiaritātes un 
sinodālos principus. Atklāj imago Dei līmeĦus un 
intervences būtību. Patstāvīgi iemāca lietot gadījuma 
vadīšanas teorētiskos pamatus sociālā darba praksē. Māca 
rast radošus  garīgās situācijas risinājumus. Māca 
gadījumu redzēt sociālās un garīgās sistēmas kontekstos. 
Palīdz izprast novērtēšanas un vadīšanas metožu avotus 
patristiskajā antropoloăijā. 

KSD 
3.3 

Caritas praktikums 
2 krp = 3 ECTS 

Māca praktiski analizēt gadījumus, tos vadīt ar lomu 
spēlēm un mācībspēka  supervīziju nodarbībām par 
tēmām: „Dziedināšanas pakāpenības pamatvilcieni Jaunajā 
Derībā”, „Jēdzienu sozein un un ryesthai (grieėu val.) 
ekseăētisks lietojums Sv. Rakstos”, „Jēdzienu isathai un 
therapeuei praktisks skaidrojums; caritas morālteoloăijas, 
pastorālteoloăijas un sociālā darba kontekstos”, „Praktiskā 
teoloăija kā sociāla zinātne”, „Teoloăija un rīcība”, 
„Caritas kriterioloăiskie nosacījumi”. 

KSD 
3.4 

Sociālais darbs 
kopienā (Studiju 
darbs) 
3 krp = 4 ECTS 

Sociālais darbs kopienā primāri tiek aplūkots kā 
karitatīvais sociālais darbs kopienā, izprotot tā baznīciskās 
saknes. Sniedz izpratni par karitatīvā sociālā darba teoriju 
un praksi vietējās sabiedrībās, Eiropas kristīgās un sociālās 
demokrātijas vēsturiskajās nostādnēs Eiropas sociālajā 
politikā. Atklāj kopienas darba pieredzi Eiropas 
vēsturiskajos kontekstos, iepazīstina ar indivīda un 
kopienas iekšējiem un ārējiem resursiem. Kursa noslēgumā 
studējošie  izstrādā darbu, parādot praktisku stratēăiju 
karitatīvā sociālā darba integrācijā dažādu kopienu vidē.  

KSD 
3.5 

Sociālā rehabilitācija 
(praktikums) 
2 krp = 3 ECTS 

Kurss sniedz iespēju studentiem iepazīties ar sociālās 
rehabilitācijas veidiem un pieejamiem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem. Kursa laikā studenti apgūst 
rehabilitācijas plāna sastādīšanas prasmes un to praktiski 
veic. Īpaša uzmanība  ir pievērsta personas garīgās dzīves 
stabilizācijai sociālās rehabilitācijas procesā. 

KSD 
3.6 

Preventīvais 
sociālais darbs un 
Baznīca 
3 krp = 4 ECTS 

Kursa ievadā studenti iepazīstas ar dažiem epistemoloăiska 
rakstura pamatojumiem Baznīcas darbam plurālisma 
apstākĜos. Tālāk kursā studenti apzina cilvēku kā atbildības 
un brīvības būtni, kas spēj pieĦemt lēmumus par vai pret 
Dievu. Kursa 2. daĜa sniedze zināšanas par kristietības 
principiālo baznīciskumu un par kristieti cilvēka 
eksistences plurālisma vidē, par Baznīcas glābjošo 
preventīvo darbību sakramentos. 

KSD 
3.7 

Karitatīvais sociālais 
darbs slimnīcā 
2 krp = 3 ECTS 

Studenti apgūst vienu karitatīvā sociālā darba virzienu – 
slimnīcā. Kursā diskutēti jautājumi, kas attiecas gan uz 
kalpošanas kontekstu sociālā darbā, gan jautājumā par 
slimības un vides mijiedarbību. ĥemot vērā to, ka klients / 
pacients saistīts ar slimnīcu vairākās fāzēs (slimības 
profilakse, slimošana stacionārā, slimnīcas apmeklēšana 
pēc ārstēšanas kursa beigām), tiek aplūkoti dažādi 
karitatīvā sociālā darbinieka līdzdalības modeĜi, kā arī 
starpniecība starp slimnieku un profesionāĜiem (notāru, 
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garīdznieku, psihologu u.c.), konsultēšanas iespēju 
piedāvājumi. Kursa ietvaros aplūkotas karitatīvā sociālā 
darbinieka iespējas iesaistīties mājas un dienas aprūpē, 
rehabilitācijas un darba terapijas  centros, karitatīvā sociālā 
darba dienestos slimnīcās. 

KSD 
3.8 

Karitatīvais sociālais 
darbs ar 
ieslodzītajiem 
2 krp = 3 ECTS 

Studenti iepazīstas ar karitatīvā sociālā darba virzienu – 
ieslodzījuma vietās. Kursa gaitā tiek apskatīti jautājumi par 
nozieguma un vides mijiedarbību, aplūkotas 
multidisciplināras dabas problēmas gan karitatīvajā 
palīdzībā ieslodzītajiem, gan ieslodzīta cilvēka 
psiholoăijas izmaiĦu gadījumā analīzes sakarā. Kursa 
ietvaros aplūkotas karitatīvā sociālā darba iespējas 
iesaistīties ieslodzīto garīgajā aprūpē.  

KSD 
3.9 

Paliatīvā aprūpe 
2 krp = 3 ECTS 

Kurss sagatavo un motivē studentus veikt garīgās aprūpes 
funkcijas paliatīvās aprūpes komandā, lietojot karitatīvās 
kohēzijas metodi. Šī mērėa sasniegšanai studenti apgūst  
zināšanas par mirstoša cilvēka  pamatproblēmām un 
vajadzībām, par paliatīvās aprūpes koncepciju un 
uzdevumiem, par Baznīcas kalpošanu mirstošajiem, par 
karitatīvā darbinieka garīgajiem uzdevumiem mirstoša 
cilvēka dvēseĜkopšanas procesā, kā ari paliatīvās aprūpes 
sakrālajām funkcijām. Kursā īpaša uzmanība veltīta 
karitatīvā speciālista garīgajam pašnovērtējumam un riska 
faktoriem saskarsmē ar ciešanām un nāvi. Kursa apguves 
gaitā tiek analizētas un risinātas gadījumsituācijas, veidojot 
integratīvu priekšstatu par cilvēku un viĦa problēmu, 
mācoties saskatīt personību veselumā un meklējot 
konkrētas palīdzības iespējas garīgajā aprūpē.  

KSD 
3.10 

Gerontoloăiskais 
sociālais darbs 
2 krp = 3 ECTS 

Kurss iepazīstina ar gerontopsiholoăijas aspektiem, 
normālu un patoloăisku novecošanos, geriatriju, demenci, 
neirozēm, depresiju, vecu cilvēku vecuma izpratni 
Svētajos Rakstos, saskarsmes veidošanas 
pamatnosacījumiem attiecībās ar veciem cilvēkiem, 
Latvijas Republikā pieejamo institucionālās un alternatīvās 
aprūpes iespējām. Kurss praktiski māca gerontoloăijas 
teorētiskos pamatus izmantot lomu spēlēs karitatīvā sociālā 
darba praksē.  

KSD 
3.11 

Prasmju audits 
sociāli atstumtajā 
grupām 
2 krp = 3 ECTS 

Mācību kurss sniedz ieskatu Eiropas Savienības Sociālā 
modeĜa  nostādnēs attiecībā uz marginālo sabiedrības daĜu 
iekĜaušanos sabiedrībā, studenti uzzina par Eiropas 
kopienas iniciatīvām sociālajā  un karitatīvajā kohēzijā.  
Studenti mācās saskatīt  sociālo dialogu kā sociālās 
dinamikas „motoru” ES. Kursa praktiskajā daĜā iepazīstas 
ar prasmju audita interviju veikšanas struktūru un paši veic 
portfolio prezentācijas. 

KSD 
3.12  

Karitatīvais darbs ar 
uz apziĦas 
patoloăijām (studiju 
darbs) 
6 krp = 9 ECTS 

Balstoties patristiskajā antropoloăijā, mācību kurss analizē 
cilvēka apziĦas patoloăijas, māca nejaukt tās ar psihiatrijā 
pazīstamajām psihopatoloăijām. Analizē to tipus, psiho-
sociālās izpausmes, kā arī māca karitatīvos metodoloăiskos 
principus šo patoloăiju pārvarēšanā. Tā kā cilvēka apziĦas 
patoloăijas kā specifiski garīgi un psihiski kompleksi ir 
gan personības  krīžu, gan sociālo problēmo un deviantas 
uzvedības strukturālie cēloĦi, kursā īpaša uzmanība tiek 
veltīta studējošo prasmēm diagnosticēt apziĦas patoloăijas 
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sociālo gadījumu risināšanas  kontekstā un adekvāti 
piemērot karitatīvās kohēzijas metodi, rodot sociālās 
problēmas intervences punktus un ievadot klientu 
pašnovērtējuma un patoloăiskās kaislības pārvarēšanas 
procesā. Kurss ir praktiski orientēts – gadījumu analīzēs,  
grupu darbā un lomu spēlēs studējošie iegūst iemaĦas 
darbā ar sociālā  klienta apziĦas patoloăijām; paši tiek 
orientēti uz pašanalīzi, kohēzijas kapacitātes noteikšanu. 
Kursa gaitā tiek izstrādāts studiju darbs. 

KSD 
3.13 

Medicīna sociālā 
darbinieka praksē 
3 krp = 4 ECTS 

Mācību kurss sniedz zināšanas par cilvēka izskatu, 
rakstura un uzvedības īpatnībām dažādu slimību ietekmē.  
Šādas zināšanas  nepieciešamas sociālā darba praksē, 
strādājot slimnīcās, sociālās aprūpes centros, dienas 
centros u.c. institūcijās. Uzmanība tiek pievērsta pirmajai 
palīdzībai un saskarsmes īpatnībām darbā ar dažāda 
vecuma cilvēkiem. Studentiem tiek skaidrota iespēja 
inficēties ar dažādām slimībām, prast sevi pasargāt un kā 
rīkoties klienta agresivitātes gadījumā. Mācību kurss 
sniedz praksē nepieciešamo medicīnisko zināšanu apjomu, 
tiek papildināts ar nelielu praktisko darbu kopu slimnīcā. 

KSD 
3.14 

Karitātes teoloăija 
sociālā darba praksē 
2 krp = 3 ECTS 

Mācību kursā studenti iepazīst kristīgās Karitātes (caritas 
– žēlsirdības kalpošana) koncepciju Baznīcas skatījumā. 
Tā ir Baznīcas pirmsākumu koncepcija, speciāli izstrādāta 
teorētiskā veidā 19. gs. vidū. Kursa gaitā studenti mācās 
izprast karitatīvā sociālā darba atšėirību no tradicionālā 
sociālā darba. Ar gadījumu analīzēm, piemēriem no 
prakses tiek noskaidroti abu sociālā darba modeĜu 
saskarsmes punkti un atšėirības metodes jautājumos. 
Karitatīvie sociālie darbinieki tiek iepazīstināti ar Imago 
Dei  teoloăiju sociālā darba praksē. 

KSD 
3.15 

Baznīcas sociālā 
mācība 
3 krp = 4 ECTS 

Kurss sniedz izpratni par Baznīcas sociālo atbildību un 
sociālo kalpošanu. Kursā aplūkoti Baznīcas identitātes 
kritēriji un analizēta tradicionālās Baznīcas sociālā mācība. 
Baznīcas sociālā koncepcija ir karitatīvā sociālā darba 
profesijas būtisks instruments, jo nosaka karitatīvā sociālā 
darbinieka sociālētisko pozīciju mūsdienu sekulārajā 
pasaulē. Baznīcas sociālo pozīciju studenti mācās apgūt no 
starpdisciplināra redzesleĦėa. 

KSD 
3.16 

Bērnu tiesību pamati 
2 krp = 3 ECTS 

Studenti iegūst pamatzināšanas bērnu tiesību nozarē, 
iepazīstas ar sociālā atbalsta un garantiju sistēmu ăimenēm 
ar bērniem Latvijā, bērniem ar īpašām vajadzībām un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem. Studentiem tiek 
piedāvāta testu sistēma: par bērnu sociālās drošības 
sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem valsts un 
pašvaldību pienākumiem. Īpaša loma tiek ieradīta 
studējošo prasmēm operēt ar normatīvajos dokumentos 
noteiktajām normām bērnu tiesību aizstāvībā, praksē 
analizējot gadījumus. 

KSD 
3.17 

Attīstības psiholoăija 
un reliăiskās 
attīstības procesi 
3 krp = 4 ECTS 

Mācību kurss aplūko dažādus cilvēka garīgās un 
psiholoăiskās attīstības aspektus visas dzīves garumā: 
emocionālo, sociālo, kognitīvo, morālo un garīgo attīstību. 
Studējošie mācās patstāvīgi reflektēt par pašu attīstību, 
apgūt zinātnisko autoru pamattekstus attīstības 
psiholoăijas jomā un saistīt zinātniskās  teorijas par cilvēka 
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dzīvi ar Svēto Rakstu mācību par cilvēku. Kurss aplūko 
bērna reliăiskās attīstības procesus, uzmanību pievēršot 
Latvijas bērniem grūtās dzīves situācijās no reliăiskās 
pedagoăijas un psiholoăijas skatījuma. Kurss ir 
starpdisciplinārs: tas māca izprast cilvēku no psiholoăijas, 
psihiatrijas, antropoloăijas un teoloăijas skatu un 
saskarsmes punktiem. 

KSD 
3.18 

Sociālā psiholoăija 
2 krp = 3 ECTS 

Kursa programmā ietverti galvenie sociālās psiholoăijas 
jautājumi. Programma veidota, pamatojoties uz 
KembridžasUniversitātes pieeju un J.D.Carter un 
B.Narramore pieeju teoloăijas un psiholoăijas integrācijai. 
Kursu padziĜina Svētajos Rakstos paustais viedoklis par 
cilvēku sociālās dzīves kontekstā. Studenti plašākos 
mērogos aicināti atbildēt uz problēmām, kā atjaunot mieru, 
līdzsvaru un pozitīvu savstarpību sociālajā realitātē. Par 
pamatu Ħemta dzīves īpašā vērtība. Analizējot konkrētus 
sociālos fenomenus, skatīts homo sapiens, homo faber, 
homo adoramus. Sociālās psiholoăijas pētnieciskās 
metodes, teorijas, sociālā indivīda īpatnības, sociālā 
uzvedība, sociālā emisija, sociālie fenomeni, valoda, 
komunikācija, sociālā mijiedarbība, starppersonu attiecības 
mijiedarbību grupās, aplūkotas teorētiski – praktiski. Kā 
galvenie sociālās psiholoăijas un kristietības integrācijas 
aspekti aplūkoti: vārds un zīme, komunikācijas 
dezinformējošie aspekti, informācijas aprobācija, radošas 
attīstības un atbildības nozīme sociālajā realitātē. 

KSD 
3.19 

Pamatattiecību 
psiholoăija 
2 krp = 3 ECTS 

Studiju kurss sniedz izpratni par laulības sakramentālo 
būtību, kas apmatota Svēto Rakstu cilvēka koncepcijā un 
ekleziālajā praksē. Te aplūkota vīrieša un sievietes 
attiecību problemātika, vīra un sievas lomu dinamika, 
iespējamās krīzes un to pārvarēšana, laulība kā telpa bērnu 
dzimšanai un audzināšanai, ăimene kā „mazā Baznīca”. 
Studiju kursā analizēti laulības destruktīvo attiecību 
modeĜi. Studenti gūst praktisku lietojumu iegūtajām 
zināšanām gadījumu analīzē un lomu spēlēs. 

KSD 
3.20  

Psihiatrija 
3 krp = 4 ECTS 

Mācību kursa ietvaros studējošie apgūst priekšstatu par 
psihiatrijas kā medicīnas nozares terminoloăiju, veido 
iemaĦas praktiskajā darbā rehabilitācijas pasākumos. Otra 
īpatnība kursa apguvē ir iepazīšanās ar Ortodoksālās 
Baznīcas nostādnēm psihisko slimību cēloĦsakarību 
izpratnē.  

KSD 
3.21 

Atkarību teorijas 
2 krp = 3 ECTS 

Mācību kursa mērėis ir dot studējošajiem iespēju apgūt 
atkarību cēloĦus patristiskās antropoloăijas skatījumā: 
kaislību ietekmi uz atkarību veidošanos, alkohola atkarību, 
seditīvo, barbiturātu un trankvilizatoru atkarību, nikotīna 
atkarību, narkotisko vielu izraisīto atkarību, azartspēĜu un 
IT atkarību, kā arī līdzatkarības problēmu. Īpaša uzmanība 
tiek pievērsta tam, kāpēc cilvēks nav pašpietiekama būtne. 
Ko atkarību rehabilitācijā var sasniegt ar garīgo cēloĦu 
noskaidrošanu? Aplūkota preventīvā darbība sabiedrībā. 

KSD 
3.22 

Krīzes intervence 
2 krp = 3 ECTS 

Sniedz zināšanas par krīzēm, to formām un intervences 
apjomu. Skaidro krīzes konsultēšanas pamatus sekulārajā 
un evaĦăēliskajā virzienā. Ar gadījuma analīzes palīdzību 
studenti mācās intervences pamata soĜus krīžu situācijās 
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(tuvinieka nāve, sēras, suicīds, laulības krīze, personības 
vecumposmu krīzes u.c.). Veido konsultēšanas plānu, 
prognozē cerību atjaunošanas nostādnes. Mācās modelēt 
un izprast personības līdzsvara atjaunošanas koeficientus. 

KSD 
3.23 

Sociālā darba 
konfesionālās formas 
2 krp = 3 ECTS 

Mācību kursa gaitā studenti iepazīst kristīgās karitates 
koncepciju baznīcas skatījumā – arhetipu un konfesionālos 
variantus. Kursa uzdevums ir iemācīt saskatīt atšėirības 
starp konfesijām sociālā darba izpausmēs, īpaši sākot ar 
19. gs. vidu, kā arī saskatīt Karitātes daudzveidīgos 
resursus. Ar gadījuma analīzēm studenti apgūst karitatīvā 
darba modeĜu saskarsmes punktus, ieguvumus un 
daudzveidīgās pieejas. 

KSD 
3.24 

Sociālā un karitatīvā 
kohēzija ES 
kontekstā 
1 krp = 1,5 ECTS 

Mācību kurss sniedz zināšanas par EK iekĜaujošo sociālo 
politiku. Parāda pilsoniskās sabiedrības asociēto dzīves 
izpratni un NVO lomu šīs dzīves īstenošanā. Studenti 
analizē ES Sociālo modeli, pretstata tirgus ekonomikas un 
sociālās ekonomijas atšėirības. Karitatīvās kohēzijas 
sociālpolitiskās nostādnes apgūst Eiropas kristīgās 
demokrātijas politisko normu izpētes sakarā iepretī 
liberalizācijai. Studenti iegūst ES aktuālas zināšanas par 
sociālo dialogu, kohēzijas horizontālajām un vertikālajām 
izpausmēm. Iepazīstas ar asociāciju veidiem, platformu 
kopību un tīklorganizācijām sociālās kohēzijas veidošanai 
un stabilizēšanai. Kurss ievada studējošos tajās ES 
sociālpolitiskajās nostādnēs, kas svarīgās sociālā darba 
praksē. 

KSD 
3.25 

Sociālā pedagoăija 
2 krp = 3 ECTS 

Kursa apguve sekmē studentu izpratni par 
pedagoăiskajiem procesiem un likumsakarībām sociālo 
problēmu risināšanā. Iepazīstina ar Baznīcas sociāli 
pedagoăiskajām nostādnēm. Studenti apgūst galvenās 
sociāli pedagoăiskās metodes un teorijas, tās lieto 
gadījumu analīzē un argumentē metodes lietojumu. 
Sociālās pedagoăijas apguves sakarā iemācās kritērijus, 
kas pedagoăijas zinātnē recipiē atziĦas no citām zinātnēm, 
mācās dialoăizēti un starpdisciplināri risināt sociālās 
pedagoăijas problēmas, apgūst eshatoloăiskās ierunas 
par/pret integrāciju, sabiedrības labklājības un 
dziedināšanas bibliskos pamatvilcienus. 

Izvēles ( C ) daĜa 
KSD 4.1 Runas kultūra un 

prezentācijas 
prasme 
2 krp = 3 ECTS 

Kursa gaitā studenti apgūst retorikas kā runas kultūras 
mākslas pamatus. Praktiski vingrinās koncentrēties 
publiskas runas laikā, vingrina reakcijas un korektas 
artikulācijas vienlaicīgu pielietojumu. Attīsta iekšējās 
elastības, piemērošanās un veiklas publiskas domāšanas, 
domas skaidrības, virzīšanas, izteikšanās prasmes. 

KSD 4.2 Latvijas kultūras 
un baznīcas 
vēsture 
2 krp = 3 ECTS 

Kursā studenti iepazīst sistemātisku Latvijas kultūras 
procesu mijiedarbībā ar kristīgās baznīcas darbību no 
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Aplūkota baltu 
senvēsture un IDE saknes, Latvijas iekĜaušana Eiropas 
kultūrtelpā, latviešu nacionālās apziĦas veidošanās Eiropas 
garīgās kultūras kontekstā. Aplūkots citu etnisko 
minoritāšu pienesums Latvijas kultūrā. Īpaša uzmanība 
veltīta kultūras un garīgajiem procesiem Latvijā kā ES 
dalībvalstī. Kurss paredz mācību ekskursijas uz nozīmīgām 
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ekspozīcijām (Dainu skapi u.c.). 
KSD 4.3 Ievads politikā 

2 krp = 3 ECTS 
Kursa pamatprincips ir būvēts tā, ka, iepazīsoties ar 
Latvijas un pasaules konkrēto politisko procesu, studējošie 
apgūst arī politikas teoriju tās pamatjēdzienu līmenī. 
Studējošie tiek iepazīstināti ar Latvijas demokrātiskās 
iekārtas funkcionēšanas pamatpirncipiem un tiek 
skaidrotas pamatproblēmas. Sevišėa daĜa tiek veltīta 
poltikas ētikas jautājumiem, kā arī modernajai Eiropas 
Savienības politkas problemātikai. 

 
Prakses apraksts 
Prakses modulis LKrA tiek īstenots 26 kredītpunktu apjomā. Tiek realizētas 4 studiju prakses tiek atbilstoši četru vai 
piecu studiju gadu periodā pilna un nepilna laika studijās, kas ietver prakses supervīzijas sapulces, un prakses rezultātu 
prezentāciju prakses aizstāvēšanas konferencēs. 
1) Ievada praksē specialitātē (5 KP) ir iespējams izvēlēties vienu no 2 prakses variantiem. I variants: Ievada prakse 
specialitātē: iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanas analīze, kuras mērėis ir iepazīties un aprakstīt iekĜaušanas pasākumus, 
ko īsteno vietējās pašvaldības, nevalstiskās organizācijas darbā ar izvēlēto marginālo grupu (uzsvars uz ăimenēm ar 
bērniem); analizēt karitātes uzdevumus un karitatīvā darbinieka iespējamās funkcijas darbā ar sociālam riskam pakĜautiem 
cilvēkiem un grupām; analizēt sabiedrības marginālo riska grupu garīgās un materiālās vajadzības un to nodrošināšanas 
kvalitāti; kā arī saprast un īstenot profesionālā aicinājuma izpratni, balstoties bibliskajā koncepcijā attiecībās ar klientiem. 
II variants: Ievada prakse specialitātē, kuras mērėis ir gūt priekšstatu par Baznīcas misijas darba formām un praktiskā 
kalpošanā mācīties veidot attiecības ar dotās vides cilvēkiem, uzĦemties atbildību par atsevišėu pienākumu (aprūpes) 
izpildi draudzes sociālās kalpošanas kontekstā, kā arī mācīties saskatīt attiecīgās nozares speciālista profesionālās 
darbības inovācijas iespējas karitatīvā skatījumā. 
2) Institucionālā prakse: sociālās iekĜaušanas gadījuma analīzes apraksts pašvaldības apstākĜos (6 KP), kuras mērėi 
ir izprast institucionālās sociālā darbinieka funkcijas un to specifiku; gūt kompetenci sociālā darba normatīvajos 
dokumentos, profesijas standartā un sociālās politikas nostādnēs Latvijā, kas attiecas uz studējošā izvēlēto marginālo 
grupu; izvērtēt institūcijas darbību ar izvēlēto marginālo grupu no sociālās likumdošanas normu perspektīvas un novērot 
darbu ar 3 gadījumiem, kā arī gūt sociālās jomas ekspertu viedokli par darbu ar izvēlēto marginālo grupu; izprast, kā ir 
jāstrādā ar marginālo grupu un klientiem pēc karitātes nosacījumiem, un aprakstīt karitatīvā sociālā darba pieeju prakses 
darbā; padziĜināt profesionālā aicinājuma izpratni.  
3) Profesionālā prakse: karitatīvās kohēzijas prakse (9 KP), kuras mērėi ir sagatavot studējošo karitatīvās kohēzijas 
praksei darbā ar izvēlētu marginalizēto sociālā riska grupu un/vai atsevišėām personām, veicot profesionālus karitatīvā 
sociālā darba pienākumus darbā ar marginālo grupu personām, parādot sevi kā profesionālu karitatīvu darbinieku šī 
laikmeta konfliktu vidē un profesijas kompetences ietvaros. Nostiprināt prasmes risināt gadījumu ar karitatīvās kohēzijas 
paĦēmieniem, atklāt cilvēka dvēseles patoloăiju konkrētu izpausmi un tās dziedināšanas iespējas, un aprakstīt to prakses 
darbā.  
4) Kvalifik ācijas un pirmsdiploma prakse: sociālās iekĜaušanas politiskās analīzes prakse (6 KP), kuras mērėi ir 
sagatavoties profesionālam darbam karitatīvā sociālā darba specializācijas jomā, veicot profesionālus uzdevumus prakses 
institūcijā un mācoties tos kompetenti risināt; padziĜināt sava aicinājuma izpratni un karitatīvā sociālā darba kvalifikāciju; 
iegūt socioloăisko informāciju jeb veikt diplomdarbam nepieciešamos praktiskos pētījumus attiecībā uz diplomdarbā 
izvēlētās sociālā darba mērėgrupas situācijas un vajadzību izpēti, kas tiks izmantota kā pamats tālākai karitatīvās 
kohēzijas prakses principu izstrādei diplomdarba ietvaros darbam ar izvēlēto mērėgrupu. 
 
 
2. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums 
2.1.  Studiju programmas atbilstība otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam  

Studiju programma ir izstrādāta saskaĦā ar MK Noteikumiem Nr. 481 (20.11.2001) „Noteikumi par otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Studiju ilgums profesionālās augstākās izglītības 
programmā karitatīvā sociālā darbinieka kvalifikācijas iegūšanai ir 4 gadi pilna laika un 5 gadi nepilna laika 
studijās. 
 

Obligātais 
saturs 

Progra
mmas 
daĜa 

Studiju 
program

mas 
apjoms 

Studiju kursi un to kred ītpunktu skaits 
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krp 
Vispārizglītojo
šie studiju 
kursi 

A daĜa 20 Kritiskā domāšana (1); Kristīgā ētika (3); Teoloăijas 
vēsture (4); Pasaules reliăijas (kulti, jaunās reliăiskās 
kustības) (2); Vispārīgā psiholoăija (2); Pedagoăija 
(2); Menedžments (2); Sociālo projektu izstrāde 
vadība (1); Lietvedība un finanšu uzskaite (1); 
Sociālais dialogs un darba tiesības (2). 

Nozares 
teorētiskie 
pamatkursi un 
IKT kursi 

A daĜa 36 Ievads karitatīvajā un sociālajā darbā (2); Sociālā 
darba teorijas un metodes (2); Karitatīvā sociālā 
darba metodoloăija – studiju darbs (2); Socioloăija 
(2); Socioloăisko pētījumu metodes (1); Integratīvās 
teoloăijas metode sociālo zinātĦu pētniecībā (2); 
Sociālā politika (2); LR sociālās drošības sistēma un 
sociālā likumdošana (1); Starptautiskās cilvēktiesības 
(1); Sociālā darba vēsture Eiropā un Latvijā (2); 
Baznīcas doktrīnu integrācija sociālajā vidē (3); VD 
sociālais lasījums (2); JD teoloăija (2); 
Morālteoloăijas pamati (2); Aksioloăija sociālās 
komunikācijas kontekstos (2); Universālā 
komunikācija (1); Askētiskā antropoloăija (2); 
Kultūras un sociālā antropoloăija (2); Eshatoloăiskās 
nostādnes mūsdienās (1); Zinātniskā darba izstrāde 
(1); IKT izmantošana uzĦēmējdarbībā (1). 

Nozares 
profesionālās 
specializāciujas 
kursi 

B daĜa 60  Sociālais darbs ar gadījumu (4); Karitatīvais sociālais 
darbs ar gadījumu (3); Caritas praktikums (2); 
Sociālais darbs kopienā  (studiju darbs) (2); Sociālā 
rehabilitācija (praktikums) (2); Preventīvais 
Karitatīvais sociālais darbs un Baznīca (3); 
Karitatīvais sociālais darbs slimnīcā (2); Karitatīvais 
sociālais darbs ieslodzījuma vietās (2); Paliatīvā 
aprūpe (2); Gerontoloăiskais sociālais darbs (2); 
Prasmju audits sociāli atstumtajām grupām (2); 
Karitatīvais sociālais darbs ar cilvēku apziĦas 
patoloăijām (studiju darbs) (6); Medicīna sociālā 
darbinieka praksē (2); Karitātes teoloăija sociālā 
darba praksē (2); Baznīcas sociālā mācība (3); Bērnu 
tiesību pamati (2); Attīstības psiholoăija (3); Sociālā  
psiholoăija (2); Pamatattiecību psiholoăija (2); 
Psihiatrija (3); Atkarību teorijas (2); Krīzes 
intervence (2); Konfesionālā sociālā darba formas 
(2); Sociālā un karitatīvā kohēzija ES kontekstā (1); 
Sociālā pedagoăija (2); Medicīna sociālā darba 
praksē (3). 

Brīvās izvēles 
kursi 

C daĜa 6 Runas kultūra un prezentācijas prasme (2); Latvijas 
kultūras un baznīcas vēsture (2); Ievads politikā (2). 

Prakse I, II, III, 
IV 

B daĜa 26 1. Ievada prakse specialitātē (5), 
2. Institucionālā prakse (6), 
3. Profesionālā prakse (9), 
4. Kvalifik ācijas un pirmsdiploma prakse (6). 

Valsts 
pārbaudījums 

B daĜa 12 Kvalifikācijas eksāmens (2). 
Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana (10). 

Kopā                                               160 
krp 

 

 
2.2.  Studiju programmas atbilstība profesijas standartam „Sociālais darbinieks”. 



 77

Studiju programmas kursu izvēli, to saturu, prakses saturu nosaka sociālo darbinieku profesijas standarts, kā arī 
Saeimas „Grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (01.07.2007.), kas nosaka: 
„Karitatīvais sociālais darbs ir sociālajam darbam analogs darbs, kura mērėis ir palīdzēt personām, ăimenēm, 
grupām vai sabiedrībai kopumā sociāli un garīgi funkcionēt”. Pēc šī likuma 45. panta „sociālā un karitatīvā 
sociālā darbinieka profesionālā darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu indivīda sociālo problēmu 
praktisku risinājumu un viĦa dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekĜaušanos sabiedrībā, palīdzēt pašam sev”. 
SaskaĦā ar Saeimas „Grozījumiem sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā” (20.12.2002.) – sociālā 
karitatīvā darbinieka profesija Likuma 1. panta 16. punktā minēta kā viena no sociālā darba specializācijām, bet 
41. Pantā teikts, ka „tiesības veikt sociālo darbu ir sociālajam darbiniekam un karitatīvajama sociālajam 
darbiniekam.”  
Minēto leăitīmo  iemeslu dēĜ karitatīvā sociālā darbinieka  profesija ir analoga sociālā darba profesijai un tai 
nav nepieciešams savs standarts. 
Studiju programmas pilnveidē Ħemti vērā ciklu deskriptori Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. 
Mainoties tiesiskajam regulējumam, ir bijis jāaktualizē profesijas standarts „sociālais darbinieks”, ievērojot MK 
27.02.2007. noteikumus Nr. 149 „Profesiju standartu izstrādes kārtība”, kas izdoti saskaĦā ar „Profesionālās 
izglītības likuma” 7. panta 2. punktu.  
Labklājības ministrija 2010. gada 13. maijā  izveidoja darba grupu, kurā tika iekĜauta LKrA rektore S.Gūtmane, 
profesijas standarta „Sociālais darbinieks” aktualizēšanai. Profesijas standarta „Sociālais darbinieks” 
aktualizācija tika pabeigta 2010. gada 26. maijā. Studiju programma „Karitatīvais sociālais darbs” ir salīdzināta 
ar uzlaboto „sociālā  darbinieka” profesijas standartu. 
 
 
 

Profesijas standartā izvirzītās prasības KOMPTENCES nodrošināšanai 
Kompetences saskaĦā ar standartu Studiju kurss 
Spēja vadīt sociālo gadījumu Sociālais darbs ar gadījumu; Karitatīvais 

sociālais darbs ar gadījumu; Caritas 
praktikums; Sociālā darba teorijas un 
metodes; Karitatīvā sociālā darba 
metodoloăija. 

Spēja identificēt, definēt, specificēt 
sociālās problēmas 

Socioloăija; Sociālā politika; Sociālā darba 
vēsture Eiropā un Latvijā; Vecās Derības 
sociālais lasījums; Aksioloăija sociālās 
komunikācijas kontekstos; Baznīcas sociālā 
mācība. 

Spēja novērtēt sniegto pakalpojumu 
efektivitāti, analizēt un izvērtēt savu 
profesionālo darbu 

Socioloăisko pētījumu metodes; Sociālā un 
karitatīvā kohēzija ES kontekstā; Supervīzija 
sociālā darbā. 

Spēja veicināt kopienas attīstību Karitātes teoloăija sociālā darba praksē; 
Baznīcas sociālā mācība; Karitatīvais darbs 
ar cilvēku apziĦas patoloăijām; Askētiskā 
antropoloăija. 

Spēja veikt zinātniski pētniecisko 
darbību sociālā darba jomā 

Integratīvās teoloăijas metode sociālo 
zinātĦu pētniecībā; Sociālo projektu izstrāde 
un vadība; Zinātniskā darba izstrāde. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu nepieciešamās PRASMES 
Prasmes saskaĦā ar standartu Studiju kurss 

Identificēt klienta sociālās 
funkcionēšanas problēmas sociālā 
darba mikro, mezo un makro praksē 

Sociālā politika; LR sociālās drošības 
sistēma un sociālā likumdošana; 
Starptautiskās cilvēktiesības; Sociālā darba 
vēsture Eiropā un Latvijā; Morālteoloăija; 
Kultūras un sociālā antropoloăijā; 
Eshatoloăiskās nostādnes mūsdienās; 
Sociālais darbs ar gadījumu; Caritas 
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praktikums; Karitatīvais darbs ar cilvēka 
apziĦas patoloăijām, Ievads politikā 

Noteikt klienta sociālo diagnozi Sociālā psiholoăija; Starptautiskās 
cilvēktiesības; Vecās Derības sociālais 
lasījums; Morālteoloăija; Karitatīvais 
sociālais darbs slimnīcā; Karitatīvais 
sociālais darbs ieslodzījuma vietās; 
Karitatīvais sociālais darbs ar cilvēku 
apziĦas patoloăijām. 

Risināt klientu un viĦu ăimenes 
locekĜu sociālo problēmu 

Karitatīvais sociālais darbs ar cilvēku 
apziĦas patoloăijām; Morālteoloăija; Jaunās 
Derības teoloăija; Caritas praktikums; 
Sociālais darbs ar gadījumu; Karitatīvais 
sociālais darbs ar gadījumu; Sociālais darbs 
kopienā; Sociālā rehabilitācija; Prasmju 
audits sociāli atstumtajām grupām; Atkarību 
teorijas. 

Sekmēt personas mijiedarbību ar 
sociālo vidi, pilnveidojot starppersonu 
atbalsta sistēmas 

Sociālais dialogs un darba tiesības; 
Aksioloăija sociālās komunikācijas 
kontekstos; Sociālā rehabilitācija; Karitātes 
teoloăija sociālā darba praksē; Sociālā un 
karitatīvā kohēzija ES kontekstā; Atkarību 
teorijas. 

Identificēt sociālā riska un garīgās 
prakses riska grupas, to sociālās 
vajadzības, veidot atbalsta 
programmas 

Karitatīvais sociālais darbs ieslodzījuma 
vietās; Prasmju audits sociāli atstumtajām 
grupām; Karitatīvais sociālais darbs ar 
cilvēku apziĦas patoloăijām; Krīzes 
intervence; Sociālo projektu izstrāde un 
vadība. 

Veicināt iekĜaujošu sociālā darba 
praksi, sekmējot sociāli atstumtu un 
riska situācijā esošu personu 
integrāciju 

Prasmju audits sociāli atstumtajām grupām; 
Sociālā un karitatīvā kohēzija ES kontekstā. 

Veikt klienta interešu aizstāvību LR sociālās drošības sistēma un sociālā 
likumdošana; Starptautiskās cilvēktiesības; 
Bērnu tiesību pamati. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamas ZINĀŠANAS 
Zināšanas, ko pieprasa 

profesijas standarts 
Studiju kurss Zināšanu līmenis 

ES regulas integrācijas un 
diskriminācijas novēršanai; 
integrācijas politika Latvijā; 
ES sociālās politikas nostādnes 

Integratīvās teoloăijas metode 
sociālo zinātĦu pētniecībā. 
Starptautiskās cilvēktiesības. 
Sociālā politika. 

Lietošana 
 
Lietošana 
Lietošana 

Valsts sociālā politika, 
pašvaldības un reăionālā 
attīstība 

LR sociālās drošības sistēma 
un sociālā likumdošana. 
Sociālā un karitatīvā kohēzija 
ES kontekstā. 
Sociālais dialogs un sociālās 
tiesības. 

Lietošana 
 
Priekšstats un/vai 
izpratnes līmenis 
 
Izpratne 

Sociālo institūciju tiesiskais 
regulējums; sociālo 
pakalpojumu veidi; palīdzības 
process sociālā darbā 

LR sociālās drošības sistēma 
un sociālā likumdošana. 
Bērnu tiesību pamati. 
Sociālais dialogs un darba 
tiesības. 

Lietošana 
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Sociālā un karitatīvā kohēzija 
ES kontekstā. 
Konfesionālā sociālā darba 
formas. 

Izpratne 

Psihiatrijas, vispārīgās, 
attīstības, personības un 
sociālās psiholoăijas pamati 

Psihiatrija. 
Vispārīgā psiholoăija, 
Attīstības psiholoăija un 
reliăiskās attīstības procesi. 
Sociālā psiholoăija. 
Pamatattiecību psiholoăija. 

Izpratne 

IKT izmantošana IKT izmantošana 
uzĦēmējdarbībā. 

Izpratne / lietošana 

Personības veidošanās 
likumsakarības un sociālo, 
ăenētisko un bioloăisko 
faktoru ietekme, vide, 
audzināšana 

Morālteoloăijas pamati; 
Jaunās Derības teoloăija 
sociālās komunikācijas 
kontekstos; Pedagoăija; 
Medicīna 

Izpratne 

Funkcionālās un 
disfunkcionālās savstarpējās 
attiecības 

Pamatattiecību psiholoăija; 
Karitatīvais darbs ar cilvēku 
apziĦas patoloăijām. 

Izpratne 

Sociālo vajadzību veidi Sociālā politika; Sociālā un 
karitatīvā kohēzija ES 
kontekstā; Sociālais dialogs 
un darba tiesības. 

Izpratne 

Reliăijas, to ietekme uz 
cilvēku dzīvi 

Teoloăijas vēsture; Pasaules 
reliăijas (kulti, jaunās 
reliăiskās kustības) 

Izpratne 

Invaliditātes veidi un dažāda 
veida medicīniska rakstura 
problēmas 

Karitatīvais sociālais darbs 
slimnīcā. 
Medicīna; psihiatrija. 
Karitatīvais darbs ar cilvēka 
apziĦas patoloăijām; Paliatīvā 
aprūpe. 

Lietošana 
 
Izpratne. 
Lietošana 

Gerontoloăijas vispārējās 
problēmas 

Gerontoloăiskais sociālais 
darbs. 

Lietošana 

Atkarības: galvenās pazīmes, 
veidi, profilakse 

Karitatīvais darbs ar cilvēka 
apziĦas patoloăijām; 
Atkarību teorijas. 

Lietošana 

Problēmas personām 
ieslodzījuma vietās 

Sociālais Karitatīvais darbs 
ieslodzījuma vietās. 

Lietošana 

Minoritāšu integrācija Prasmju audits sociāli 
atstumtajām grupām. 

Lietošana 

Psihosociālās problēmas ar 
HIV inficētajām personām 

Karitatīvais sociālais darbs 
slimnīcā; Psihiatrija; 
Karitatīvais sociālais darbs ar 
cilvēka apziĦas patoloăijām. 

Lietošana 

Vardarbības veidi, cēloĦi, 
sekas 

Karitatīvais sociālais darbs ar 
cilvēka apziĦas patoloăijām; 
Medicīna; Bērnu tiesību 
pamati. 

Lietošana 

Sociālās pārmaiĦas Eiropā un 
pasaulē 

Sociālā un karitatīvā kohēzija 
ES kontekstā; Sociālais 
dialogs un darba tiesības; 
Sociālā politika. 

Izpratne 
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Starptautiskās cilvēktiesības Starptautiskās cilvēktiesības Izpratne 
Sociālās politikas veidi, 
modeĜi, vērtības, kritēriji, 
analīzes metodes, stabilitātes 
uzturēšana 

Sociālā politika; Sociālā un 
karitatīvā kohēzija ES 
kontekstā; Aksioloăija 
sociālās komunikācijas 
kontekstos; Eshatoloăijas 
nostādnes mūsdienās; 
Preventīvais Karitatīvais 
darbs un Baznīca 

Lietošana 

Sociālā darbinieka profesijas 
raksturojums 

Ievads karitatīvajā un 
sociālajā darbā; Sociālā darba 
vēsture Eiropā un Latvijā; 
Konfesionālā sociālā darba 
formas. 

Lietošana 

Sociālā darba teorijas, 
metodes, funkcijas, lomas 

Sociālā darba teorijas un 
metodes, Karitatīvā sociālā 
darba metodoloăija; 
Integratīvās teoloăijas metode 
sociālo zinātĦu pētniecībā. 

Lietošana 

Kopienas sociālais darbs Sociālais darbs kopienā; 
Sociālā un karitatīvā 
kohēzijas ES kontekstā. 

Lietošana 

Konkrētu sociālā darba prakses 
jomu mērėi un uzdevumi 

Karitatīvais sociālais darbs 
slimnīcā; Karitatīvais 
sociālais darbs ieslodzījuma 
vietā; Paliatīvā aprūpe; 
Gerontoloăiskais sociālais 
darbs; Prasmju audits sociāli 
atstumtajām grupām. 

Lietošana 

Sociālais darbs ar grupu Kultūras un sociālā 
antropoloăija; Preventīvais 
sociālais darbs un Baznīca; 
Ievads sociālajā darbā. 

Lietošana 

Supervīzija Supervīzija sociālajā darbā. Lietošana 
Sociālo problēmu veidi, 
izcelšanās cēloĦi, ietekme, 
sekas 

Kultūras un sociālā 
antropoloăija; Sociālā darba 
vēsture Eiropā un Latvijā; 
Teoloăijas vēsture; Baznīcas 
doktrīnu integrācija sociālajā 
vidē. 

Lietošana 

Konfliktu risināšanas metodes 
visos sociālā darba prakses 
līmeĦos 

Vecās derības sociālais 
lasījums; Morālteoloăijas 
pamati; Kristīgā ētika. 

Lietošana 

Sociālā darba projektu vadība Integratīvās teoloăijas metode 
sociālo zinātĦu pētniecībā; 
Sociālo projektu izstrāde un 
vadība. 

Lietošana 

Socioloăija, sociālo pētījumu 
metodes 

Socioloăija; Sociālo pētījumu 
metodes. 

Lietošana 

Stresa menedžments Morālteoloăija; Karitatīvais 
darbs ar cilvēka apziĦas 
patoloăijām. 
Askētiskā antropoloăija. 

Lietošana 
 
 
Izpratne 

Komunikāciju zinātne Universālā komunikācija. Lietošana 
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Aksioloăija sociālās 
komunikācijas kontekstos. 

 
Izpratne 

Sociālais darbs ar deviantām, 
sociāli izslēgtām un 
dezadaptīvām sociālajām 
grupām 

Karitatīvais sociālais darbs 
ieslodzījuma vietās; 
Karitatīvais sociālais darbs ar 
cilvēku apziĦas patoloăijām. 

Lietošana 

Vadības teorijas Menedžments Lietošana 
Darba tiesiskās attiecības Sociālais dialogs un darba 

tiesības 
Lietošana 

 
 
2.3.  Studiju programmas atbilstība Eiropas Savienības prasībām un rekomendācijām 

Eiropas Savienības 
EK organizāciju 
EZA, EUROMF un 
EUROFEDOP 
rekomendācijas LR 
Sociālo lietu 
komisijai attiecībā 
uz karitatīvā sociālā 
darbinieka profesiju. 

 
 
→ 

2007.g. decembrī un otrreiz 
2009.g. 27. maijā Saeima 
pieĦem „Grozījumus sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā”. 
 

 
 
→ 

Karitatīvā sociālā 
darbinieka profesija 
iegūst leăitīmu 
analogu pozīciju 
sociālajam darbam 
arī Latvijā. 

 
 Eiropas Savienība ir aktualizējusi sociālās kohēzijas un karitatīvās kohēzijas nosacījumus ar sociālo politiku 
saistītajās izglītības nozares, uzsverot svaigas izpratnes nepieciešamību par sociālā darba resursiem: 
EK Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas 
„Atzinums par tematu 
sociālā / karitatīvā 
kohēzija”, pamatojot 
Eiropas sociālo modeli 
(2006/309/25)”. 

→ „Eiropas sociālā modeĜa 
analīze ir jāsāk ar Eiropas 
valstīs izveidoto vērtību 
sistēmu, kas ir pamats 
jebkurai diskusijai par 
sociālā modeĜa kopējām 
iezīmēm: solidaritāte, 
dialogs, savstarpība, 
kohēzija. Sociālais 
modelis nevar būt saistīts 
ar jēdziena „sociāls” 
tradicionālo izpratni. 

→ Eiropas Sociālā 
modeĜa vērtību 
aspekti veido 
būtiskāko studiju 
kursu daĜu studiju 
programmā. 

 
EK dokumentos ir uzsvērta karitatīvā 
sociālā darba metodoloăisko nostādĦu – 
solidaritāte, subsidiaritāte, kohēzija – 
svarīgums ekonomiskās krīzes apstākĜos. 
 

 
→ 

Studiju programma īsteno integratīvās 
teoloăijas metodoloăiju sociālā darba 
kontekstā; sociālās un karitatīvās 
kohēzijas pamatus. 
 

Eiropas vienotais BoloĦas process paredz 
studiju kursu un visas studiju programmas 
orientāciju uz studiju rezultātiem. 

 
→ 

Visas studiju programmas studiju 
kursi ir izstrādāti saskaĦā ar Eiropas 
vienotās izglītības telpas prasībām. 

Studiju programma atbilst Eiropas Savienības Sociālā modeĜa prasībām un rekomendācijām. 
 
2.4.  Studiju programmas novērt ējums no Latvijas interešu viedokĜa 

Latvijā kā ES valstī, kas atrodas Ĝoti smagas ekonomiskās krīzes apstākĜos, ir svarīgi atrast  sociālajā 
profesionālajā darbā resursus un identitātes, kas stabilizē sociālo kohēziju un indivīda sociālo funkcionēšanu ar 
inovatīvām sociālajām un karitatīvajām tehnoloăijām. Tieši tās arī piedāvā karitatīvā sociālā darba studiju 
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programma, kas sniedz zināšanas par cilvēkā apslēptajiem spēka resursiem; tradicionālā sociālā darba zināšanas 
padziĜinot ar zināšanām teoloăijā, inovatīvās sociālajās un karitatīvajās tehnoloăijās, patristiskajā antropoloăijā.  
Karitatīvā sociālā darba studiju programmas vērtība no Latvijas interešu viedokĜa skatāma apstākĜi, kā LR 
Saeima 2009. gada 27. maijā izdarītajos „Grozījumos sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” 
noteica, ka „Karitatīvais sociālais darbs ir sociālajam darbam analogs darbs, kura mērėis ir palīdzēt personām, 
ăimenēm, grupām vai sabiedrībai kopumā atgūt spēju sociāli un garīgi funkcionēt”. 
 
2.5.  Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību (nākamajiem 6 gadiem) 

2009./10. mācību gadā tika aptaujāti potenciālie karitatīvā sociālā darba studiju programmā studējošo darba 
devēji. Anketas aizpildīja sekojošu iestāžu vadītājiĦ un viĦu vietnieki: LPB, LELB, Rōgas Domes Labklājības 
departamenta Sociālā pārvalde, Rīgas Domes „Vienas pieturas aăentūra”, Liepājas pils. Domes Sociālais 
dienests, Liepājas pils. Sociālās palīdzības centrs, Bērnu patversme, Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzība 
(NPPP), Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, SIA pansionāts „Dzimtene”, Atbalsta 
centrs ăimenēm ar bērniem „Paspārne” (krīzes centrs), Ogres novada Sociālais dienests, Rīgas Sociālās aprūpes 
centrs „Mežciems”, Rīgas Sociālais dienests, biedrība „Svētā JāĦa palīdzība”, valsts cilvēktiesību birojs, Valsts 
probācijas dienests u.c. iestādes – pavisam 12 valsts un pašvaldības institūcijas, 27 sociālās rehabilitācijas un 
aprūpes centri un iestādes, 10 pašvaldību sociālie dienesti un 6 baznīcu sociālās palīdzības iestādes (tuvāk skat. 
Aptaujas, kā arī sadarbības līgumus ar darba devēju organizācijām LKrA Studiju daĜā). 
Vairāk nekā 90% aptaujāto ir pārliecināti, ka sociālā darba tirgū Latvijā trūkst karitatīvo speciālistu, kas ir 
pieprasīti ES valstīs. Neviens no aptaujātajiem nav atzinis, ka šādi speciālisti nav nepieciešami. Gluži otrādi – 
uzsvērta nepieciešamība pēc speciālistiem ekonomiskās krīzes situācijā, kas izraisījusi arī sociālā darba 
identitātes krīzi. 
Otrajā vietā darba devēji min nozīmīgākās specializācijas īpatnības: visbiežāk minēta „laba, garīga motivācija” 
un „labas komunikācijas spējas pat darbā ar agresīviem klientiem”. Šo prasmi studējošie apgūst karitatīvā 
speciālista darbā  ar cilvēku apziĦas patoloăijām, morālteoloăijā un caritas praktikumā. Darba devēji no 
absolventiem gaida augstu apzinīgumu, spēju motivēti strādāt arī maza atalgojuma sistēmā, prasmi strādāt 
komandā, palīdzēt klientam ne tikai sociāli, bet arī garīgi. Tieši šīs īpašības studentos attīsta teoloăijas mācību 
kursi un līdzsvarotas zināšanas par sociālajiem procesiem Latvijā un Eiropā. 
Darba devēji kā trūkumus speciālistu sagatavošanā min pieredzes trūkumu darbā ar gadījumu: šī trūkuma 
novēršanas dēĜ pārstrādāts Profesionālās prakses nolikums, tajā ieviešot lomu spēles, kurās studējošie risina 
gadījumus ar dažādām sociālā darba riska grupām, demonstrējot prasmi risināt gadījumu ar karitatīvās 
kohēzijas paĦēmieniem. 
Gan sociālo institūciju vadītāji, gan tiešā sociālā darba veicēji darbojas kā studiju programmas attiecīgo prakšu 
eksperti un vērtētāji. Ekspertu, kas ir  potenciāli darba devēji, atzinumi un ieteikumi tiek apspiesti Senāta. ViĦu 
priekšlikumi ir būtiski studiju programmas pilnveidē no teorijas un prakses integrācijas viedokĜa.  
 
3. Salīdzinājums ar: 
3.1.  Liepājas Universitātē realizēto 2. līmeĦa profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju 
programmu „Sociālais darbinieks”. 
 
Programmas salīdzināšana izdarīta pēc sekojošiem kritērijiem: 

- Pētniecisko prasmju veidošana studiju laikā; 
- Mobilitātes iespēju iekomponēšana studiju programmā; 
- Studenta izvēlētās profesijas praktiskais centrējums. 
-  

LU  LKrA  
Pētniecisko prasmju veidošana: 

Realizē ar speciālu moduli 6 krp apjomā: 
Pētījuma metodoloăija un metodes (2); 
Lietišėie pētījumi sociālajā darbā (2); 
Eksāmena darbs (2). 

Realizē ar mācību kursiem 6 krp apjomā:  
Integratīvās teoloăijas metode sociālo 
zinātĦu pētniecībā (2); Karitatīvā sociālā 
darba metodoloăija; Studiju darbs (2); 
Zinātniskā darba izstrāde (1); 
Socioloăisko pētījumu metodes (1). 

Mobilit ātes iekomponēšana studiju programmā: 



 83

4.modulis „Cilvēks un sabiedrība” 47 krp 
apjomā: 
Politiskā sistēma. 
Cilvēktiesības;. 
Bērnu tiesību aizsardzība;  
Socioloăija. 
Konfliktoloăija; Saskarsmes treniĦš;  
Krīzes terapija. 
Kriminoloăija un devianta uzvedība;. 
Vīrieša un sievietes psiholoăija; Ăimenes 
psiholoăija; Ăimenes terapija. 
Veselība un dzīves apstākĜi; Atkarības; 
paliatīvā aprūpe. 
Sociālā politika; Eiropas sociālā un 
ekonomiskā politika; Sociālais darbs ar 
NVO. 

Mācību kursu kopa „Cilvēks un 
sabiedrība” 37 krp apjomā: 
Ievads politikā; Sociālā politika. 
Starptautiskās cilvēktiesības. 
Bērnu tiesības. 
Socioloăija. 
Karitatīvais darbs ar cilvēka apziĦas 
patoloăijām. 
Aksioloăiskās sociālās komunikācijas 
kontekstos. 
Karitatīvais sociālais darbs ieslodzījuma 
vietās. 
Baznīcas sociālā mācība. 
Pamatattiecību psiholoăija. 
Universālā komunikācija. 
Preventīvais sociālais darbs un Baznīca. 
Medicīna sociālā darba praksē. 
Atkarības. 
Paliatīvā aprūpe. 
LR sociālās drošības sistēma un sociālā 
likumdošana. 
Sociālā un karitatīvā kohēzija ES 
kontekstā. 
Sociālais dialogs un darba tiesības. 

Studenta izvēlētās profesijas praktiskais centrējums mācībā: 
Modulis „Profesionālā attīstība” 27 krp 
apjomā: 
Ievads sociālā darbā. 
Sociālā darba vēsture; Sociālā darba 
teorijas, Sociālais darbs pasaulē; Sociālā 
likumdošana. 
Sociālā darba modeĜi; Sistēmteorija, 
metodes. 
Sociālā darba vadības pamati; 
Personālvadības pamati; Supervīzija 
sociālajā darbā; Darba likumdošana. 
Profesionālā ētika; Sasniegumu 
motivācija; Kreativitātes psiholoăija. 

Studiju kursu kopa profesionālās 
attīstības nodrošināšanai 23 krp apjomā: 
Ievads karitatīvajā un sociālajā darbā. 
Sociālā darba vēsture Eiropā un Latvijā. 
LR sociālās drošības sistēmas un sociālā 
likumdošana. 
Sociālā darba teorijas un metodes; 
karitatīvā darba metodoloăija. 
Integratīvās teoloăijas metode sociālo 
zinātĦu pētniecībā. 
Menedžments. Supervīzija sociālajā 
darbā. 
Sociālais dialogs un darba tiesības. 
Kristīgā ētika; Morālteoloăijas pamati. 
Runas kultūra un prezentācijas prasmes. 

 
Salīdzinājums parāda, ka abas augstskolas līdzīgā apjomā īsteno pētniecisko iemaĦu apguvi; ka ir iespējama 
pozitīva, BoloĦas procesa prasībām atbilstoša mobilitāte un kredītpunktu pārnese, ka studijas ir centrētas uz 
praktisku profesijas apguvi. LKrA studijas nodrošina vēl arī karitatīvās prasmes, jo visu sociālo institūciju 
pastāvēšana ir saistīta ar tādām vērtībām kā savstarpība, žēlsirdība, kultūra un garīgums.  
 

LU  LKrA  
Sociālā darba prakšu sistēmas salīdzinājums arī dod iespēju prakses mobilitātei 

un stabilizē profesionālās prasmes un iemaĦas un attīsta kompetenci 
26 krp apjomā: 
Vērošanas prakse sociālā darba 
institūcijās (I). 
Prakse sociālajās institūcijās (II). 
Sociālā darba prakse (III) 

26 krp apjomā:  
Ievada prakse specialitātē (I) (5 krp). 
Institucionālā prakse (II) (6 krp). 
Profesionālā sociālā darba prakse (III) (9 
krp). 
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 Kvalifik ācijas un pirmsdiploma prakse 
(IV) (6 krp). 

 
Abu augstskolu prakšu sistēma ir salīdzināma gan pēc apjoma, gan satura. LKrA speciāli izdalīta pirmsdiploma 
prakse 6 krp apjomā, kas Liepājas Universitātē ir integrēta sociālā darba praksē. 
 
 
 
 
3.2. Salīdzinājums ar divu ES valstu augstskolu analoăiskām studiju programmām 
Salīdzināšanai izvēlētas divas augstskolas: 
1. Sociālā darba studiju programma Tartu Universitātē (Igaunijā) un  
2. Sociālo pakalpojumu un sociālā darba studiju programma Diakonijas lietišėo zinātĦu Universitātē DIAK 
(Somijā). 

Programmu salīdzināšana veikta pēc sekojošiem kritērijiem: 
• Teorētisko studiju kredītapjoma pārneses iespējas, 
• Sociālā darba nozaru profesionālās specializācijas kursu kredītpārneses iespējas, 
• Studējošo mobilitātes iespējas teorētisko kursu un prakse sakarā, 

• Plānotā studiju rezultāta salīdzinājums. 

Tartu Universit āte – 24 EC      →            DIAK – 21 ECTS                →          LKrA – 20 ECTS 
Sociālā darba un sociālās politika 
modulis, 24 ECTS. 
Intervēšana, 6 ECTS. 
Sociālā darba metodes, 6 ECTS. 
Sociālā darba teorijas, 3 ECTS. 
Intervēšana, 6 ECTS. 
Sociālās problēmas Igaunijā, 3 ECTS. 
Sociālais darbs ar gadījumu, 3 ECTS. 

Sociālā politika un 
inovācijas, 3 ECTS. 
Sociālā pakalpojuma 
rezerves un sociālā darba 
metodes, 6 ECTS. 
Sociālo pētījumu metodes, 
3 ECTS. 
Aktuālās sociālās kustības 
un cilvēkattīstība, 3 ECTS. 
Sociālais darbs ar 
gadījumu, 6 ECTS. 

Sociālā politika, 3 ECTS. 
Sociālā darba teorijas un metodes; 
Karitatīvā sociālā darba 
metodoloăija, 5 ECTS. 
Socioloăisko pētījumu metodes, 2 
ECTS. 
Latvijas sociālās drošības sistēma 
un sociālā likumdošana, 2 ECTS. 
Sociālais darbs ar gadījumu; 
Karitatīvais sociālais darbs ar 
gadījumu, 8 ECTS. 

 
Salīdzinājumā var redzēt, ka kopējas izglītības veidošanas prasībām atbilst kredītapjoms studiju kursiem un arī 
to saturs. DIAK Universitāte (Somijā) visā studiju programmā spēcīgus akcentus likusi uz inovāciju iespējām 
sociālajā politikā, Tartu Universitāte – uz Ĝoti elastīgu, modulējumam pakĜauto studiju darbu, savukārt LKrA 
akcentē sociālā darba identitātei atbilstošas vēsturiskās vērtības un variablas sociālās un karitatīvās 
tehnoloăijas, lai stabilizētu sociālo kohēziju un maksimāli dziĜi saprastu cilvēku. 
 
Sociālā darba nozares profesionālās specializācijas kursu kredītpārneses iespējas. 

Tartu Universit āte – 24 EC       →            DIAK – 21 ECTS               →          LKrA – 20 ECTS 
Sociālās politikas speckurss, 3 ECTS. 
Sociālais darbs slimnīcā, 3 ECTS. 
Kopienu darbs, 3 ECTS 

Sociālais darbs un darba tirgus, 3 
ECTS 
Sociālais darbs ar gadījumu, 3 ECTS 

Ievads socioloăijā, 3 ECTS 

Sociālā politika un 
inovācijas, 3 ECTS. 
Sociālā politika veselības 
pakalpojumu jomā, 3 
ECTS. 
Kopienas sociālo pārmaiĦu 
vidē, 3 ECTS 
Labklājība un darba 
režīmi, 3 ECTS 
Sociālo pakalpojumu un 

Sociālā politika, 3 ECTS. 
Karitatīvais sociālais darbs 
slimnīcā, 3 ECTS. 
 
Sociālais darbs kopienā, 3 ECTS 
Sociālais dialogs un darba tiesības, 
3 ECTS 
Sociālais darbs ar gadījumu, 4 
ECTS; 
Karitatīvais sociālais darbs ar 
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Ievads sociālajā antropoloăijā, 3 
ECTS 
Sociālā darba metodes, 6 ECTS 

Ăimenes psiholoăija, 3 ECTS 

Deviances socioloăija, 3 ECTS 

Kriminālās probācijas pamati, 3 
ECTS 

darba reflektīva prakse, 3 
ECTS 
 
Socioloăija, 3 ECTS 
Sociālā antropoloăija, 3 
ECTS 
 
Sociālā darba lietojums 
sociālo pārmaiĦu laikā, 3 
ECTS 
Modernie sociālie procesi 
un ăimenes kultūra, 3 
ECTS 
Deviantā uzvedība, 3 
ECTS 

gadījumu, 3 ECTS 
Socioloăija, 3 ECTS 
Sociālā un kultūras antropoloăija, 3 
ECTS 
Sociālā darba teorijas un metodes; 
Karitatīvā sociālā darba 
metodoloăija, 6 ECTS 
Pamatattiecību psiholoăija, 3 ECTS 
Karitatīvais sociālais darbs ar 
cilvēka apziĦas patoloăijām, 6 
ECTS 
Karitatīvais sociālais darbs 
ieslodzījuma vietās, 3 ECTS 

Studējošo mobilitātes iespējas teorētisko kursu un prakses sakarā. 
Salīdzinot visu triju augstskolu teorētisko studiju kursus pēc apjoma, kā arī piedāvāto prakšu iespējas: 76% 
apjomā ir iespējama studējošo apmaiĦa teorētiskajos kursos, bet 95%  apjomā – prakšu mobilitātē. 
 
Plānotā studiju rezultāta salīdzinājums. 

Tartu Universit āte DIAK LKrA 
• Jābūt spējīgiem 
lietot galvenās sociālā 
darba metodes. 
 
• Jāprot izskaidrot 
sociālā darba mērėus un 
saturu saskaĦoti ar 
starptautiskajiem un 
Igaunijas profesijas 
standartiem. 
• Jāprot novērtēt 
savu profesionālo darbu no 
vērtību viedokĜa. 

• Jābūt spējīgiem lietot 
inovatīvu pieeju sociālajā 
darbā un klasiskās sociālā 
darba metodes. 
• Jāpilda starptautiskie 
profesijas standarta 
pienākumi praktiskajā darbā. 
 
 
• Jāpārzina ētikas 
kodekss profesionālajos 
ietvaros. 
• Studējošajiem jāprot 
sociāli un ētiski kritiski 
izvērtēt lokālās situācijas. 

• Jāprot lietot sociālā 
darba un karitatīvā sociālā 
darba metodes. 
 
• Jāpilda profesijas 
standartā ietvertie pienākumi, 
jāīsteno prasmes un jālieto 
zināšanas. 
 
 
 
• Izturēšanos pret darba 
pienākumiem, kolēăiem, 
klientu, sociālo un ekovidi 
balsta kristīgās ētikas principos. 

 
Visu triju salīdzināto augstskolu plānotie studiju rezultāti praktiski sakrīt. 
 
4. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Studiju darbs organizēts saskaĦā ar LKrA vienotu akadēmiskā gada kalendāru un studiju programmas attīstības 
un kvalitātes vadības plānu attiecīgajam mācību gadam.  
 
4.1.  Studiju metodes un formas 

- Lekcijas, semināri, grupu darbs, analītiskas studiju dienasgrāmatas, rakstu darbi – analītiskas, lietišėas un faktus 
pierādošas esejas, e-formas: diskusijas, naratīvu analīzes; 

- Darbībā balstītās formas: lomu spēles; naratīvi darbībā: situāciju analīzes, projektu pētnieciskās prezentācijas; 
- Prakses profesionālā pētniecība: darba konferences, praksi noslēdzot. Prakses:  

Ievada prakse specialitātē / diagonālo prakse, Institucionālā prakse, Profesionālā prakse, Kvalifikācijas un pirmsdiploma 
prakse. 

Prakšu noslēguma konferences ir populāras studentu vidū, studējošie tās organizē labprāt. Konferencē darbu prezentācijas 
uzklausa supervizori no prakses vietām, kā arī praktizējoši sociālie darbinieki un LKrA mācībspēki. Konfertenču gaita 
tiek protokolēta (ar studējošo prakses noslēguma protokoliem var iepazīties LKrA Bibliotēkā). 
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4.2. Vērt ēšanas sistēma 
LKrA v ērtēšanas sistēma balstās izvēlētās metodes pamatojumā un studējošā sasniegto rezultātu analīzē. 
Sistēmā ietilpst: 
1. Attiecīgā studiju kursa programma, kurā definēti paredzamie studiju rezultāti un novērtēšanas veids. Studiju 
programmu saĦem ikviens students mācībspēka ievadnodarbībā, 
2. Studentu praktiskā un patstāvīgi paveiktā kvalitāti vērtē programmā izvirzīto nosacījumu ietvaros: analītiskā 
esejā, lietišėā pētījumā, projekta izpildē, grupu darbā, kursa apguves dienasgrāmatas aizpildījuma kvalitātē, 
3. Pārsvarā mācību kursa apguves vērtējums ir akumulatīvs: lekciju apmeklējums, uzstāšanās kvalitāte semināros, 
analītiskā pētījuma izpilde u.c. Akumulatīvajā vērtējumā mijas īsākas un garākas  pārbaudes formas, ieskaitot arī e-formu 
un mutiskā dialoga formu. 

Studējošā rezultāti un sasniegumi vienmēr tiek analizēti un tiek noteikts turpmākais uz sasniegumu rezultātu 
centrētais virziens. Vērtēšana notiek pēc tradicionālās 10 ballu sistēmas. 
 
4.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu                                       
(Skat. Pielikumu Nr.6, 98. lpp ) 

To regulē Nolikums par pētnieciskā darba organizāciju LKrA (23. 12. 2004.) 
 

Laikā kopš iepriekšējās akreditācijas ir iznākuši divi LKrA Zinātnisko Rakstu sējumi (latviešu un angĜu 
valodā): 

- 2006. gada izdevumā apkopoti materiāli no LKrA organizētās starptautiskās zinātniskās konferences 
„Krist īgās augstākās izglītības stratēăija: Pieredze un perspektīvas Latvijā”; 

- 2009. gada izdevums veltīts Eiropas sociālās attīstības jautājumiem: Eiropas sakrālie pamati; Sociālais 
dialogs, solidaritāte, migrācija, karitatīvās kohēzijas metodoloăija. 

Pārskata periodā ir izdoti pētnieciska rakstura metodiskie materiāli: „Pareizticīgās Baznīcas sociālās 
koncepcijas pamati”, G.Dišlera un K.Kīslinga „Radikālās krīzes: Problēmas un risinājumi”, S.Gūtmanes un 
D.Dolaces „Sociālā karitatīvā darba metodoloăijas problēmas”. 

Akadēmiskais personāls iesācis darbu pie kolektīvas monogrāfijas „Karitatīvā sociālā darba metodoloăija un 
resursi”. Monogrāfijas plānotais publicēšanas termiĦš – 2011. gada maijs. 
 
4.4. Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos (skat. Pielikumu Nr.2, 56.lpp ) 

Studējošie iesaistās sekojošu pētniecisko tēmu apguvē: 
1. Sociālais kapitāls (plusi, mīnusi), 
2. Integrācijas problēmas, 
3. Karitatīvais sociālais darbs ar ăimenēm, 
4. Bibliskās antropoloăijas nostādnes karitatīvajā sociālajā darbā: 

a) Kaislību kā antropoloăiskas problēmas analīze, 
b) Gerontoloăijas jautājumi, 
c) Atkarību profilakse. 

Diplomdarbu t ēmas (izlase): 
Upīte 
Hedviga 

Bezpajumtnieku dzīvesveids un integrācijas problēmas Rīgas pilsētā. 

BētiĦš Arnis Sociālais karitatīvais darbs ar sociāla riska bērniem – Rīgas pašvaldības 
bērnu un jauniešu centra „Imanta” pieredze. 

ŠpeĜkova 
Kristīne 

Sociālā karitatīvā darba iespējas bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā. 
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Mazurs Ăirts Sabiedrisko attiecību loma azartspēĜu profilakses veidošanā. 

Gūte Dina Gerontoloăiskā aprūpe: ciešanu problemātika. 

Mālmeistere 
Ieva 

Uzvedības modeĜi un audzināšanas metodes modernās ăimenēs, apraksts 
un analīze. 

Dzērve Jānis Laulība mūsdienu sabiedrībā. 

Dzērve Iveta Palīdzības iespējas neplānotas grūtniecības saglabāšanā. 

Romāne 
Edīte 

Sociālā karitatīvā darba palīdzība ăimenei cilvēka ar speciālām vajadzībām 
rehabilitācijas periodā. 

Šėipare 
Maiga 

Sociālais karitatīvais darbs ar jaunieti garīgā cīĦā ar atkarībām. 

Gerdēna Inga Sociālo pakalpojumu organizēšana remisijas stāvoklī esošajiem narkotisko 
vielu atkarīgajiem. 

Lanavojs 
Jurijs 

Bērnu nama bijušo audzēkĦu ar intelektuālās attīstības traucējumiem 
integrācija sabiedrībā. 

Grinberga 
Ingrīda 

Cilvēka cieĦas koncepts sociālajā darbā. 

Antonišėe 
Līga 

Bezpajumtnieku dzīvesveids un sociālās integrācijas problēmas. 

Štakmane 
Kristiāna 

Vecāku mīlestības nozīme pirmsskolas vecuma bērnu personības attīstībā. 

OzoliĦš 
Laimonis 

Bibliskā jēdziena „tuvākais” praktiskais lietojums sociālajā karitatīvajā 
darbā. 

Jermolova 
Inese 

Bolderājas vecākās paaudzes sociālo problēmu loks un risinājumi sociālā 
karitatīvā darba skatījumā. 

Germane 
Kristīne 

Bērnu nama audzēkĦa integratīvs portretējums sociālā karitatīvā darba 
perspektīvā. 

Žališauska 
Inga 

Audžuăimenes nozīme bez vecāku gādības palikušo bērnu sociālajā 
adaptācijā. 

Jurēvica 
Daina 

Kristīgās padomdošanas iespējas mākslīgās apaugĜošanas situācijā. 

Maėinska 
Ingrīda 

Sieviete uzĦēmējdarbības vides attīstībā. 

 
5. Ārējie sakari 
 
5.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Notiek regulāri, īstenojot Ĝoti rūpīgi izstrādātu prakšu sistēmu (skat. Pielikumu Nr. 3, 57.lpp) 
 

LKrA ir laba sadarbība ar deviĦdesmit vienu darba devēju organizāciju visā Latvijas teritorijā. Ar lielāko 
daĜu no šīm organizācijām ir noslēgti sadarbības līgumi. Notiek darbu devēju aptaujas par studējošo rezultātiem 
attiecīgo prakšu laikā, kā arī par absolventu sniegumu attiecīgajās institūcijās. Darba devēji piedalās prakses 
prezentāciju konferencēs. 

LKrA ir izveidojusies laba sadarbība ar Kristīgās profesionālās izglītības asociāciju, kas organizē labas darba 
devēju prezentācijas LKrA studentiem. 
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LKrA sadarbojas ar LR Saeimas Sociālo lietu komisijas vadītāju A.Barču, izstrādājot LKrA nodarbinātības 
tālāko stratēăiju. A.Barča ir LKrA doktore H.C. 
 

5.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 
 
Sadarbība saturiski notiek četros virzienos: 

1. Caur Eiropas Komisijas sociālā dialoga organizācijām EZA un EUROMF, kas organizē izglītības projektus par 
Eiropas sociālajiem jautājumiem ar dažādām Eiropas augstskolām un darba Ħēmēju organizācijām. LKrA ir 
ietverta EZA dalīborganizāciju tīklā tieši teoloăijas un sociālo ideju dialoăizēta skatījuma dēĜ. LKrA ir 
piedalījusies 22 semināros un izpētes projektos: katru gadu dažādās valstīs LKrA prezentē kādu no Eiropas 
modeĜa svarīgiem novirzieniem pētniecībā. 2007. gadā vairāki LKrA studenti piedalījās EZA rīkotajā jauniešu 
forumā „Jaunatne Eiropai”, kas notika Vācijā. Šajā Eiropas Komisijas veidotajā tīklā sadarbojas visu Eiropas 
valstu augstskolu, sociālo kustību, kristīgo organizāciju, politisko partiju pārstāvji. LkrA izveidojusies cieša 
pētnieciskā sadarbība ar Lūvenas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāti un Augstāko darba jautājumu pētniecības 
institūtu (Higher Institute for Labour Studies). LKrA rektore ir iekĜauta EZA think-tank grupā. 

2. Caur ERASMUS Intensīvās Programmas īstenošanu LKrA kopš 2006/07. m.g. Intensīvās programmas 
starpaugstskolu apmācība bija veltīta Eiropas Sociālā dialoga galvenajiem virzieniem un Lisabonas Stratēăijas 
īstenošanai Eiropā. Apmācības un akadēmiskās sadarbības rezultātā iznāca starptautiski Zinātniskie Raksti 
„Eiropas sociālās problēmas”. Ar 2010/11. m.g. Intensīvās Programmas centrā būs Eiropas sociālajai politikai 
aktuālais sociālās ekonomijas jautājums. Sadarbībā iesaistītas Tartu Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāte, 
Babes-Bolyai Universitāte (Rumānija). Sv. Klimenta Ohridska Sofijas Universitātes (Bulgārija) Sociālā darba 
nodaĜas Pedagoăijas fakultāte, ViĜĦas Universitātes Sociālā darba fakultāte, Lūvenas Universitātes Sociālo 
zinātĦu fakultāte (BeĜăija), Kopenhāgenas Sociālā darba koledža (Dānija), Samelveisas Universitātes Mentālās 
veselības institūts (Ungārija).  

3. Caur sadarbību LKrA Starptautiskās starpaugstskolu pētnieciskajā padomē (kopš 2001. g.), kurā iesaistītas šādas 
augstskolas: Samelveisas Universitātes Mentālās veselības institūts (Ungārija), Babes-Bolyai Universitāte 
(Rumānija), Vītauta Lielā Universitāte (Lietuva), EZA (Eiropas centrs strādājošo – sociālā dialoga – jautājumos). 
Ir izdoti kopīgas sadarbības Zinātniskie Raksti (2009), LKrA rektore ir iekĜauta „European Journal of Mental 
Health: Individual, Family, Community and Society” padomē un redkolēăijā. Padomes mērėis ir sadarbība, lai 
Eiropas Sociālā modeĜa aktuālos jautājumus iemodelētu studiju programmās un lai īstenotu BoloĦas procesa 
nostādnes kopīgajā Eiropas izglītības telpā. 

4. ERASMUS mobilitātes apmaiĦas programmās iesaistīti daudzi studenti (tuvāk skat. LKrA Studiju daĜā) un 
mācībspēki. ApmaiĦas programmās studenti izvēlas DIAK (Somija) septiĦu politehnisko universitāšu tīklu, kā arī 
Tartu Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāti, Babes-Bolyai Universitāti (Rumānijā).  

 
6. Studiju nodrošinājums un vadība  

 
6.1. Studiju programmas materiāltehniskais un metodiskias nodrošinājums 
 

Studiju programmu nodrošināšanai tiek izmantota šāda materiāli tehniskā bāze, kas pieejama augstskolas ēkā Jūrmalā, 
5. līnijā 3. Ēkā atrodas zinātniskā bibliotēka ar apm. 13 000 grāmatām un lasītavu, auditorijas, gleznošanas darbnīcas, 
ikonu gleznošanas darbnīca, studiju daĜa un personāla telpas, kapela un studentu kafejnīca. 

 
Akadēmijas studentu rīcībā ir 16 datori, lāzerprinteris un skeneris: 

 
• Datoru klase ar 10 studentu darba vietām, kas aprīkotas ar datoriem: 

� Pentium IV 1,8 GHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 1 gab 
� Pentium III 1000 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 9 gab. 

• Bibliotēka, lasītava ar 14 studentu darba vietām un 6 darba vietām, kas aprīkotas ar datoriem: 
� Athlon XP 2500+, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 4 gab., 
� Pentium III 1000 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB – 2 gab. 

• Lāzerprinteris HP 2200 – lasītavā, skeneris UMAX Astra 1220U – datorklasē. 
 

Akadēmiskā personāla un darbinieku rīcībā ir 12 datori, 8 printeri un 3 skeneri: 
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• 12 personālie datori, tai skaitā: 

� Intel Core i3/530-2,93, RAM 4GB, HDD 500 GB – 1 gab., 
� Athlon XP 2500+, RAM 1 GB, HDD 40 GB – 7 gab., 
� Athlon XP 2000+, RAM 1 GB, HDD 250 GB – 1 gab., 
� Pentium 4, 1,8 GHz, RAM 512 MB, HDD 20 GB – 2 gab., 
� DELL Inspiron Mini10 Model PP19S – 1 gab., 

• 9 lāzerprinteri: 
� 1 – HP Color Laser Jet 4700n, 
� 1 – HP Color Laser Jet 4500, 
� 1 – XEROX Phaser 3117, 
� 1 – HP Laser Jet 2100, 
� 5 – HP Laser Jet 1010. 

• 3 skeneri: 
� 1 – Canon CanoScan 9950F, 
� 1 – HP Scanjet 4400C, 
� 1 – HP Scanjet 3770. 

Visi akadēmijas datori saslēgti lokālajā tīklā Ethernet 100 Mb/s un tiem ir pieejams Internets, izmantojot 
Lattelecom DSL 6 Mbit/s pastāvīgo pieslēgumu. Studentiem lasītavā, izmantojot ASUS Wireless Router RT-
N12, ir izveidots Interneta bezvadu piekĜuves punkts 802.11n Draft2 ar ātrumu līdz 300 Mb/s, kas nodrošina 
Interneta lietošanu no studenta personīgā portatīvā datora vai komunikatora. 

Akadēmijai ir reăistrēts domēnvārds kra.lv un mājas lapas adrese ir www.kra.lv, kā arī 20 e-pasta adreses 
akadēmijas struktūrvienībām ar adresi lietotājs@kra.lv. 

Kopēšanas darbu izpildei mācību procesa nodrošināšanai un studentu vajadzībām tiek lietoti kopējamie 
aparāti: Kyocera KM-4530 (kopē 45 A4 lapas/min) un Konica 7045. 

Mācību procesa nodrošināšanai izmanto video projektoru Panasonic PT-LM1E-C un portatīvo datoru HP 
Compaq nx9020, projektoru-Handy Image Presenter Flex Vision TFV-300, kodoskopu, DVD/CD atskaĦotāju 
XORO-400Pro, LG DVD Reseiver LH-T7601A ar 5.1 skaĦas skandām, LCD televizoru Sony Vega KLV-
17HR2. 

TālruĦa un faksa sakariem tiek izmantotas 4 pilsētas telefona līnijas un iekšējā telefona centrāle PABX 3/8 
ERIFOX III-D. Faksa sakarus nodrošina aparāts Infotec 3673. 

LKrA studiju nodrošinājums ir konkurētspējīgs, tas atbilst studiju programmā formulētajiem mērėiem un 
uzdevumiem. Studentu rīcībā ir kvalitatīvas auditorijas, Informācijas centrs, Zinātniskā bibliotēka (t.sk. 
starpbibliotēku abonements), brīvpieejas lasītava, divas datorlasītavas studijām, studijām nepieciešamo 
materiālu pavairošanas un iesiešanas iespējas. Ir pieslēgums interneta tīklam un tiešsaistes datu bāzēm: 
www.nozare.lv, EBSCO (angĜu valodā), LURSOFT, LETA, NAIS, Rubricon, ProQuest, SAGE, Science Direct, 
Science Online, Springer Link, SIAM Journal Online, Britannica Online Academic Edition u.c. Studentiem un 
mācībspēkiem ir nodrošinātas iespējas izmantot neierobežotu informācijas daudzumu, kā arī CD-ROM datu 
bāzes. Bibliotēkas fonds tiek bagātināts un papildināts ar jauniem izdevumiem, kas aktuāli studiju programmai. 
Bibliotēkā pieejami kompendiji – katrā studiju programmas kursā. Tie palīdz sagatavoties semināru 
nodarbībām vai praktiskajam patstāvīgajam darbam, ja students nav bijis kursa koordinācijas lekcijās. 

Regulāri tiek izdoti mācībspēku metodiskie materiāli, kas pieejami Bibliotēkā. Materiāli tiek izdoti saskaĦā 
ar LKrA akadēmiskā un metodiskā darba kalendāro plānu (var iepazīties LKrA Bibliotēkā).  

 
 
 
 
 
6.2. Studiju programmas īstenošanas materiāltehniskās un informatīvās bāzes attīstības plāns 

 
Studiju programmas materiāli tehniskā bāze tiek pilnīgota saskaĦā ar iksemestra „LKrA zinātniskās, 

izglītības un materiāli tehniskās attīstības plānu”, ko apstiprina Senāts un saskaĦā ar kuru notiek visas plānotās 
aktivitātes. Materiāli tehniskais studiju nodrošinājums augstskolā ir labs un tiek atjaunināts pēc vajadzības un 
atbilstošiem mācībspēku ieteikumiem. 
 

6.3. ZiĦas par studiju programmas vadību (Skat. Pielikumu Nr. 4, 58.lpp) 
 



 90

Studiju programmas vadība notiek saskaĦā ar LKrA Senāta apstiprinātu „Nolikumu par studijām”. 
 

7. Studējošie 
7.1. Studējošo skaits - (kopš iepriekšējās akreditācijas 2004. gadā) – 279 
 
7.2. Absloventu skaits - (kopš iepriekšējās akreditācijas 2004. gadā) – 223 

 
7.3. Studējošo aptaujas un to analīze (skat. LKrA Studiju daĜā). 
 
7.4. Absloventu aptaujas un to analīze (skat. LKrA Studiju daĜā). 
 
7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek: 
- Caur studentu – centrētu izglītības procesu augstskolā un viĦu iesaisti stratēăisko prioritāšu noteikšanā; 
- Ar skaidri definētiem mācīšanās un augstskolas kvalitātes standartiem (cikls un tā saistība ar mācību kursu); 
- Caur „kompetences konferencēm” prakšu noslēgumā (kompetence ir efektīvs un radošs zināšanu un prasmju 

demonstrējums dažādās profesionālās darbības situācijās); 
- Ar iksemestra socioloăiskajām aptaujām par studiju procesu un šo aptauju analīzi; 
- Ar piedalīšanos Senāta sēdēs un „kvalitātes novērtēšanas grupā”; 
- Ar „LKrA Studentu padomes” darbību, ko regulē LKrA Studentu padomes Nolikums,; 
-  Ar piedalīšanos rīta un vakara svētbrīžos LKrA kapelā; 
- Ar iksemestra noslēguma sanāksmēm – tikšanās ar augstskolas vadību un Akadēmijas misijas un profila 

pārrunāšanu, tādējādi uzturot abpusēji vit ālu un ieinteresētu saikni. 

 
8. Akadēmiskais personāls 

 
8.1. Akadēmiskā personāla uzskaitījums 
 

Nr. 
 
 

Uzvārds, vārds  
 

Amats Izglītība Zinātni-
skais 
vai 

akad. grāds 

Plānotie studiju kursi Attiec. 
ar 

augst-
skolu1 

1.  Jānis Nameisis 
Vējš  

Asociētais 
profesors 

Vi ĜĦas Valsts 
Universitāte, doktors 
filozofijas zinātnēs 
(1990); habilitācija (1992) 

Dr. habil. 
phil. 

Kritiskā domāšana 
Kristīgā ētika 
Teoloăijas vēsture 
Zinātniskā darba izstrāde 

(1) 
 

2.  Skaidrīte 
Gūtmane  

Asociētā 
profesore 

Latvijas ZinātĦu akad. 
Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, doktora 
grāds filoloăijā (1992) 
 

Latvijas ZinātĦu akad. 
Valodas un literatūras 
institūts, zinātĦu 
kandidāta grāds filoloăijā 
(1980) 

Dr. philol. Karitatīvā sociālā darba 
metodoloăija (studiju 
darbs) 
Integratīvās teoloăijas 
metode sociālo zinātĦu 
pētniecībā 

(1) 

3.  Ilmārs  
Hiršs-Iršs  

Asociētais 
profesors 

Tartu Universitātes 
Teoloăijas fakult., doktors 
teoloăijā (2003) 
 

LU Teoloăijas fakultāte, 
maăistrs teoloăijā un 
reliăiju zinātnē (1996) 

Dr. theol. Jaunās Derības teoloăija 
Karitātes teoloăija sociālā 
darba praksē 

(1) 

                                                 
1 (1) – ievēlēts; (2) – pieĦemts darbā uz laiku 
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Nr. 
 
 

Uzvārds, vārds  
 

Amats Izglītība Zinātni-
skais 
vai 

akad. grāds 

Plānotie studiju kursi Attiec. 
ar 

augst-
skolu1 

4.  Astra 
Dannenfelte  

Asociētā 
profesore 

Rostokas Universitātes 
(Vācija) Teoloăijas 
fakultāte, doktors 
teoloăijā (2008) 

Dr. theol. Eshatoloăiskās nostādnes 
mūsdienās 
Attīstības psiholoăija un 
reliăiskās attīstības 
procesi 

(1) 
 

5.  Olafs  
Brūvers  

Asociētais 
profesors 

Fuller Theological 
Seminary (Kalifornija, 
ASV), misijas zinātĦu 
doktors (1993); misijas 
zinātĦu maăistrs (1982) 

Dr. theol. Starptautiskās 
cilvēktiesības 
Sociālā un karitatīvā 
kohēzija ES kontekstā 

(1) 

6.  Klauss Kīslings  Profesors Tībingenas Universitāte, 
habilitācija teoloăijā 
(2004) 
 

Bernes Universitāte 
(Šveice), promocija 
(doktors) psiholoăijā 
(1997); Fribourg 
Universitāte (Šveice), 
promocija (doktors) 
teoloăijā (2001) 
 

Kl īniskā psihologa un 
psihoterapeita diploms 
(1996) 

Dr. psych.  
Dr. habil. 
theol.,  
Dipl. Psych. 
(sertificēts 
psihologs) 

Karitatīvais sociālais 
darbs ar ieslodzītajiem 
Karitatīvais darbs ar 
cilvēka apziĦas 
patoloăijām (Studiju 
darbs) 
 

(2) 
 

7.  Aino 
KuzĦecova  

Profesore Maskavas Valsts 
Universitāte, kandidāts 
filozofijas zinātnēs 
(1980); doktors filozofijas 
zinātnēs (1992)  

Dr. phil. Zinātniskā darba izstrāde 
Ievads politikā 

(2) 

8.  Viljams Bells  Docents Northwest Graduate 
School (Sietla, ASV), 
doktors teoloăijā (2003) 

Dr. honoris 
causa LKrA  
Dr. theol. 

Jaunās Derības teoloăija (1) 
 

9.  OĜegs 
ĥikiforovs  

Docents Velesa akadēmija 
(Jekaterinburga, Krievija), 
psihologa-psihoterapeita 
kvalif. (2005), personālā 
apmācības speciālista 
kvalif. (2006) 
 

Latvijas Universitāte, 
doktora grāds psiholoăijā 
(1995) 

Dr. psych. Vispārīgā psiholoăija 
Sociālā psiholoăija 
Pamatattiecību psiholoăija 

(2) 
 

10.  Aija Barča  Docente Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija, profesionālais 
maăistrs sociālajā darbā 
(2005) 
 

Latvijas Medicīnas 
akadēmija, RSU 
Sabiedrības veselības 
skolas maăistrantūra 
(2002) 

Dr. honoris 
causa 
Latvijas 
Kristīgajā 
akadēmijā, 
Prof. 
maăistrs 
soc. darbā 
 

Sociālā politika 
LR Sociālās drošības 
sistēma un sociālā 
likumdošana 

(1) 

11.  Anda 
Rožukalne  

Vieslektore Rīgas StradiĦa 
universitāte, doktors 
socioloăijā (2010) 
 

LU Komunikācijas 

Dr. sc. soc. Aksioloăijas sociālās 
komunikācijas kontekstos 
 

(2) 
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Nr. 
 
 

Uzvārds, vārds  
 

Amats Izglītība Zinātni-
skais 
vai 

akad. grāds 

Plānotie studiju kursi Attiec. 
ar 

augst-
skolu1 

zinātnes un žurnālistikas 
maăistrantūra, maăistrs 
komunikāciju zinātnē 
(1998) 

12.  Aivita PutniĦa  Vieslektore Kembridžas Universitāte 
(Anglija), doktors sociālajā 
antropoloăijā (1999) 
 

Kembridžas Universitāte 
(Anglija), maăistrs 
sociālajā antropoloăijā 
(1996) 
 

LU Sociālo zinātĦu 
fakultāte, maăistrs 
socioloăijā (1995) 

Dr. phil. Kultūras un sociālā 
antropoloăija 
 

(2) 
 

13.  Inta MieriĦa  Vieslektore Sociālo zinātĦu doktorante 
Latvijas Universitātē  
 

LU Sociālo zinātĦu 
fakultāte, soc. zin. maăistrs 
socioloăijā (2006) 

Soc. zin. 
doktorante, 
Mag. sc. 
soc. 

Socioloăija 
Socioloăisko pētījumu 
metodes 
Prasmju audits sociāli 
atstumtajām grupām 

(2) 

14.  Armands 
KalniĦš  

Docents Vadības zinātĦu doktorants 
Latvijas Universitātē 
 

LU Pedagoăijas fakultāte, 
maăistrs pedagoăijā (1994)

Vad. zin. 
doktorants, 
Mag. paed. 

Pedagoăija 
Sociālā pedagoăija 

(1) 
 

15.  Guntis Dišlers  Docents Teol. doktorants Tartu 
Universitātē 
 

Latvijas Kristīgā 
akadēmija, maăistrs 
teoloăijā un rel. zinātnē 
(2005) 

Teol. 
doktorants, 
Mag. theol. 

Vecās Derības sociālais 
lasījums 
Latvijas kultūras un 
Baznīcas vēsture 

(1) 
 

16.  Dace Dolace  Docente Teol. doktorante Tartu 
Universitātē 
 

Latvijas Kristīgā 
akadēmija, maăistrs 
teoloăijā (2001) 

Teol. 
doktorante, 
Mag. theol. 

Morālteoloăijas pamati 
Universālā komunikācija 
Karitatīvais sociālais darbs 
ar gadījumu 
Caritas praktikums 
Preventīvais karitatīvais 
sociālais darbs un Baznīca 
Paliatīvā aprūpe 
Gerontoloăiskais sociālais 
darbs 

(1) 
 

17.  Pēteris 
Leiškalns  

Docents LU Juridiskā fakultāte, 
soc. zin. prof. maăistrs 
tiesībzinātnē, jurista 
kvalifikācija (2009) 
 

LU Ekonomikas un 
vadības fakult., soc. zin. 
maăistrs ekonomikā 
(2003) 

Mag. iur.  
Mag. oec. 

Sociālais dialogs un darba 
tiesības 
Bērnu tiesību pamati 

(1) 
 

18.  Ervīns 
Butkevičs  

Docents Starpdisciplin. zin. nozaru 
doktorants Rīgas 
Tehniskajā universitātē 
 

RTU Rīgas Biznesa Skola 
(sadarb. progr. ar SUNY, 

Doktorants, 
Maăistrs 
biznesa 
administrāc
ijā (MBA) 

Menedžments 
Sociālo projektu izstrāde 
un vadība 
IT izmantošana 
uzĦēmējdarbībā 

(1) 
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Nr. 
 
 

Uzvārds, vārds  
 

Amats Izglītība Zinātni-
skais 
vai 

akad. grāds 

Plānotie studiju kursi Attiec. 
ar 

augst-
skolu1 

Buffalo un University of 
Ottawa), maăistrs, 
uzĦēmumu un iestāžu 
vadītājs (MBA) (1999) 

Runas kultūra un 
prezentācijas prasme 

19.  Ainārs Judeiks  Docents SDSPA „Attīstība”, prof. 
maă. soc. darbā ar spec. 
soc. darba vadībā (2005) 
 

SDSPA „Attīstība”, soc. 
darbinieka/soc. pedagoga 
kvalifikācija (2003) 
 

Latvijas Medicīnas 
akadēmijas rezidentūra, 
infektologa kvalif. (1996); 
ārsta kvalifikācija (1993) 

dr., Prof. 
maăistrs 
soc. darbā 

Sociālā darba vēsture 
Eiropā un Latvijā 
Karitatīvais sociālais 
darbs slimnīcā 
Karitatīvais sociālais 
darbs ar ieslodzītajiem 
Medicīna (sociālā 
darbinieka praksē) 
Krīzes intervence 
Konfesionālā sociālā 
darba formas 

(1) 
 

20.  Guntis Kalnietis  Docents Lietuvas Eksistenciālās 
psiholoăijas institūts, 
diploms eksistenciālajā 
psihoterapijā (2004) 
 

Eskilstūnas Sociālā darba 
augstskola (Zviedrija), 
diploms dinamiskajā 
psihoterapijā (1995) 
 

Rīgas Medicīnas institūts, 
ārsta diploms (pielīdzināts 
maăistra grādam) (1977) 

dr., 
sertificēts 
psihiatrs, 
prof. 
maă.grāds 
MD 

Atkarību teorijas (1) 
 

21.  Aleksandrs 
ŠabeĜĦiks  

Docents Maskavas Garīgā 
akadēmija, maăistrs 
teoloăijā (1995) 
 

Maskavas Garīgais 
seminārs, priestera 
izglītība un bakalaurs 
teoloăijā (1991) 

Mag. theol., 
priesteris 

Askētiskā antropoloăija 
Baznīcas sociālā mācība 
 

(1) 

22.  Inga Grīnfelde  Lektore Specializācija bērnu 
psihiatrijā (2003); Apmāc. 
psihodinamiskajā/psiho-
analītiskajā psihoterapijā 
(2003); specializācija 
psihiatrijā (1998) 
 

Rīgas Medicīnas institūts, 
ārsta-psihiatra izgl. (1989) 

dr., 
sertificēta 
psihoterapei
te 

Gerontoloăiskais sociālais 
darbs 
Psihiatrija 
 

(1) 
 

23.  Ilze Skrodele-
Dubrovska  

Lektore Sociālo zinātĦu doktorante 
Rīgas StradiĦa 
Universitātē 
 

SDSPA „Attīstība”, prof. 
maăistrs soc. darbā (2003) 
 

SDSPA „Attīstība”, soc. 
darbinieka/soc. pedagoga 
kvalifikācija (2003) 

Soc. zin. 
doktorante, 
Prof. 
maăistrs 
soc. darbā 

Ievads karitatīvajā un 
sociālajā darbā 
Sociālā darba teorijas un 
metodes 

(2) 
 

24.  Ieva Lāss  Lektore Rīgas StradiĦa 
universitāte, prof. maă. 
sociālajā darbā (2008) 
 

Prof. 
maăistrs 
soc. darbā 

Sociālais darbs ar 
gadījumu 
Sociālā rehabilitācija: 

(1) 
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Nr. 
 
 

Uzvārds, vārds  
 

Amats Izglītība Zinātni-
skais 
vai 

akad. grāds 

Plānotie studiju kursi Attiec. 
ar 

augst-
skolu1 

LU Sociālo zinātĦu 
fakult., sertifikāts 
supervīzijā sociālajā darbā 
(2007) 
 

SDSPA „Attīstība”, 
sociālā darbinieka 
kvalifikācija (1998) 

praktikums 
Atkarību teorijas 
 

25.  Ilze Olmane  Lektore LU Starptautisko attiecību 
institūts, maăistrs 
starptautisko attiecību 
ekonomikā (2001) 

Mag. oec. Lietvedība un finanšu 
uzskaite 

(1) 
 

26.  Mikus Solovejs  Lektors Latvijas Kristīgā 
akadēmija, maăistrs 
teoloăijā un reliăiju 
zinātnē (2004) 

Mag. theol. Pasaules reliăijas (kulti, 
jaunās reliăiskās kustības) 
Baznīcas doktrīnu 
integrācija sociālajā vidē 

(1) 
 

27.  Valters Dolacis Lektors Latvijas Kristīgā 
akadēmija, maăistrs 
teoloăijā (2004) 
 

Latvijas Kristīgā 
akadēmija, prof. kvalif. – 
sociālās aprūpes 
karitatīvais darbinieks, 
diakons (2002) 

Mag. theol. Sociālais darbs kopienā 
(Studiju darbs) 

(1) 
 

 
8.2. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas 

Iesaistīti studiju programmas realizācijā 
Kvalifik ācija Skaits % 

Profesori 2 7,5 
Asociētie profesori 5 18,5 
Docenti 11 40,5 
Lektori 6 22,5 
Vieslektori 3 11 
Asistenti 0 0 

KOPĀ 27 100 
 

No tiem LKrA iev ēlēti  
Kvalifik ācija Skaits % 

Profesori 0 0 
Asociētie profesori 5 22,5 
Docenti 11 50,5 
Lektori 6 27 
Vieslektori 0 0 
Asistenti 0 0 

KOPĀ 22 100 
   
 
 

• Doktoru un habilit ēto doktoru skaits studiju programmā – 12, no tiem 8 akadēmiskajos amatos 
ievēlēti LKrA   
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• Doktorantu skaits mācībspēku vidū – 8 
 

81 % no studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla ir ievēlēti LKrA , kas atbilst MK 
noteikumu Nr. 821 noteikumu par „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas 
kārtība” prasībai par to, ka augstākās izglītības programmā, neietverot augstākās izglītības programmas izvēles 
daĜas, prakšu, gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu īstenošanu, jāstrādā vismaz 50 % no ievēlētā 
akadēmiskā personāla. 
 

Studiju programma pēc satura ir starpdisciplināra, jo tajā saskarsmes punktus veido teoloăija un sociālās 
zinātnes, tāpēc mācībspēki izvēlēti pēc starpdisciplinārās pētniecības ievirzes un pēc mācībspēku iesaistes 
sociālajos projektos un ar sociālā darba problemātiku saistītā pētniecībā (tuvāk skat. mācībspēku zinātniskās 
biogrāfijas). 
 

 
8.3. Akadēmiskā personālā kvalifik ācijas celšana 

 
Kvalifik ācijas celšana notiek: 
- caur ERASMUS mācībspēku mobilitāti; 
-  caur ERASMUS intensīvajām programmām, kas veltītas Eiropas Savienībā aktuālajām Sociālās agendas tēmām: 

no 2007. – 09. tā bija Eiropas sociālā dialoga tēma, kas ir pēc Eiropas Komisijas viedokĜa „sociālo problēmu 
motors un lakmusa papīrs”; 

- sākot ar 2010./11. māc. gadu tā ir sociālās ekonomijas problēma,; 
- četriem mācībspēkiem (E.Butkēvičs, I.Skrodele-Dubrovska, V.Dolacis, D.Dolace, M.Solovejs) kvalifikācijas 

celšana notiek caur studijām doktorantūrā. 

 
8.4. Akadēmiskā atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

 
Studiju programmas mērėi un uzdevumi tiek realizēti, pateicoties kvalitatīvam LKrA akadēmisko spēku 

resursam, sociālā darba praktiėu piesaistei, labai sadarbībai ar mācībspēkiem no citām Latvijas augstskolām un 
mācībspēkiem no Zviedrijas, Somijas, ASV u.c. 

Karitatīvā sociālā darbā ir mācībspēku deficīts. Lai gan tā ir profesija ar senām vēsturiskām saknēm, Latvijā 
tā ir salīdzinoši jauna profesija. Vērā Ħemams ir fakts, ka tikai 2003. gadā pirmos profesionālā maăistra 
diplomus sociālajā darbā ir ieguvušas 8 personas. LKrA iegulda īpašas pūles, rūpējoties par to, lai tiktu 
aizstāvētas doktora disertācijas ar karitatīvo sociālo darbu saistītās jomās. 

LKrA personāla atlases pamats: 
9. Mācībspēka kapacitāte, pieredze un ieinteresētība paplašināt savu zināšanu apjomus caur iesaisti starpdisciplinārā 

pētniecībā, 
10. Publikāciju, mācību metodisko izstrāžu kvalitāte un šī darba regularitāte, 
11. Know-how un ekspertīze, iesaiste Eiropas pētnieciskajos tīklos un projektos. 

LKrA personāla atjaunošanas politikas pamatā ir: 
1. ES projektu pētnieciskās grupas, kurās tiek iesaistīti potenciāli jaunie mācībspēki, kuri ir beiguši karitatīvā sociālā 

darba profesionālās studijas un ieguvuši teoloăijas maăistra grādu, un parāda ieinteresētību starpdisciplinārā 
pētniecībā, Eiropas sociālās agendas padziĜinātā apguvē, 

2. Spēju indikatori paplašināt pamatzināšanu laukus ar svešvalodu apguvi, cilvēkresursu menedžmenta prasmēm 
u.c. 

Akadēmiskā personāla apmācība notiek: 
1. Caur studijām doktorantūrā, 
2. Ikmēneša teorētiskajos semināros Akadēmijā. 

Attīstības politika: 
1. Konceptuāli nozīmīgu un stratēăiski nozīmīgu mācību metodisko līdzekĜu izstrāde teoloăijas un karitatīvā sociālā 

darba programmā, 
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2. Studiju programmai atbilstošas pētniecības veikšana, 
3. Stažēšanās partneraugstskolās, 
4. Ikgadēja minimālās pieprasītās kvalitātes nodrošināšanas analīze ar socioloăisku indikatoru palīdzību, 

mācībspēku pašnovērtējuma ziĦojumi un to salīdzinājums ar studentu socioloăiskajām aptaujām, 
5. Doktorantūras studijas un pozitīvs studiju noslēgums ar disertāciju pieciem mācībspēkiem, 
6. Nozares studiju kursu docētāju izvēles kritēriji ir – vismaz maăistra grāds un studijas vai plānotas studijas 

doktorantūrā, praktiskā pieredze sociālajā darbā vai ar pasniedzamo priekšmetu saistītā sfērā, kursu docēšanas 
pieredze, esošas vai plānotas publikācijas un dalība konferencēs. 

 
 

9. Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (skat. Pielikumu Nr. 5, 59.lpp) 
 
9.1. Zinātniskā darbība un publikācijas pēdējo piecu gadu laikā (skat. Pielikumu Nr. 6, 98.lpp) 
 
9.2.  Doktora un maăistra darbu izstrāde  

 
Docētājs  Doktora studiju vieta un disertācijas tēma 
Mag. theol.  
Dace Dolace 

Tartu universitātes doktorantūra teoloăijā 
Promocijas darba tēma: Stratēăiskās praktiskās teoloăijas 
eklezioloăiskā dimensija (angĜu valodā) 

Maăistrs bizn. vad. 
administrācijā (MBA) 
Ervīns Butkevičs 

Rīgas Tehniskās universitātes starpdisciplinārā nozaru doktorantūrā  
Promocijas darba tēma: Eksporta sociāli ekonomiskie aspekti 

Mag. theol. 
Guntis Dišlers 

Tartu Universitātes doktorantūra teoloăijā 
Promocijas darba tēma: Anikonisms Vecajā Derībā (angĜu valodā) 

Mag. soc. darb.  
Ilze Skrodele-Dubrovska 

Rīgas StradiĦa universitātes doktorantūra sociālajās zinātnēs 
Promocijas darba tēma: Sociālās iekĜaušanas politikas attīstība 
Latvijā 

Mag. paed. 
Armands KalniĦš 

Latvijas Universitātes doktorantūra vadības zinātnēs 
Promocijas darba tēma: IerēdĦu izglītības pilnveide Latvijā 

Mag. sc. soc. 
Inta MieriĦa 

Latvijas Universitātes doktorantūra socioloăijā 
Promocijas darba tēma: Latvija globālās stratifikācijas kontekstā 

Mag. theol.  
Mikus Solovejs 

Tartu universitātes doktorantūra teoloăijā 
Promocijas darba tēma: Hagioloăija Pareizticīgās Baznīcas tradīcijā 
kā garīgās iekĜaušanas paraugs (angĜu valodā) 

Mag. theol. 
Valters Dolacis 

Tartu universitātes doktorantūra sociālajās zinātnēs  
Promocijas darba tēma: Sociālās ekonomijas principi karitatīvajā 
sociālajā darbā (angĜu valodā) 

 
 

9.3. Dalība starptautiskajos pētniecības projektos  
 

Studiju programma tiek balstīta un attīstīta uz starpdisciplinārās zinātniskās pētniecības pamata. 
Tādējādi, balstoties akadēmiskā personāla zinātniskajā darbībā, LKrA ir izveidojusies par zinātnes attīstības 
centru sociālo un teoloăisko nostādĦu integrācijas jomā. Kā metode tiek izmantota integratīvās teoloăijas 
metode, kas nodrošina starpdisciplināru pētniecību zinātĦu nozaru mijiedarbībā. Galvenie zinātniskās 
pētnieciskie virzieni atbilst studiju programmas saturam un ir sekojoši:  

1) Karitatīvais sociālais darbs / koordinēti ar Eiropas Komisijas sociālā darba organizācijām; LKrA 
mācībspēki S. Gūtmanes vadībā:  
a. karitatīvā sociālā darba metodoloăija Latvijas sociālās politikas un Eiropas sociālās agendas 

(Lisabonas stratēăijas) kontekstā (S. Gūtmane, K. Kīslings; EZA un EUROMF). 
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b. karitatīvā sociālā darba identitātes un metodoloăijas problemātika (2011. g. maijā/aprīlī tiek 
organizēta LKrA starpdisciplināra zinātniskā konference „Karitatīvais sociālais darbs: profesijas 
identitāte Eiropā un Latvijā”);  

c. karitatīvās kohēzijas metodoloăijas īstenošana (izdots mācību metodiskais līdzeklis „Karitatīvā 
sociālā darba metodoloăijas jautājumi” (S. Gūtmane, D. Dolace, 2009);  

d. karitatīvais sociālais darbs Eiropā un Latvijā (mācību metodiskais līdzeklis „Karitatīvais sociālais 
darbs kā sociālā darba profesijas priekšvēstnesis” (V. Dolacis, 2010);  

e. karitatīvais sociālais darbs un patristiskā antropoloăija (D. Dolace). 
2) Sociālais dialogs kā sociālo procesu un sociālā darba pamats Eiropas kontekstā / kopā ar EK 

organizācijām EZA un EUROMF; LKrA mācībspēki S. Gūtmanes vadībā:  
a. sociālā dialoga galvenie virzieni un iespējas mūsdienu Eiropā un Latvijā (2007.-2008. g. organizēti 

ERASMUS Mūžizglītības programmas starptautiskie apmācību kursi Intensīvās programmas 
ietvaros „Central Themes of Euroepan Social Dialogue”, dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, 
Bulgārijas un Rumānijas, 2007. g. 3.-12. dec.);  

b. naratīvu efektivitāte sociālajās zinātnēs, lai komunicētu realitātes uztveri (E. Butkevičs, G. Dišlers, 
A. Dannenfelte) un strukturālā kontinuitāte mainīgajos vēstures, kultūras procesos (J. N. Vējš, I. 
MieriĦa, A. KuzĦecova);  

c. sociālais darbs kopienā un kopienu iniciatīvas (darbība starptautiskajā pētniecības projektā CABLE 
(Community Action Based Learning for Empowerment. Dalībvalstis – ECG (European Contact 
Group), VETURI Network (10 Eiropas valstu Baznīcu un kopienas attīstības organizācijas un 
augstskolas), DIAK Polytechnik augstskola (Somija);  

3) Starpdisciplinārā teoloăijas un sociālo zinātĦu pētniecība:  
a. integratīvās teoloăiskās metodes attīstīšana sociālo jautājumu pētniecībā un praktiskajā modelēšanā 

(S. Gūtmane, K. Kīslings, D. Dolace, A. ŠabeĜĦiks; metodes lietojums karitatīvā sociālā darba 
koncepcijas attīstīšanā ir panācis karitatīvā sociālā darba profesijas atzīšanu par analogu sociālā 
darba profesijai Latvijas sociālajā likumdošanā);  

b. sociālo zinātĦu jaunu identifikāciju virzieni (A. Danenfelte, E. Butkevičs, P. Leiškalns, O. Brūvers); 
c. sabiedrībā aktuālu sociālo problēmu pētniecība: migrācija, nabadzība, cilvēku tirdzniecība, 

tolerance, laulība un ăimene (izdots LKrA Zinātnisko rakstu krājums „Eiropas sociālā attīstība: 
Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija”, 2009); 

d. kristīgās izglītības konceptuālās nostādnes un risinājumi (izdots LKrA Zinātnisko Rakstu krājums 
„Krist īgās augstākās izglītības stratēăija Latvijā”, 2006). 

4) Pareizticīgās Baznīcas sociālie resursi un sociālā stratēăija:  
a. Baznīcas sociālie resursi un sociālā stratēăija Latvijas sociālās labklājības telpā (izdots Pareizticīgās 

Baznīcas Sociālās koncepcijas pamatprincipu izdevums); 
b. Baznīcas sinerăiskā antropoloăija karitatīvā sociālā darba perspektīvā (princips iestrādāts vairākos 

studiju kursos: Askētiskā antropoloăija u.c.);  
Pašnovērtējuma ziĦojumā un tā pielikumos ir atspoguĜoti daži no minētajiem pētniecības virzieniem 

detalizētāk. 
 

Studiju programmā notiek regulāra mācībspēku iesaiste akadēmijas zinātniski teorētiskajos semināros, 
kuros mācībspēki tiek iepazīstināti ar jaunākajām tendencēm norādītajos pētniecības virzienos. Semināros tiek 
diskutēta aktuālā problemātika akadēmiskā personāla individuālajā pētnieciskajā darbā un risināti 
starpdisciplinaritātes jautājumi teoloăijas un sociālo zinātĦu integrācijas perspektīvā, kā arī iztirzāta Eiropas 
Savienības sociālā problemātika. LKrA mācībspēki regulāri piedalās LKrA un citu augstskolu organizētajās 
zinātniskajās konferencēs. 

Akadēmija ir izveidojusi Starptautisko Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomi, kuras vadītāja 
ir profesore S. Gūtmane un kuras uzdevumi ir izstrādāt, virzīt un konsolidēt akadēmiskos spēkus korporatīvai 
pētniecībai Eiropas sociālās agendas un teoloăijas zinātnes starpdisciplinārai izpētei un ieviešanai augstskolas 
līmenī. Padomē ir iesaistīta lielākā daĜa akadēmijas mācībspēku un ārzemju sadarbības partneres augstskolas, 
kā arī ES un EK dažāda līmeĦa organizācijas. 

Starptautiskās sadarbības jomā LKrA: ir ERASMUS Eiropas Universitāšu hartas locekle, Eiropas 
Komisijas organizāciju EZA (Eiropas Centrs DarbaĦēmēju jautājumos)  sadarbības partnere un EUROMF 
partnere; IASSW (Sociālā darba augstskolu starptautiskās asociācijas) locekle, un ECAC (Eiropas Kontinentālā 
mākslas centra) (Nīderlande) locekle; EUROFEDOP (European Federation of Publice Service Employees) 



 98

(Nīderlande) locekle; Semaines Sociales – Francijas kristīgi sociālās organizācijas locekle; SHUV 
starpdisciplinārā pētniecības institūta (Sietlas Universitāte, ASV) sadarbības partnere; Starptautiskā Bībeles 
skolu asociācijas (Mineapole, ASV) biedre; Eiropas Kultūras un mākslu akadēmijas (Nīderlande) biedre; 
Institute of Mental Health (Sammelveis Universitāte, Ungārija) sadarbības partnere, Babes-Bolyai Universitātes 
Ortodoksālās teoloăijas fakultātes (Rumānija) sadarbības partnere; Oradea Universitātes Ortodoksālās 
teoloăijas fakultātes (Rumānija) sadarbības partnere; ECEN (European Christian Environmental Movement) – 
Eiropas kristiešu vides aizsardzības kustības sadarbības partnere. 

LKrA 2006. g. ir organizējusi 
starpaugstskolu tālākizglītības koordināciju 
sociālā darba jomā un kopā ar Latvijas Universitāti, 
Psiholoăijas augstskolu, P.StradiĦa Veselības un 
sociālās aprūpes koledžu un Rēzeknes augstskolu ir 
nodibinājusi Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba 
tālākizglītības centru (LSSDTC). Centrs ir izdevis „Sociālā darba izglītības programmu” Latvijas sociālajiem 
darbiniekiem un visiem speciālistiem, kas darbojas sociālās palīdzības, kā arī citās profesijās, kas saistītas ar 
veseluma pieeju cilvēkam (medicīniskā aprūpe, rehabilitācija, pedagoăija, vadība u.c.). Semināri augstskolas 
speciālistiem sniedz arī atgriezenisko saiti ar profesionālo vidi. No 2006. g. tiek piedāvātas licencētas 
tālākizglītības kursu programmas pedagogu tālākizglītībai (Teoloăija kā terapeitiska zinātne; Kristīgās 
antropoloăijas loma pedagoăijas procesā; Labvēlīgas vides veidošana audzināšanas darbā; Cilvēka negatīvisma 
ietekme uz profesionālo darbību), sociālā darba kvalifikācijas celšanai (Gadījuma analīze un supervīzija 
sociālajā karitatīvajā darbā; Kristīgās orientācijas sociālais darbs Eiropas Savienībā: vēsturiskās saknes un 
mūsdienu partnerības tīkla pieredze), un profesionālajai pilnveidei aprūpē (Antropoloăiskās domāšanas 
nozīmīgums sociālajā un medicīnas aprūpē; Paliatīvās aprūpes garīgie aspekti). 

Lai Latvijā attīstītu Eiropas sociālā dialoga problemātiku un iestrādātu sociālā dialoga centrālās tēmas 
sociāla darba izglītībā, LKrA ir nodibinājusi Latvijas Sociāla 
dialoga izglītības centru (LSDIC), kura kodolu veido LKrA 
mācībspēki un pieaicinātie sociālā dialoga eksperti. Centra misija 
ir motivēt studējošos labāk saprast nacionālā un Eiropas līmeĦa 
problemātiku ar mērėi pielāgoties savas valsts sociālajam un 
ekonomiskajam kontekstam. Tādējādi 2007.-2008. g. ir 
organizēts un vadīts starptautiskais ERASMUS Mūžizglītības Intensīvās programmas apmācības seminārs 
„Eiropas sociālā dialoga centrālās tēmas: sociālā darba izglītības programmas attīstība”, kurā piedalījās 
pārstāvji no Latvijas (LKrA); Igaunijas (Tartu Univ.); Bulgārijas (Sofia Univ. of St. Climent Ohridski); un 
Rumānijas (Babes-Bolyai Univ.). 2007. g. 18. aprīlī LKrA notika apaĜais galds, kuru organizēja Eiropas 
Komisijas organizācija EUROMF (Eiropas VidusslāĦa veicināšanas organizācija) „Baltijas valstu 
sociālpolitiskās situācijas izpēte”, kurā tika skartas tādas tēmas kā Latvijas sociālā politika, sociālais darbs un 
sociālā palīdzība, migrācija un sociālais dialogs un tā attīstība valstī, un tajā piedalījās BeĜăijas, Nīderlandes un 
Latvijas sociālā dialoga, arodbiedrību un augstskolu pārstāvji; diskusiju vadīja EUROMF ăenerālsekretārs 
Bruno Mahils. Latvijas Sociāla dialoga izglītības centrs projektu ietvaros sadarbojas ar Lietuvas Darba 
federāciju, DIAK Polytechnik – Somijas Diakonālās izglītības tīkls ar septiĦām augstskolām, 
EURODIACONIA – tīklorganizācijas Diakonijas un sociālās aprūpes organizēšanai Eiropā, EURFEDOP – 
Eiropas Federācija sabiedrisko pakalpojumu sfērā strādājošajiem (Nīderlande), EUROMF – Eiropas VidusslāĦa 
veicināšanas organizācija (BeĜăija), ar Budapeštas Universitāti: Garīgās veselības institūtu un Lūvenas Sociālā 
darba augstskolu (Nīderlande). Pateicoties sadarbībai ar Eiropas Komisijas organizāciju EZA (Eiropas Centrs 
DarbaĦēmēju jautājumos), ir noorganizētas ERASMUS prakses mobilitātes iespējas sociālās politikas  un 
sociālā darba jomā Lūvenas Sociālā darba augstskolā, katoĜu Žēlsirdības darba centrā RENOVABIS un septiĦās 
DIAK Polytechnik augstskolās Somijā. 

Kā LKrA un LSDIC darbības rezultātu var nosaukt arī 2006. g. 8.-9. septembrī rīkoto starptautisko 
starpdisciplināro praktisko konferenci „Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: Praktiskā 
tolerance”, kurā tika analizēta un diskutēta globalizācijas un atvērtā tirgus ekonomikas apstākĜos samilzusī 
identitātes un tolerances problēma sabiedrībā. Savukārt 2005. g. 10.-11. novembrī tika organizēta starptautiskā 
konference „Migrācija: teoloăiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti”, analizējot tālaika aktuālo 
migrācijas fenomenu Latvijas nodarbinātības kontekstā. 
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Laikaposmā no 2008.-2009. g. LKrA veido semināru cikls (sadarbībā ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu) 
“Ăimenes dzīves ētika”, kurā nodarbības vadīja LKrA mācībspēki (S. Gūtmane, D. Dolace, V. Dolacis, G. 
Dišlers) un Pareizticīgās un KatoĜu Baznīcas priesteri. 

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas organizāciju EZA (Eiropas Centru DarbaĦēmēju jautājumos) (Vācija), 
kas ir starptautisks izglītības darba centrs sociālā dialoga jautājumos un par kuras dalīboganizāciju LKrA tiks 
uzĦemta 2010./2011. gadā, profesore S. Gūtmane ir piedalījusies EZA starptautiskajā seminārā un Ăenerālajā 
asamblejā Lisabonā „Eiropas sociālā dialoga un sociālās politikas mezglu punkti”, kur LKrA EZAs tīkla 
organizācijā ir izstrādājusi pētniecisku starpdisciplināru ziĦojumu „Nodarbinātības stratēăija Eiropā: Lisabonas 
stratēăijas lokālās dimensijas analīze”, kas tika prezentēts Lisabonā 2008. g. 20.-23. oktobrī un galēji izstrādāts 
2010. g. 18.-19. jūnijā sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un tās ăenerālsekretāru 
Pēteri Krīgeru. 

Profesore S. Gūtmane ir LKrA zinātniskās koncepcijas radītāja un stratēăiskās īstenošanas vadītāja; 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes vadītāja LKrA, Latvijas Sociālā dialoga 
Izglītības centra dibinātāja, vadošā pētniece; Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra 
locekle; starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti” 
galvenā redaktore; Starptautiski citējamā Sammelweis Universitātes (Ungārija) Zinātnisko rakstu krājuma 
Journal of Mental Health redkolēăijas locekle, kā arī Sociālo darbinieku Speciālistu padomes locekle LR 
Labklājības ministrijā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Vērtīborientācijas padomes locekle. 

Dalība sekojošos starptautiskos pētniecības projektos: starpaugstskolu NORDPLUS starpdisciplinārā 
projekta “Climate Symbols in Arts and Theology” izstrādes autore un vadītāja (projekta darbības laiks: 2010.-
2015. g.); starptautiskā projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvās Programmas “Sociālas ekonomijas 
galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) zinātniskā vadītāja; Starptautiskais pētniecības projekts 
„Nodarbinātības stratēăija Eiropā: Lisabona stratēăijas lokālās dimensijas analīze” sadarbībā ar Eiropas Centru 
darbaĦēmēju jautājumos (EZA) (2009-2011); ES Inovāciju pārneses projekts „Inovatīvais karitatīvias sociālais 
darbs: tehnoloăijas sabiedrības kohēzijai / Innovative Caritative Social Work: Technologies for Cohesion of 
Society” (2009) zinātniskā vadītāja; CULTURE programmas (2007-2013) projekta „Intercultural Dialogue: 
Sacred Elements of the European National Art” zinātniskā vadītāja (līguma nr. 2008-2248/001); starptautiskā 
ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas projekta “Inovācijas: Eiropas Sociālā Dialoga 
galvenās tēmas (sociālā darba izglītības programmas attīstība) (2007-2009) zinātniskā vadītāja (dalībvalstis: 
Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai 
Univ.); EZA projekts kopā ar BeĜăijas, Nīderlandes, Igaunijas un Lietuvas EZA organizācijām „Mūsdienu 
sievietes darba un dzīves psiholoăiskā vide: līdzības un atšėirības starp ES valstīm”; SHUV starpdisciplinārā 
pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) pētniecības projekts “Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības 
un teoloăija)” (dalība kopš 2002. gada); VETURI starptautiskā pētniecības projekta „Ekumēniskā izglītība, 
diakonija un sociālā darbība” zinātniskā vadītāja Latvijā (sadarbībā ar Somijas, Īrijas, Rumānijas, Ungārijas, 
Čehijas un Igaunijas speciālistiem) (kopš 2001. g.). 

J. N. Vējš ir piedalījies starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas pētniecības projektā 
“Central Themes of European Social Dialogue” (2007) kā darba grupas loceklis (pētniecības tēma: Sociālā 
politika un Eiropas ideja), kā arī ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 
(LKrA) un starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie 
raksti” redakcijas kolēăijas loceklis. 

I. Hiršs-Iršs ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA) un 
darbojas kā eksperts Bībeles tulkošanas komisijas Jaunās Derības darba grupā. 

A. Dannenfelte ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle LKrA. un ir 
iesaistīta pētniecībā, kas nodarbojas ar bērnu priekšstatiem par Dievu un viĦu attiecībām ar Dievu, kā arī 
pamatskolas vecuma bērnu koncepta par Dievu veidošanās, mijiedarbojoties ar bērnu paškonceptu, viĦu dzīves 
un pasaules uztveri. Sagatavoti studiju metodiskie materiāli pēc dotajām tēmām. 

O. Brūvers ir Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks un LKrA Starptautiskā ERASMUS 
Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas projekta “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas 
risinājumi” (2010) darba grupas vadītājs, kā arī Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības 
padomes loceklis LKrA. 

K. Kīslings darbojas sekojošos pētniecības projektos: diakonijas – karitatīvās kalpošanas – teoloăijas 
jomā – „Pro Diakonia“: Rotenburgas-Štutgartes diecēzes un Rotenburgas-Štutgartes „Caritasverband“ 
sadarbības projekts: diakonijas izglītības projekta zinātniskā vadība un pārraudzība (Pētnieciskā projekta „Pro 



 100

Diakonia Latina“ (LatīĦamerikas diakonāts) vadīšana sadarbībā ar Rotenburgas-Štutgartes diecēzi 2006.-2007. 
g., un „Pro Diakonia Africana“ (Dienvidāfrikas diakonāts) vadīšana sadarbībā ar Rotenburgas-Štutgartes diecēzi 
kopš 2008. g.)praktiskās teoloăijas jomā – Pētniecības virziena  „Weltkirchliche Arbeit heute für morgen. 
Wissenschaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen“ vadīšana Vācijas Bīskapu konferences (der 
Deutschen Bischofskonferenz), Vācijas diecēžu un katoĜu organizāciju „Hilfswerke Adveniat”, „Caritas 
international”, „Kindermissionswerk”, „Missio Aachen und München”, „Misereor” un „Renovabis” organizētā 
projekta „Zur Zukunft der weltkirchlichen Arbeit in Deutschland“ ietvaros. K. Kīslings ir arī Starptautiskās 
Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis LKrA un starptautiski recenzējamā zinātnisko 
rakstu krājuma „Latvija Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis. Īpaša K. Kīslinga 
zinātniskās darbības joma ir teoloăijas un sociālo & humanitāro zinātĦu starpdisciplinārās pētniecības 
metodoloăijas, kā arī karitātes teoloăijas un karitatīvā darba stratēăijas izstrāde. 

A. KuzĦecova ir starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās akadēmijas 
Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas locekle. 

V. Bells ir iesaistīts SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) projektā “Rekonsiliācijas 
projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)” sadarbībā ar LKrA; Starptautiskās Starpaugstskolu 
akadēmiskās pētniecības padomes loceklis LKrA un starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma 
„Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis. 

O. ĥikiforovs ir darbojies kā projekta „Profesionālās karjeras izvēles Valsts aăentūras konsultantu 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana” (Nr. VPD1/ESF/NVA/04/ NP/3.1.4/0001/0005) vadošais docētājs 
(2006-2007); projekta „Vizuālā Latvija” 2006. Raidījumu cikla „Etnosi” līdzautors (ES PHARE granta līgums 
Nr. 2003/004-979-01-01/1-81/11); un LZP granta Nr.04.0497 “Etnokomunikatīvās kompetences (EKK) 
determinantes un tās nozīme starpkulturālo attiecību veicināšanā” (vad. M.Vidnere) pētnieks (2001-2005). 

A. Barča darbojas kā starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās Programmas 
projekta “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) LKrA darba grupas locekle un 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle LKrA. 

I. MieriĦa ir iesaistīta sekojošos pētniecības projektos: Cultural Embededdness of Political Attitudes in 
Post-Communist Countries: Micro-level Empirical Evidence (kopā ar E. Ceru, 2010); Learning Political 
Helplessness: The Vicious Cycle of Political Socialization in LATVIA (2010); Eiropas Savienības struktūrfondu 
nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” pētījums „Bezdarbu 
un sociālās atstumtības iemesli un ilgums”' (2006-2007) (pētījums ietvēra gan apjomīgu kvantitatīvi iedzīvotāju 
aptauju (8000 interviju), gan arī padziĜinātās intervijas ar mērėa grupu pārstāvjiem un ekspertintervijas; 
atbildīgā pētniece); Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta 
„Labklājības ministrijas pētījumi” pētījums „Augstskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu dzīves 
gailas un profesionālā darbība pēc mācību beigšanas” (LU aăentūra Zinātniskais institūts „LU Filozofijas un 
socioloăijas institūts”, 2006-2007) (pētījums ietvēra gan apjomīgu kvantitatīvi iedzīvotāju aptauju (vairāk kā 
4000 interviju), gan arī padziĜinātās intervijas ar izglītības jomas speciālistiem un darba devējiem; atbildīgā 
pētniece); NVA pētījums ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu „Jaunieši darba tirgū: situācijas un 
nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze” (LU aăentūra Zinātniskais institūts (Socioloăisko pētījumu institūts, 
2007, kvantitatīvs pētījums, atbildīgā pētniece); Jūrmalas domes pētījums “Jūrmalas pilsētas aktuālo sociālās 
atstumtības riska grupu atbalsta formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba tirgū”, kas veikts ar ES atbalstu 
(Data Serviss, 2007) (pētījums ietvēra gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētījumu metodes; pētniece); Rīgas 
Atkarību profilakses centra pētījums „Youth in Europe” (Socioloăisko pētījumu institūts, 2006-2007, 
kvantitatīvs pētījums, kas aptvēra 9 un 10 klašu skolēnus visā Latvijā; aptaujas metode: anketēšana skolās; 
atbildīgā pētniece); Sabiedrības integrācijas fonda pētījums ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu 
„Sociālās atstumtības riskam pakĜauto iedzīvotāju grupu integrācija darba tirgū Līvānu novadā”, (Socioloăisko 
pētījumu institūts, 2007, kvantitatīvs pētījums; atbildīgā pētniece. 

A. KalniĦš publiskās pārvaldes jomā ir darbojies sadarbībā ar Latvijas un citu valstu publiskās pārvaldes 
iestādēm un starptautiskajām institūcijām (ES sadarbības organizācija SIGMA – “Atbalsts pārvaldes 
uzlabošanai Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs”, Polijas Civildienesta birojs, Čehijas Valdības birojs 
u.c.) kompetences ietvaros kopš 1993. gada (jomas: publiskā pārvalde un tās pārvaldes reformas, izglītība, 
izglītības vadība, civildienesta vadība, pētniecība, personālvadības koordinēšana u.c.). Sadarbība ar Latvijas 
Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību darba devēju asociāciju, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Rīgas, 
Liepājas, Daugavpils, Ventspils, Jelgavas u.c. pašvaldībām (1993-2006); bijis pārstāvis Centrāleiropas un 
Austrumeiropas valstu publiskās pārvaldes institūciju un izglītības iestāžu tīklā – pētniecības jautājumos (2005-
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2007); Eiropas speciālās izglītības attīstības aăentūras projekta „Augstākās izglītības pieejamības ceĜvedis” 
koordinators Latvijā (2009). 

G. Dišlers ir Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra pētnieks un Starptautiskās Starpaugstskolu 
akadēmiskās pētniecības padomes loceklis LKrA. Iesaistīts sekojošos pētniecības projektos: Starptautiskā 
projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvās Programmas “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas 
risinājumi” (2010) darba grupas loceklis; Starptautiskā pētniecības projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvā 
Progrmmā „Innovations: Central Themes of European Social Dialogue (2007-2008) (dalības valstis: Latvija 
(LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.); 
Starptautiskā SOCRATES/GRUNDTVIG projekta „The Role of Religion in the Reconciliation between 
Conflicting groups in Society” darba grupas loceklis (dalībnieki no Zviedrijas Mullsjo un Sundsgārtenas 
augstskolām, kā arī no Belfāstas ECONI, papildus vēl jauni dalībnieki no Somijas un Grieėijas); Starptautiskā 
Pasaules Baznīcu padomes ECEN projekta „Ekoteoloăija” darba grupas loceklis. 

D. Dolace vada Tālmācības nodaĜu LKrA, kuras ietvaros 2008.-2010. g. norit cikls „Inovācijas sociālā 
darba jomā”. Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra pētniece. Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās 
pētniecības padomes locekle LKrA. Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) 
locekle. Iesaistīta sekojošos pētniecības projektos: Starptautiskā projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvās 
programmas “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) darba grupas locekle; 
Starptautiskā projekta ERASMUS Mūžizglītības Intensīvā Programmā „Innovations: Central Themes of 
European Social Dialogue (2007-2008) (dalībvalstis: Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia 
St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.). Pētniecības tēmas: Antroploăiskās patoloăijas: 
Sociālā darba konteksti; Migrācijas politika un ăimenes: solidaritātes un subsidiaritātes principi; SHUV 
starpidsiciplinārā pētnieciskā institūta starptautiskā projekta “Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā 
(cilvēktiesības un teoloăija)” darba grupas locekle LKrA (kopš 2006. g.); Sarptautiskā YOUTH programmas 
projekta „Jaunatnes darba attīstības projekts Austrumeiropā (2006-2007)” zinātniskā vadītāja (projektā 
iesaistītās valstis un to institūcijas: Somija (DIAK); Latvija (LKrA); Igaunija (Lutheran Theological Institute); 
Slovākija (Bible School in Martin); Krievija (Ingrijas Baznīca). 

P. Leiškalns ir Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra pētnieks un Starptautiskās Starpaugstskolu 
akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). Iesaistīts SHUV starpdisciplinārā pētniecības institūta 
(Sietla, ASV) projektā “Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)”; pētniecības tēmas 
– sociālais dialogs un darba tiesības. 

E. Butkevičs ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis LKrA. 
Darbojies Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas pētniecības projektā “Central Themes of 
European Social Dialogue” (2007) kā darba grupas loceklis; pētniecības tēma: Vienlīdzīgas tiesības un darba 
apstākĜi. LKrA attīsta starpdisciplināritāti studiju priekšmetu izstrādē (Vadības bibliskie pamati, Sociālo 
projektu izstrāde un vadība u.c.). Darbojies kā Baltic Management Development Associaton (BMDA) 5. 
konferences Helsinkos (2006) darba grupas vadītājs izpētes darbam vienā no Somijas lielākajiem uzĦēmumiem 
ABB. Pētniecības atskaites sagatavošana (kopā ar doktorantu no Lietuvas), uzstāšanās konferencē ar atskaiti. 
Pētnieciskais materiāls iesniegts publicēšanai starptautiski citējamā Baltic Journal of Management (Emerald 
izdevums). 

A. ŠabeĜĦiks ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis LKrA. 
I. Skrodele-Dubrovska ir bijusi iesaistīta sekojošos pētniecības projektos: Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL 

projekta „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai” Notiesāto personu resocializācijas koncepcijas projekta 
izstrādes eksperte (2006); Eiropas Reăionālās attīstības fonda grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstība” projekta iesniegumu vērtēšanas eksperts (2005-2006). 

M. Solovejs ir Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis LKrA. 
V. Dolacis ir Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra pētnieks, Starptautiskās Starpaugstskolu 

akadēmiskās pētniecības padomes loceklis LKrA un Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības 
centra (LSSDTC) loceklis. Ir iesaistīts sekojošos pētniecības projektos: Starptautiskā projekta ERASMUS LLP 
Intensīvās Programmas “Sociālas ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) darba grupas 
loceklis; Starptautiskā pētniecības projekta CABLE (Community Action Based Learning for Empowerment) 
(Dalībvalstis – ECG (European Contact Group) un VETURI Network (10 Eiropas valstu Baznīcu un kopienas 
attīstības organizācijas un augstskolas) darba grupas loceklis. 

 

LKrA mācībspēki ir iesaistīti dažādu zinātnisko izdevumu sagatavošanā un izdošanā: G. Florovskis. 
Austrumu Baznīcas tēvi (tulk. doc. G. Dišlers, zin. red. doc. D. Dolace, Jūrmala, LKrA, 2009); LPB Lūgšanu 
grāmata (Tulk. no sengrieėu un baznīcslāvu val.; tulkojumu veikusi LPB Tulkošanas komisija sadarbībā ar 



 102

LKrA mācībspēkiem. D. Dolaces, S. Gūtmanes, G. Dišlera zinātniskā redakcija. Rīga: LPB Sinode, LKrA, 
2009); LKrA Zinātniskie Raksti 2. Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. 
Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija (Jūrmala: LKrA, 2009); LKrA Zinātniskie Raksti 1. Starptautiskā zinātniskā 
konference „Kristīgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas Latvijā” (Jūrmala, LKrA, 2006); 
K. Kīslings. Jūs sveicina mīlestība: raksti par diakonisku kultūru (Jūrmala: Izglītība, LKrA, 2004). Regulāri tiek 
izdoti arī LKrA mācībspēku un studējošo zinātniskās sadarbības metodiskie materiāli: „Karitat īvā sociālā darba 
metodoloăijas jautājumi” (S. Gūtmane, D. Dolace, 2009), Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sociālās koncepcijas 
pamati (tulk. un red. D. Dolace, 2009), Radikālās krīzes: problēmas un risinājumi (G. Dišlers, K. Kīslings, 
2010); Karitatīvais sociālais darbs kā sociālā darba profesijas priekšvēstnesis (V. Dolacis, 2010), kā arī 
studējošo pētījumi: Laulību krīze kā karitatīvā problēma (J. Dzērve, D. Dolace, iesniegts publicēšanai 2010. g.), 
Bērnu nama bijušo audzēkĦu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija sabiedrībā (J. Lanavojs, V. 
Dolacis, iesniegts publicēšanai 2010. g.).  

Saistībā ar karitatīvā sociālā darba profesijas nostiprināšanos Latvijas sociālajā likumdošanā, 2011. g. 
aprīlī/maijā tiek organizēta LKrA starpdisciplināra zinātniskā konference „Karitatīvais sociālais darbs: 
profesijas identitāte Eiropā un Latvijā”, kas ir vērsta uz profesijas identitātes jautājumu definēšanu un 
karitatīvās metodoloăijas jautājumu praktisku risināšanu Latvijas sociālā darba vidē, balstoties LKrA karitatīvās 
kohēzijas koncepcijas nostādnēs un iesaistot un koordinējot plaša spektra speciālistus un ekspertus. 
Konferences pamatdoma ir profesijas popularizēšana un attīstība Latvijas sociālajā drošības sistēmā. Uz 
konferences laiku tiek plānots izdot korporatīvu monogrāfiju ar nosaukumu „Karitatīvā sociālā darba 
metodoloăija un resursi” (darba nosaukums). 
 
10. Kvalit ātes nodrošināšanas sistēma (Skat. Pielikumu Nr. 7, 130.lpp) 

 
Kvalitātes nodrošināšana izriet no mērėa – sagatavot  studējošos par aktīviem pilsoĦiem demokrātiskā 

sabiedrībā, spējīgiem profesionālo darbību un savu personību attīstīt uz labu zināšanu bāzes. 
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma izriet no visas augstskolas kvalitātes kultūras 

nodrošinājuma: tā ietver stabilu organizacionālo struktūru un labi funkcionējošu ikdienas darba kārtību.  
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana aptver ciklu: 

Plānot → veikt → pārbaudīt → tālāk r īkoties. 
Studiju programmas kvalitāte tiek izvērtēta pēc noteiktiem augstskolas Senāta apstiprinātiem kvalitātes 

rezultātu indikatoriem. 
Kvalitātes stratēăisko kontroli īsteno Senāta apstiprināta kvalitātes pašnovērtēšanas grupa, ko veido studiju 

programmas direktors, 1 akadēmiskais pārstāvis, 1 studējošais un 1 darba devēju pārstāvis.  
Kvalitātes pašnovērtējums norit pēc šādas 5 dimensiju metodoloăijas: 
1. Studiju programmas ikgadēja organizācija, 
2. Studiju rezultāti, 
3. Studiju programmas resursi un sniegtie pakalpojumi, 
4. Pats mācīšanās process, 
5. Studiju programmas vajadzību un mērėu sasniegšanas kvalitāte. 

Būtiskākā studiju kontroles daĜa ir iekšējā atgriezeniskā saite (neformālā kontrole). Tās pamats ir mācībspēku 
pašnovērtējuma un studentu vērtējuma analīze par augstskolā īstenoto darbu. To īsteno ar iksemestra 
socioloăisko aptauju, kas balstās iepriekšminētajā metodoloăijā. 
Ārējo atgriezenisko saiti nodrošina ekspertu atsauksmes un potenciālo darba devēju novērtējums par studentu 
sniegumu prakses laikā. Studentu mācību prakses efektivitāte tiek novērtēta ar aptauju palīdzību – gan studentu, 
gan potenciālo darba devēju skatījumā. 
Kvalitātes nodrošinājumā ietilpst arī datu bāze par studenta profesionālās darbības saturu 3 gadus pēc studiju 
beigšanas Akadēmijā. 
Kvalitātes nodrošināšana norit vairāku līmeĦu kvalitātes un vadības sistēmas. 

 
 

11.  Kopsavilkums 
 

11.1.  Programmas stiprās un vājās puses 
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Stiprās puses Vājās puses 

Studenti: 
• Kvalitatīva karitatīvā sociālā darba 

izglītība, 
• Laba studentu mobilitāte, 
• Labs resurss valsts marginālo slāĦu 

dzīves kvalitātes restrukturēšanai 
sabiedrībā. 

• Vāja iepriekšējā sagatavotība, 
• Studentu materiālais nodrošinājums, 
• Sabiedrības aizspriedumainā 

attieksme pret kristīga satura sociālā 
darba izglītību, 

• Zems sociālā darbinieka profesijas 
prestižs valstī. 

Studiju process: 
• Satura atbilstība Eiropas Komisijas 

Sociālās agendas aktualitātēm, 
• Laba sadarbība ar Saeimas Sociālo 

lietu komisiju, 
• Iespēja veikt praktiskas nozīmes 

pētījumus, tajos iesaistot studentus 
(kopā ar EZA, EUROMF u.c.), 

• Studējošo un mācībspēku sadarbība: 
liela loma ir mācībspēkam – 
konsultantam, 

• Individuālās personības centrēts 
mācību process, 

• Orientācija uz studiju rezultātu, 
• Starptautisku pētnieku un ekspertu 

klātbūtne, programmā, 
• Labi izveidota prakšu sistēma. 

• Palielināt studējošo iesaisti 
starptautiskajos projektos, 

• Palielināt sadarbību ar Latvijas 
Sociālo darbinieku asociāciju un 
Sociālo darbinieku biedrību, 

• Veicināt studentu kursa un 
diplomdarbu publicēšanu 
(nepietiekošas finanses). 

Akadēmiskais personāls 
• Starptautiski atzītu zinātnisko 

konsultantu darbība programmā, 
• Sabalansēts akadēmisko un 

profesionālās pieredzes speciālistu 
apjoms programmā, 

• Motivēts profesionāli augošs 
personāls ar starpdisciplināras 
pētniecības centrējumu, 

• Individuālas konsultanta attiecības 
starp pasniedzējiem un studentiem 

• Jauno mācībspēku sagatavošana, 
• Kopējais pilnas slodzes mācībspēku 

skaits ekonomiskās krīzes apstākĜos, 
• Lēna mācībspēku kvalifikācijas 

pilnveidošanās tieši šīs studiju 
programmas mērėu īstenošanai. 

Pārējie faktori 
• Sadarbība ar tradicionālajām 

konfesijām, 
• Īpaši kvalitatīva sadarbība ar Latvijas 

Pareizticīgo Baznīcu, 
• Regulāra studiju programmas 

kvalitātes vērtēšana. 

• Nepietiekošs finansējums, 
• Studiju formu un metožu 

daudzveidības realizēšana, 
• Straujās un finansiāli smagās 

pārmaiĦas valstī. 

 
 
11.2.   Studiju programmas attīstības plāns nākamajiem 6 gadiem 

 
 
Nr. 
p.k. 

Veicamie 
uzdevumi 

Priekšlikumi Izpildes 
laiks 

Atbild īgais 
par izpildi 

Izpildes 
novērt ējums 

1. Papildināt studiju 
programmas 
akadēmiskos resursus 
ar Dr. grāda 
speciālistiem 

V.Dolacis – pabeigt 
doktorantūru Tartu 
Universitātē. 

2014.g. V.Dolacis Disertācijas 
aizstāvēšana. 
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programmas direktora 
amatā. 

2. Īstenot kompleksu ES 
aktuālā „Sociālās 
ekonomijas” moduĜa 
izstrādi un apguvi caur 
ERASMUS Intensīvās 
programmas apmācību. 

ERASMUS IP 
iesaistīt visus LKrA 
karitatīvā sociālā 
darba programmā 
studējošos. 

2011. – 
2013. 

V.Dolacis, 
B.Soloveja 

IP kvalitātes 
novērtējums; 
LKrA Zinātniskie 
Raksti nr. 4. 

3. Publicēt mācībspēku 
monogrāfiju 
„Karitatīvais sociālais 
darbs: Metodoloăijas 
aspekti”. 

Panākt teoloăijas un 
sociālā darba 
starpdisciplināru 
pētniecību, veicināt 
studentu iesaisti 
pētniecībā. 

2012.g. 
maijā 

S.Gūtmane Monogrāfijas 
pubolicēšana. 

4. Uzlabot un pilnīgot 
sadarbību ar NVO: 
Sociālo darbinieku 
asociāciju un Sociālo 
darbinieku biedrību. 

Noturēt 1x semestrī 
kopīgas sanāksmes 
Akadēmijā. 

Katru 
mācību 
gadu. 

V.Dolacis, 
M.Moors, 
I.Lāss. 

NVO un 
Akadēmijas 
kopdarbs sociālās 
ekonomijas 
attīstīšanā valstī. 

5. Īstenot programmas 
reklāmas kampaĦas 
Latvijas ZiĦu Kanālā 
un LNT. 

Celt profesijas 
informētības līmeni 
un interesi par to. 

Katru 
mācību 
gadu. 

S.Gūtmane, 
B.Soloveja. 

 

6. Pilnveidot studiju 
programmu 
„Karitatīvais sociālais 
darbs”. 

Apkopot ieteikumus 
studiju programmas 
pilnveidei, analizēt 
ārzemju pieredzi. 

Katru 
mācību 
gadu. 

S.Gūtmane, 
V.Dolacis. 

Studiju 
programmas 
iesniegšana 
akreditācijai. 

7. Piedalīties LM Sociālā 
darba padomes sēdēs. 

Analizēt karitatīvā 
sociālā darba 
profesijas nozīmi 
ekonomiskās krīzes 
apstākĜos jo īpaši. 

SaskaĦā 
ar LM 
plānu. 

S.Gūtmane. Pievērst valsts 
uzmanību 
karitatīvā 
speciālista 
nozīmībai. 

8. Pētnieciskā darba 
paplašināšana. 

Veikt sociālo 
problēmu pētījumus 
Eiropas un Latvijas 
kontekstā. 

Katru 
mācību 
gadu. 

S.Gūtmane. Aizstāvētie 
starpdisciplinārie 
maăistra darbi. 

9. Iesniegt licencēšanai 
un akreditācijai 
maăistra studiju 
programmu 
„Karitatīvais sociālais 
darbs”. 

Panākt karitatīvā 
speciālista 
profesionālu un 
akadēmisku prestižu, 
lauzt stereotipu par 
teoloăijas zinātni kā 
„kanceles parādību”. 

2011.g. S.Gūtmane Akreditēt 
maăistra 
programmu. 

10. Regulāri papildināt  
literatūras krājumus 
par Eiropas Sociālo 
agendu bibliotēkā. 

Saturiski papildināt 
kompendijus. 

Katru 
mācību 
gadu. 

Informācijas 
centra 
vadītājs, 
studiju 
programmas 
direktors, visi 
mācībspēki. 

Bibliotēkas 
speciālās 
literatūras fondu 
palielinājums. 

11. Veidot karitatīvā 
sociālā darba un 
starpdisciplināru 
„zinātnes veikalu” – 
tīklu, kas apmainās ar 
pieredzi, 
pētnieciskajām atziĦām 
un know-how 
ekspertīzi. 

Studiju saturu pilnībā 
balstīt Eiropas 
dimensijā;  
Īstenot uz ERASMUS 
Intensīvās 
programmas bāzes. 

Katru 
mācību 
gadu. 

S.Gūtmane 
un visi 
mācībspēki. 

Efektīva metode, 
kā studiju 
programmu 
balstīt pētniecībā. 
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Pielikums Nr. 1 

 
 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

LATVIJAS KRIST ĪGĀ AKADĒMIJA 

Reă. Nr. 40003129210 5.līnija 3 tālrunis 6775 3360 
Latvijas Krājbankas Jūrmalas filiāle Bulduri, LV-2010 fakss 6775 1919 
kods UBALLV2X, konts LV 16UBAL 1801-151120-001 Jūrmala, Latvija e-pasts akademija@kra.lv  
 



 1

 
 
 
 

APLIECIN ĀJUMS 
 
 
2010. gada 5.jūlij ā 
Nr. 2-8/41  

LR Izglītības un Zinātnes ministrijai 
 

 
 
 

Es, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore, apliecinu, ka profesionālajā studiju programmā 
„Karitatīvais sociālais darbs” 81% akadēmiskā personāla sastāva akadēmiskajos amatos  ir ievēlēti 
Latvijas Kristīgajā akadēmijā. 

Ievēlējuma pamatojums ir atrodams Senāta sēžu protokolos un pasniedzēju parakstītos 
apliecinājuma dokumentos, kas atrodas Personāla daĜā.  
 
 
 
 
 
Ar cieĦu, 
Latvijas Kristīgās akadēmijas 
rektore           S.Gūtmane  
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 Pielikums Nr. 2 
                                      

Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Starptautiskā starpaugstskolu  
akadēmiskās pētniecības padome 

SENĀTS 

Studiju programma 

Studējošie 

Pētījumu 
prezentācijas 
prakses 
aizstāvēšanas 
konferencēs 

Studentu 
pētniecisko 
darbu 
ikgadējie 
konkursi 
(Rektores 
prēmija) 

Studējošo 
iesaistīšana 
LKrA 
Zinātnisko 
Rakstu 
publik ācijās 

Studējošo pētnieciskie 
darbi ERASMUS IP 
(intensīvās 
programmas) 
starpaugstskolu 
prezentācijās par 
aktuālām ES tēmām 

Sociālais 
dialogs Karitat īvais 

sociālais 
darbs 
(sociālā 
kohēzija) 

Lisabonas 
stratēăija 

Sociālā 
ekonomija
aa. 
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Pielikums Nr. 3 
Sadarbība ar darba devējiem 

 
 
 
 

DARBA DEVĒJI: 
91 organizācija Latvijas Krist īgās 

profesionālās izglītības 
asociācija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKrA ir laba sadarbība ar deviĦdesmit vienu darba devēju organizāciju visā Latvijas teritorijā. 

Institucionālā 
prakse 

Profesionālā prakse 

Pirmsdiploma un 
kvalifik ācijas prakse 

Prakses noslēguma 
prezentācijas 

Karjeras dienas 
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Pielikums Nr. 4 
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Pielikums Nr. 5 
 

AKAD ĒMISKĀ PERSONĀLA AUTOBIOGR ĀFIJAS 
 

CURRICULUM VITÆ  

Jānis Nameisis Vējš 
Adrese: Asaru prospekts 39, Jūrmala LV-2008, Latvija 

Mājas tālr. – 67766067, darba tālr. – 67753360 
E – pasts: janisvejs@navigator.lv   

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1936. gada 2. marts 
Dzimšanas vieta – Jelgava 
Personas kods – 020336-11828 

Izglītība  
1992 Habilitētais filozofijas doktors 
1990 ViĜĦas Valsts Universitāte – filozofijas zinātĦu doktors (Disertācija: 

Lingvistiski analītiskā reliăijas apoloăētika) 
1966 – 1979  Latvijas Valsts universitāte, filozofijas aspirantūra – filozofijas zinātĦu 

kandidāts, diploms 
1959 – 1962 Oksfordas universitāte, Sv. Katrīnas koledža, teoloăija – BA theol.  

Tālākizglītība 
 

04/04/2005 – 27/06/2005 
 

Daugavpils universitāte, profesionālā pilnveide programmā „Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā” (40 st.), sertifikāts Nr. 310 

Darba pieredze  

2005 – līdz šim laikam Latvijas Kristīgā akadēmija – asociētais profesors  
1997 – 1998  Latvijas Kristīgā akadēmija – prorektors 
1996 – 2005 Latvijas Kristīgā akadēmija – profesors 
1996 – līdz šim laikam Latvijas Universitātes aăentūras „Filozofijas un socioloăijas institūts” – 

vadošais pētnieks 
1972 – 1996 Latvijas ZinātĦu akadēmijas Filozofijas un socioloăijas institūts – nodaĜas 

vadītājs (līdz 1981. gadam – nodaĜa Vēstures institūtā), direktora vietnieks 
zinātniskajā darbā, profesors 

1969 – 1972  Latvijas Valsts Universitāte, Filozofijas katedra – pasniedzējs 
1962 – 1966 Latvijas Valsts Universitāte, AngĜu filoloăijas katedra – vadītājs 

Zinātniskais grāds 
Dr. habil. phil. 

Akadēmiskais amats 
Asociētais profesors 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī  
Krievu valoda – labā līmenī 
Vācu valoda – apmierinoši 

Sociālās aktivitātes Latvijas Universitātes Filozofijas promocijas padomes loceklis 
 Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta loceklis 
 Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 

(LKrA) 
 Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās 

akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis 
 LU aăentūras „Filozofijas un socioloăijas institūts” Domes loceklis 
 LU Kognitīvo zinātĦu un semantikas centra valdes loceklis 
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Izstrādāti studiju priekšmeti LKrA: Teoloăijas vēsture, Kritiskā domāšana 
(ievads filozofijā), Zinātniskā darba izstrāde, Mūsdienu filozofijas 
aktualitātes (maăistrantūra) , Eiropas ideja u.c. 
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 LU Filozofijas nodaĜā: Analītiskā filozofija 
 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā: Eiropas ideja 
 Doktoru darbu vadīšana – 4, Maăistra darba vadīšana – 8, Bakalaura un 

kvalifikācijas darbu vadīšana – 28 
 

 
 

CURRICULUM VITÆ  

Skaidrīte Gūtmane  
Mājas adrese: Mirdzas iela 22, Jūrmala LV-2008, Latvija  

Mājas tālr.: 67754045, Mobilais tālr.: 29266532, darba tālr.: 67753360; 
fakss: 67754045, 67751919, E – pasts: rektore@kra.lv   

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1941. gads 8. decembris 
Dzimšanas vieta – Rīga 
Pilsonība – Latvijas  
Personas kods – 081241-11228  

Izglītība  
1992 Latvijas ZinātĦu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts – 

doktora disertācija nostrificēta kā atbilstoša filoloăijas doktora grādam 
1980 Latvijas ZinātĦu akadēmijas Valodas un literatūras institūts – zinātĦu 

kandidāta grāds filoloăijā 

Tālākizglītība 
 

04/04 – 27/06/2005 Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem „Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā” (40 st., Daugavpils Universitāte) 

2002 Wheaton College (ASV), līdzdalība teoloăijas un sekulāro zinātĦu sesijā 
1995 – 2001 Jončepingas un Kortebū Teoloăijas augstskolās Zviedrijā 
Sākot ar 1995 Arheoloăiskās ekspedīcijās, kā arī Tantūras Bībeles pētniecības centrā un 

Rokfellera muzeja fondos Izraēlā 
Darba pieredze  

1993 – līdz šim laikam Latvijas Kristīgās akadēmijas dibinātāja un rektore. Augstskolas 
stratēăiskās, pedagoăiskās un zinātniskās koncepcijas autore; stratēăiskā 
īstenošanas vadītāja 

1990 – 1992  Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātes docente 
1978 – 1985  Latvijas Valsts universitātes Filoloăijas fakultātes vecākā pasniedzēja 

Zinātniskais grāds 
Dr. philol. 

Akadēmiskais amats 
Asociētā profesore 

Valodu zināšanas 
Latviešu valoda – dzimtā valoda 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī  
Sengrieėu valoda – ar vārdnīcas palīdzību 

Prasmes un kompetences Stratēăiskās vadīšanas prasmes 

Sociālās aktivitātes Latvijas augstskolu Rektoru padomes locekle 
 Latvijas Privāto augstskolu asociācijas locekle 
 LR Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības Padomes 

locekle 
 LR Izglītības un zinātnes ministrijas Vērtīborientācijas padomes locekle 
 LR Labklājības ministrijas Vienotas valsts politikas darbā ar nelabvēlīgām 

ăimenēm darba grupas locekle 
 Eiropas Komisijas organizācijas EZA (Eiropas Centrs darbaĦēmēju 

jautājumos) „Think-Tank” dalībniece 
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 Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes vadītāja 
(LKrA) 

 Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās 
akadēmijas Zinātniskie raksti” galvenā redaktore 

 Starptautiski citējamā Semmelweis Universitātes (Ungārija) Zinātnisko 
rakstu krājuma Journal of Mental Health redkolēăijas locekle 

 Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra (LSDIC) dibinātāja, vadošā 
pētniece 

 Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) 
dibinātāja 

 Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskās tulkošanas komisijas 
koordinatore un redaktore (ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību) 

 Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas 
(LKrA) locekle (ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību) 

 LR Tieslietu ministrijas ārštata padomniece reliăijas jautājumos (2000 –
2003) 

 Starptautiskās kristīgo sieviešu asociācijas Women Aglow International 
(ASV) locekle  

 LR Valsts Garīgo lietu padomes koordinatore (2002 – 2003) 
 Zinātniski pētnieciskā institūta SHUV (Sietlā, ASV) valdes locekle 
 Biznesa vadības koledža, Padomnieku konventa locekle. 
 Starptautiskās vasaras akadēmijas Gnādentālē (Vācijā) “International 

Sommer-akademie Gnadenthal” Valdes locekle, koncepcijas izstrādāšanas 
darba grupas locekle. 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

LKrA Studiju programmas teoloăijā izstrādātāja un vadītāja (bakalaura un 
maăistra līmenim) 

 Izstrādātie un docētie studiju priekšmeti citās LKrA studiju programmās: 
Karitatīvā sociālā darba metodoloăija, Integratīvā teoloăija un metode, 
Redemptīvā teoloăija u.c. 

 Vadīti: 14 kvalifikācijas darbi sociālā karitatīvā darba jomā, 28 bakalaura 
darbi teoloăijā, 10 maăistra darbi teoloăijā 

Cita informācija 

Precējusies, vīrs Guntis Dišlers 
Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Svētās ApustuĜiem pielīdzināmās lielkĦa-
zienes Olgas ordeĦa kavaliere (2008. g. 28. apr.) 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Ilmārs Hiršs-Iršs 
Mājas adrese: Dzelzavas iela 88 – 7, Rīga, LV-1082, Latvija 

Mobilais tālr. – 29494698, mājas tālr. – 67584752, darbā – 6722478, 67223052 
E – pasts: ildzjur@com.latnet.lv 

 
Personas dati Dzimšanas datums – 1942. gada 12. oktobris 

 Dzimšanas vieta – Rīga 
 Personas kods – 121042-10714 

Izglītība  
1998 – 2003 Latvijas Valsts Universitātes Teoloăijas fakultāte, Tartu universitāte 

(Igaunija) – Teoloăijas doktors 
1993 – 1996 Latvijas Valsts Universitātes Teoloăijas fakultāte – Teoloăijas maăistrs 
1990 – 1993 Vupertāles Teoloăiskā augstskola (Vācija) – Teoloăijas bakalaurs 
Tālākizglītība  
1992 – 1993 Vupertāles Teoloăiskā augstskola (Vācija) 
1980 – 1984 Latvijas Baptistu draudžu savienības teoloăiskie kursi 
Darba pieredze  
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2005 – līdz šim laikam Latvijas Kristīgā akadēmija, asociētais profesors 
2005 – 2006  Kristīgās Vadības koledžas direktors 
1993 – 2002 Latvijas Baptistu draudžu savienības ăenerālsekretārs 
06/08 – 27/10/2001 Minsteres universitāte (Vācija), viesdocents 
2001 – 2002; 2004 Latvijas Universitāte, Teoloăijas fakultāte, docētājs 
1995 – 2002 Vispasaules Baptistu Savienības ăenerālpadomes loceklis 
1993 – 2002 Eiropas Baptistu Federācijas ăenerālpadomes loceklis 
1995 – 2000 Vispasaules Baptistu Savienības Teoloăiskās un akadēmiskās izglītības 

komitejas loceklis 
1984 – 1990 Latvijas Baptistu draudžu savienības teoloăisko kursu pasniedzējs 
1983 – 1988 Rīgas Politehniskā institūta ārštata pasniedzējs 
Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimtā valoda 
 Krievu valoda – labā līmenī 
 Vācu valoda – labā līmenī  
 AngĜu valoda – apmierinoši 
 Sengrieėu valoda – labi 
Prasmes un 
kompetences 
 

Datorprasmes – labas 
Labas prasme uzklausīt cilvēkus, motivēt un aizraut kopīgam darbam, 
strādāt komandā, darboties multikulturālā vidē, plānot, organizēt 
Ir autovadītāju tiesības  

Sociālās aktivitātes Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 
(LKrA) 
Latvijas Baptistu draudžu savienības loceklis 
Līdzdalība kā ekspertam Bībeles tulkošanas komisijas Jaunās Derības darba 
grupā 

Mācību iestādes izveide Latvijas Baptistu draudžu savienības Teoloăijas seminārs, dibināts: 1990. 
gada 6. jūlij ā, reăistrēts: 1991. gada 21. martā, darbs direktora amatā: no 
1990. – 2005. gadam. Kristīgās Vadības koledža, reăistrēta: 2005. gada 1. 
februārī, darbs direktora amatā: no 2005. – 2006. gadam 

Metodiskais un 
pedagoăiskais darbs 

Lasīti daudzi studiju priekšmeti LKrA: Jaunās Derības teoloăija, 
Tradicionālo konfesiju mācība, Ievads interpretācijas teorijā, Vēstules 
romiešiem ekseăēze, Sengrieėu valoda, Draudze kā Dieva tauta 1. Pētera 
vēstulē u.c. 

Intereses CeĜošana, klasiskā mūzika, literatūra 

Cita inform ācija Precējies 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Astra Dannenfelte (Dannenfeldt) 
Adrese: Kurzemes prospekts 62-33 Rīga, LV-1067, Latvija 

Mobilais tālr. – 25943125; E – pasts: as-tru@web.de 
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1973. gada 29. janvāris (dzim. Jankovska) 
Dzimšanas vieta – Tukums 
Personas kods – 290173-14102 

Izglītība  
2002 – 2008 Studijas Rostokas Universitātes (Vācija) Teoloăijas fakultātē – doktora 

grāds teoloăijā 
1999 – 2002 Studijas Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātē – maăistra grāds 

teoloăijā un reliăiju zinātnē 
1999 un 2001 Studijas ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros, Rostokas Universitātes 

(Vācija) Teoloăijas fakultātē  
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1995 – 1999 Studijas Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultātē – bakalaura grāds 
teoloăijā un reliăiju zinātnē 

Tālākizglītība 
 

Kopš 2008 Bibliodrāmas vadītāja tālākizglītības kursi Vācijas Meklenburgas reăiona 
EvaĦăēliski-Luteriskās baznīcas izglītības centrā (Ludvigslustē) 

2005 – 2007 Augstskolas didaktikas kusi Rostokas Universitātē (Vācijā), sertifikāts 
2002 – 2003 Vācu valodas padziĜinātie kursi Rostokas Universitātē (Vācijā), valodu 

centrā, „TestDaF” sertifikāts 
Darba pieredze  

Kopš 2010 Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas skolēnu pils” – Sociālais pedagogs 
Kopš 2008 
 

Latvijas Kristīgā Akadēmija – docente (nolasītas lekcijas „Reliăiskās 
attīstības procesi: Latvijas bērnu pieredze”) 

2009 (rudens semestris) Latvijas Universitāte, Teoloăijas fakultāte – viespasniedzēja (nolasītas 
lekcijas „Bibliodrāma”) 

Kopš 2003 Rostokas Universitāte, Teoloăijas fakultāte – zinātniskā līdzstrādniece 
pētniecības projektā „Rostokas ilglaicīgais pētījums par bērnu, kuri auguši 
pārsvarā nekonfesionālā vidē, priekšstatiem per Dievu un viĦu attiecībām ar 
Dievu” 

1999 – 2003 Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas skolēnu pils” – kultūras darba organizatore 

Citas aktivitātes 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle 
(LKrA)  

Zinātniskais grāds 
Dr. theol. 

Akadēmiskais amats 
Asociētā profesore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Vācu valoda – Ĝoti labā līmenī 
Krievu valoda – labā līmenī 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Kopš 2008 
 

Latvijas Kristīgajā akadēmijā nolasītas lekcijas „Reliăiskās attīstības 
procesi: Latvijas bērnu pieredze” 

2009 (rudens semestris) Latvijas Universitātes Teoloăijas fakultāte nolasītas lekcijas „Bibliodrāma” 

Cita informācija 

Precējusies 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Olafs Brūvers  
Adrese: Bernātu iela 8,Rīga,LV-1014 

Mājas tālr./fakss: 67540368, mob. tālr.: 26511739,  
E-pasts: tiesibas@gmail.com 

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1947. gada 26. augusts 
Dzimšanas vieta – Rīga, Latvija 
Personas kods – 260847-11809 
Pilsonība – Latvijas Republikas pilsonis (nav citas valsts pilsonība) 

Izglītība  
1986 – 1992 Fullera Teoloăiskais seminārs, Pasadena, Kalifornija, ASV – misijas zinātĦu 

doktors (Doctor of Missiology) 
1989 – 1990 Andovera-ĥūtona Teoloăiskais Institūts, Bostona, Masačūsetsa, ASV – 
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doktora programmas studijas 
1980 – 1982 Fullera Teoloăiskais seminārs, Pasadena, Kalifornija, ASV – misijas zinātĦu 

maăistrs (MA in Missiology)  
Tālākizglītība   
04/04 – 27/06/2005 Daugavpils Universitāte – Sertifikāts par profesionālās pilnveides kursiem 

„Inovācijas augstākās izglītības sistēmā” (40 st.)  
1979 – 1980 Manfrēda-Evansa skola, Losandželosa, Kalifornija, ASV – angĜu valodas 

studijas 
1977 – 1979   Nīderbergas Akadēmija, St. Augustin, Vācija – vācu valodas studijas 
Darba pieredze  
05/2009 – 01/01/2010 Docētājs – Latvijas Policijas akadēmija 
01/2008 – līdz šodienai Latvijas Valsts prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas 

jautājumos, Pils laukums 3, Rīga, Latvija 
04/2008 – līdz šodienai  Valsts prezidenta pārstāvis Sabiedrības Integrācijas Fonda (SIF) Padomē, 

SIF Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Brīvības bulvāris 40, Rīga, Latvija 
05/2007 – līdz šodienai Prezidents – Latvijas Sarkanais Krusts, Skolas iela 1, Rīga, Latvija 
04/2007 – 03/2009 Izpilddirektors – Latvijas Ārstu Biedrība, Skolas iela 3, Rīga, Latvija 
04/2007 – līdz šodienai Ētikas Komitejas priekšsēdētājs – Rīgas StradiĦa universitāte, Rīga, Latvija 
09/2007 – līdz šodienai Docētājs – Rīgas StradiĦa universitāte, Rīga, Latvija 
1995 – līdz šodienai Asociētais profesors, docents – Latvijas Kristīgā akadēmija, Jūrmala 

Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis  
08/2005 – 08/2006 Direktors – Nodibinājums „Partneri”, Rīga, Latvija 
05/1997 – 06/2005 Direktors – Valsts cilvēktiesību birojs, Rīga, Latvija 
07/1993 – 05/1997 Latvijas Republikas 5. un 6. Saeimas deputāts, Ārlietu Ministrijas 

parlamentārais sekretārs, Rīga, Latvija 
03/1994 – 09/1994 Cilvēktiesību Valsts ministrs – Latvijas Republikas Ministru kabinets, Rīga, 

Latvija 
1986 – 1992 Kvalitātes kontroles pārbaudes laboratorijas vadītājs – „Microsemi-

Watertown Corporation”, Masačūsetsa, ASV 
1985 – 1993 Draudzes mācītājs – Bostonas Latviešu Baptistu draudze, Bostona, 

Masačūseta, ASV; Vilimantikas Latviešu Ev. LuterāĦu draudze, 
Vilimantika, Konektikuta, ASV 

1976 – 1985 Direktora palīgs – Starptautiskā bēgĜu palīdzības misija („International 
Refugee Mission, Inc.” ), Losandželosa, Kalifornija, ASV 

Zinātniskais grāds 
Dr. theol. (Doctor of missiology) 

Akadēmiskais amats 
Asociētais profesors 

Valodu zināšanas 
Latviešu valoda – dzimtā valoda 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 
Vācu valoda – apmierinošā līmenī 
Krievu valoda – labā līmenī 

Sociālās aktivitātes 1993. gadā pārceĜas no ASV uz pastāvīgu dzīvi Latvijā 
1977. gadā ASV Kongresā, Vašingtonā, liecina par cilvēktiesību 
pārkāpumiem PSRS 
No 1972. līdz 1976. gadam sadarbojies ar vajāto kristiešu aizstāvēšanas 
misiju „Hilfsaktion Martyrer Kirche, Inc” un Cilvēktiesību aizstāvēšanas 
organizāciju „Gaismas akcija”. Nodarbojies ar informācijas vākšanu, 
apkopošanu un nogādāšanu Vācijas Federatīvajā Republikā pa slepeniem 
kanāliem. Sniedzis materiālo un cita veida palīdzību par politiskajiem 
uzskatiem PSRS varas iestāžu vajātām personām.  
Sakarā ar piedalīšanos cilvēktiesību aizstāvības akcijās 1974. gadā 
apcietināts un notiesāts uz 6 mēnešiem labošanas darbu nometnē OC78/7, 
1976. gada septembrī kopā ar ăimeni tiek izraidīts uz Vācijas Federatīvo 
Republiku.  

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

 
Sagatavoti un izstrādāti daudzi kursi: 
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1995 – līdz šodienai Latvijas Kristīgajā akadēmijā – 8  
2007 – līdz šodienai Rīgas StradiĦa universitāte – 5 
2009 – 2010 Latvijas Policijas akadēmija – 5  
1995 – līdz šodienai Bakalaura, maăistra un doktora studiju darbu vadītājs un recenzents 

minētajās augstskolās 

Intereses 

Brīvajā laikā labprāt lasu zinātniski-tehnisko literatūru, grāmatas par 
vēsturi. Patīk apgūt nezināmas lietas, interesē filatēlija, numismātika, 
fotogrāfija, arheoloăija... 

 

Mīlu darbu ar cilvēkiem, mūziku, aktīvu atpūtu un būt kopā ar ăimeni           

Cita informācija 

Precējies, ăimenē aug dēls un meita 
1981. gadā ASV ordinēts par mācītāju. Kopš tā laika līdz 1992. gadam 

kalpojis par mācītāju vairākās latviešu draudzēs ASV 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Klauss Kīslings  
Adrese: Vierlinden 5, D-79102 Freiburg i. Br., Deutschland 

Tālr. – 076-1275-188 , darba vietā – 069-6061-288, fakss – 069-6061-274 
E – pasts: kiessling@sankt-georgen.de  

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1962. gada 13. jūlij ā 
Dzimšanas vieta – Štutgarte, Vācija 

Izglītība  
2004 Tībingenas Universitāte, habilitācija teoloăijā, iecelšana par privātdocentu 

Reliăijas pedagoăijas un katehētikas nozarē 
11/12/2001 Doktora disertācijas teoloăijā aizstāvēšana (Dr.theol.) Frioburg 

universitātes Teoloăijas fakultātē; Disertācija: DvēseĜkopšana pie dvēselē 
noskumušajiem (dziĜā dvēseles tumsā). Depresīvā apstrīdēšana kā 
diakoniskās mistagoăijas provokācija” 

04/07/1997 Doktora disertācijas psiholoăijā aizstāvēšana (Dr.phil.-hist.) Bernes 
universitātes Filozofijas un vēstures fakultātē (Šveice); Disertācija: Haoss 
un pašorganizācija – multidisciplinārs ieguldījums postkartēziskās 
psiholoăijas iezīmēšanā 

01/09/1994 Valsts eksāmens psiholoăijā Freiburgas universitātē 
10/05/1989 Valsts eksāmens teoloăijā Freiburgas universitātē 
12/09/1988 Studiju uzsākšana divās studiju programmās – katoĜu teoloăija un 

psiholoăija Freiburgas universitātē 
05/04/1988 KatoĜu teoloăijas studiju turpināšana Freiburgas universitātē (Universität 

Freiburg) 
03/10/1983 KatoĜu teoloăijas studiju uzsākšana Vircburgas universitātē (Universität 

Würzburg) 
22/12/1987 Pastorālpsiholoăijas speciālo studiju noslēgums Vircburgas universitātē 
25/05/1982 Ăimnāzijas absolvēšana 
01/08/1972 Izglītības turpināšana ăimnāzijā – Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium 

Leinfelden-Echterdingen (Vācija) 
01/08/1969 Skolas gaitu sākums pamatskolā 

Tālākizglītība 
 

14/12/1996 Kl īniskās psiholoăijas/ psihoterapijas kursa absolvēšana – Klīniskā 
psihologa un psihoterapeita diploms 

04/05/1994 Pastorālpsiholoăijas/ supervīziju kursa absolvēšana 
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01/09/1994 UzĦemšana Vācu pastorālpsiholoăijas biedrībā (Deutsche Gesellschaft für 
Pastoralpsychologie) par tās īsteno locekli  

01/06/1992 Tālākizglītības absolvēšana klientorientētas padomdošanas jomā 
Darba pieredze 
augstskolās 

Pētniecības vadīšana, lekciju lasīšana un viesprofesūra Vācijā un ārzemēs 
(Šveicē, Somijā, Latvijā, Ukrainā, Dienvidkorejā, Ėīnā, Indijā, 
Dienvidāfrikā)  

Kopš 2009 Dalība Consense Management Service zinātniskajā padomē (Organizācijas 
attīstība, kvalitātes vadība, tālākizglītība un novērtēšana)  

2007 Starptautiskās Praktiskās teoloăijas akadēmijas (International Academy of 
Practical Theology, IAPT) biedrs 

2006 – 2009 Dalība kvalitātes vadības procesa novērtēšanas darba grupā mazbērnu 
novietnēm Bistumā, Limburga 

Kopš 2005 Docētājs Vācu Tautas Studiju Fondā  
2005 Dalība pētnieciskajā grupā „Komunikātīvā teoloăija”  
2005 – 2007 Līdzdalība „Eiropas Mācītāju Kolokvija” („Colloquium Europäischer 

Pfarreien”, CEP) ekspertu grupā  
2005 – 2007, atjaunota 
dalība 2008 – līdz šim 
laikam 

Dalība zinātniskajā pētniecības grupā Profesionāli orientētās Reliăijas 
pedagoăijas institūtā, kopš 2010. g. darbība EvaĦăēliskās un katoĜu 
profesionālās izglītības reliăijas pedagoăijas institūta apvienotajā 
zinātniskajā padomē Tībingenas Universitātē  

Kopš 2005 Reliăijas pedagoăijas, katehētikas un didaktikas semināra, kā arī 
Pastorālspiholoăijas un garīguma institūta vadītājs Tībingenas universitātes 
KatoĜu teoloăijaā fakultātē 

Kopš 2004 Dalība Sankt Georgen Augstskolas padomē, dalība praktiskās teoloăijas 
promocijas padomē  

Kopš 2004 Profesora darbs reliăijas pedagoăijā, pastorālpsiholoăijā un psiholoăijā 
Sankt Georgen Filozofijas un Teoloăijas augstskolā Frankfurtē pie Mainas  

2002 – 2004 Reliăijas pedagoăijas institūta vadītāja vietas izpildītājs Tībingenas 
universitātē KatoĜu Teoloăiskajā fakultātē 

2000 – 2002 Interdisciplinārā pētījuma projekta “Reliăiozitāte un ăimene” zinātniskais 
koordinators (50%) Tībingenas universitātē, piedaloties arī abu teoloăijas 
fakultāšu Reliăijas pedagoăijas katedrai, universitātes Klīnikas nodaĜai 
“Jauniešu psihiatrija un psihoterapija”, kā arī Juridiskās fakultātes 
Kriminoloăijas institūtam (pētnieciskā darba veicināšana Bāden-
Virtembergā) 

1998 – 2002 Zinātniskais asistents (uz pusslodzi) Tībingenas Universitātes KatoĜu 
teoloăijas fakultātes Reliăijas pedagoăijas, kerigmātikas un pieaugušo 
kristīgās izglītības katedrā 

Kopš 1998 Docents un Lahti (Somija) augstskolas Diakonijas institūta diakonijas 
zinātĦu pētniecības projekta līdzstrādnieks 

1994 – 1998 Zinātniskais asistents (uz pusslodzi) Freiburgas universitātes Teoloăijas 
fakultātes Karitātes zinātĦu (Caritas) un kristīgā sociālā darba katedrā 

1992 – 1993 Piedalīšanās semināru vadīšanā Freiburgas arhibīskapijas KatoĜu akadēmijā 
1992 – 1993 Zinātniskais līdzstrādnieks Freiburgas universitātes Filozofijas I fakultātes 

Psiholoăijas institūtā Bādenes-Virtembergas pavalsts mācību godalga 1994. 
gadā 

1988 – 1994 Līdzstrādnieks, kopš 1989. gada zinātniskais līdzstrādnieks Freiburgas 
universitātes Teoloăijas fakultātes Karitātes (Caritas) zinātĦu un kristīgā 
sociālā darba katedrā 

1986 – 1988 Līdzstrādnieks Vircburgas universitātes Teoloăijas fakultātes Praktiskās 
teoloăijas institūtā 

Darba pieredze ārpus 
augstskolas 

 

Kopš 2009 Dalība Starptautiskā Diakonāta centra (Internationalen Diakonatszentrums, 
IDZ) Teoloăijas komisijā  

Kopš 2009 Starptautiskā Diakonāta centra (Internationalen Diakonatszentrums, IDZ) 
prezidents 

2005 – 2009 Starptautiskā Diakonāta centra (Internationalen Diakonatszentrums, IDZ) 
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viceprezidents 
Kopš 2002 Līdzdalība Vācijas Pastorālpsiholoăijas biedrības (Deutschen Gesellschaft 

für Pastoralpsychologie, DGfP) sabiedrības saskarsmes grupā  
Kopš 2002 Līdzdalība fonda „Reliăiozitāte un ăimene” („Gottesbeziehung in 

Familien”) padomē 
1995 – 2003 KatoĜu reliăijas mācība katoĜu profesionālās skolās un ăimnāzijās Vācijā un 

ārzemēs, īpaši Freiburgā (i.Br.) un Lahti (Somijā)  
1995 – 2004 Pastorālpsiholoăiskā prakse, psihoterapija un supervīzijas dažādās 

diakonijas organizācijās  
1991 – 1999 Ieslodzīto aprūpe Freiburgas (i.Br.) Ieslodzījuma vietu pārvaldē un 

sadarbība Freiburgas (i.Br.) arhidecēzes katoĜu darba grupā palīdzības darbā 
ar ieslodzītajiem (Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und 
Jugendschutz, AGJ)  

1982 – 1983 Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un jauniešiem Bērnu centrā 
Maulbronnā  

1978 – 1987 Darbs ar jauniešiem Lainfeldenes-Musbergas Sv. Pētera un Pāvila draudzē, 
kopš 1984. g. dalība Lainfeldenes-Ehterdingenas baznīcas slimnieku 
aprūpes centrā  

L īdzdalība institūcijās  
Kopš 2007 Starptautiskā Praktiskās teoloăijas akadēmija (International Academy of 

Practical Theology, IAPT) 
Kopš 2006 Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās 

akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis 
Kopš 2005 Starptautiskais Diakonāta centrs (Internationales Diakonatszentrum, IDZ) 
Kopš 2005 Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 

(LKrA) 
Kopš 2003 Vāciski runājošo pastorālpsiholo;gu un pastorālpsihologu Konference 

(Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheologinnen und 
Pastoraltheologen e.V.) 

Kopš 2003 KatoĜu Reliăijas pedagoăijas un katehētikas (Katholische 
Religionspädagogik und Katechetik, AKRK) darba grupa 

1996 – 1998 Vācu eksistenciālās analīzes biedrības (DGDA) līdzdibinātājs Konstancē 
1996. gadā, līdzdarbība 1996. – 1998. gadā 

Kopš 1995 Vācijas Pastorālpsiholoăijas biedrība (Deutsche Gesellschaft für 
Pastoralpsychologie, DGfP), personorientētas psihoterapijas un 
dvēseĜkopšanas (PPS) sekcija  

Kopš 1995 Vācijas psiholoău un psihologu savienība Savienība (Bund Deutscher 
Psychologinnen und Psychologen, BDP), skolas psihologu sekcija 

Kopš 1995 Reliăijas psiholoăijas darba grupas līdzdibinātājs Freiburgas universitātē 
1995. gadā, līdzdarbība kopš 1995. g. 

 Konsultācijas EvaĦăēliskās konferences ăimeĦu konsultāciju 
struktūrkomisijā „Kvalitātes menedžments / kvalitātes nodrošināšana” 

1995 – 1998 Fenomenoloăiskās psihoterapijas un esības analīzes institūta līdzdibinātājs 
Freiburgā 1995. gadā, līdzdarbība 1995.-1998. g. 

Kopš 1995 Vācu Psihologu biedrība (BDP) 
Kopš 1994 Rudens akadēmijas „Pašorganizācija psiholoăijā un psihiatrijā. Empīriska 

pieeja psiholoăiskai sinerăētikai” 
1993 – 1997 Konsultācijas Hamburgas Evanăēliskā ăimeĦu konsultāciju centra un 

Hanoveras pavalsts evanăēliski luteriskās baznīcas sociālmedicīnas un 
psiholoăijas institūta projektā „Psihoterapeitu konsultācijas baznīcas 
uzdevumā?“ sadarbībā ar ZiemeĜelbas Evanăēlisko akadēmiju 

Kopš 1993 Zinātniskās sarunu psihoterapijas biedrība (Gesellschaft für 
wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie, GwG). Kopš 1993. gada 
iekĜauta  Psihoterapeitu un konsultantu apvienībā 
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Zinātniskais grāds 
Dr. habil. theol., Dr. psych., Diplomēts psihologs 

Akadēmiskais amats 
Profesors 

Pedagoăiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 
Lekciju kursi Vācijas 
augstskolās 
 

Vircburgas universitātē: Seminārs: Atbrīvošana un dziedināšana kā process 
– psiholoăiskie un bībeliskie nosacījumi un fāzes 
Freiburgas universitātē: Karitatīvo zinātĦu projektu veidošana un 
īstenošana; Supervīzijas brīvprātīgajiem līdzstrādniekiem ieslodzījuma 
vietās; Pamatseminārs: Kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes humanitāro un 
sociālo zinātĦu pētījumos; Seminārs: Karitatīvo zinātĦu andragoăija; 
Pamatkurss 1: Komunikatīva pašuztvere un apkārtējo uztvere; Pamatkurss 
2: Diakoniska palīdzība cietējiem un meklējošiem cilvēkiem; Konsultācijas 
pamatkursā 2; Pamatseminārs: Draudzes psihosociālās un karitatīvās 
aktivitātes; Starpdisciplinārs seminārs: Draudzes karitatīvās aktivitātes; 
Starpdisciplinārs seminārs: „Jo jūs nezināt, kam jūs ticat“ – reliăiska 
socializācija kā psihisko traucējumu avots?; Seminārs: Vispārējā 
psiholoăija; Starpdisciplinārs kolokvijs: Garīgums un psiholoăija 
Tībingenas universitātē: Seminārs: DvēseĜkopšanas sarunas vadīšana I & II; 
Kolokvija vadīšana tiem, kuri raksta diplomdarbus, maăistra darbus un 
kārto eksāmenus (Reliăijas pedagoăija un kerigmātika); Interdisciplinārs 
pamatseminārs sadarbībā: Solidaritāte kā mācīšanas un mācību process; 
Seminārs: Integrētas personas-esamības vadlīnijas 

Lekciju kursi Vācijā 
 

Freiburgas universitātes klīnikā: Slimo kopšanas ētika, Saskarsme ar smagi 
slimiem un nedziedināmiem pacientiem  
Psiholoăijas un padomdošanas augstskolā Freudenštatē (Švarcvalde): 2 
pastorālpsiholoăiski semināri ar nosaukumu: „Tad viĦu acis tapa atvērtas 
(Lk.24:31) – psihoterapija un dvēseĜkopšana” 
Sankt Georgen (Sv. Georga) Filozofijas-Teoloăijas augstskolā (Frankfurte 
pie Mainas): priekšlasījums Reliăijas pedagoăijā ar nosaukumu: „Procesa 
veidošana. Multidisciplinārais ieguldījums reliăiskās mācīšanās teorijā un 
praksē” 

Lekciju kursi ārvalstīs 
 

Latvijas Kristīgajā akadēmijā: Pastorālpsiholoăija; Pieaugušo reliăiskā 
izglītošana; plānots – Karitatīvais darbs ar cilvēka apziĦas patoloăijām; 
Karitatīvais sociālais darbs ar ieslodzītajiem  
Lahti (Somija) Politehniskās augstskolas Diakonijas institūtā: Diakonijas 
filozofija; Diakonijas teoloăija; Pētīšanas metodes praktiskajā teoloăijā; 
Diakonija un dvēseĜu kopšana; Palīdzība mirstošajiem; Starptautiskā 
diakonija un diakonijas zinātne; Diakonijas filozofija, reliăiozitāte un 
dvēseles veselība; Teoloăiskā antropoloăija un ētika; Psihoterapija un 
dvēseĜu kopšana; Spiritualitāte un psihiatrija; Baznīca un tās prakse – 
katoliskās teoloăijas mēăinājums ar ekumēnisku nolūku  
Helsinku universitātes Praktiskās teoloăijas institūtā: Pastorālsocioloăija; 
Pastorālteoloăija 
Projektā „Biedr ības Catholic Children‘s Welfare Association of Korea‘ 
(CCWAK) izglītojoša programma“ (Pasūtītājs: Vācu Karitatīvās biedrības 
sociālo struktūru palīdzības nodaĜa): lekcijas sociālajiem darbiniekiem, kas 
strādā ar nepilngadīgajiem 
Friburgas (Šveice) universitātes Teoloăijas fakultātes Pastorālteoloăijas 
institūtā: lekcija praktiskajā teoloăijā (pastorālpsiholoăijā): “Pats 
svarīgākais, pats vajadzīgākais teologam” (A. J. Roširts) – psiholoăijas 
disciplīnas teoloăiskās kopsakarībās“; lekcija praktiskās teoloăijas 
komunikāciju kursā: “’Tava ticība tev ir palīdzējusi!’ (Mk.5:34) – ievads 
dvēseĜkopšanā”  

 Sankt Georgen Augstskolā pēdējo sešu gadu laikā vadīti: bakalaura 
(diploma) darbi – 14; maăistra darbi – 11; doktora disertācijas – 13 



 15

Profesionālās intereses 

Praktiskā teoloăija; reliăijas pedagoăija, katehētika un didaktika; diakonijas 
teoloăija; psiholoăija un citas robeždisciplīnas; starpdisciplinaritāte 
teoloăijā 

Cita informācija 

Precējies, ăimenē aug divi dēli 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Aino KuzĦecova 
Adrese: Maskavas iela 256/II – 78, Rīga, LV-1063, Latvija 

Tālr. – 67253726, darba vietā – 67543425 
E – pasts: soczinatnes@lspa.lv  

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1942. gada 24. jūlij ā 
Dzimšanas vieta – Valmiera 
Pilsonība – Latvijas 
Personas kods – 240742-10702 

Izglītība  
1993 LU – filozofijas doktora zinātniskais grāds 

1981 ViĜĦas Univeristāte – filozofijas zinātĦu kandidāta grāds 

1973 – 1976 LVU – aspirante 

1963 – 1969 Maskavas Valsts Universitāte, Filozofijas fakultāte, specialitāte – filozofijas 
un sabiedrības mācības pasniedzēja; 

Tālākizglītība 
 

1992 LU Teoloăijas fakultātes Reliăijas mācības un ētikas skolotāju kursi 

Darba pieredze  

Kopš 2006 LSPA Sociālo zinātĦu katedras profesore 

1998 – 2006 LSPA Vadības un sociālo zinātĦu katedras asociētā profesore 
1997 Asociētā profesore LKrA (darba sav. kārtībā) 
Kopš 1995 LSPA Vadības un sociālo zinātĦu katedras docente, katedras vadītāja 
1992 LSPA Vadības un sociālo zinātĦu katedras vadītāja vietniece zinātniskajā 

darbā 
1976 – līdz šim laikam Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu katedras 

mācībspēks 
Citas aktivitātes Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās 

akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas locekle 

Zinātniskais grāds 
Dr. phil. 

Akadēmiskais amats 
Profesore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – apmierinoši 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

LSPA vadītie kursi – Filozofija, Profesionālā ētika, Filozofijas pamati, 
Sociālā filozofija, Profesionālās ētikas aktualitātes u.c. 
LKrA vadītie kursi – Kritiskā domāšana/ Ievads filozofijā 
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Cita informācija 

Apalvota ar medaĜu „Nopelniem bagātā izglītības darbiniece” (1990) 
Goda raksti (Latvijas Augstskolu komiteja; Latvija Sporta komiteja; 
Fizkultūras institūts) 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Viljams Bells  
Adrese: 16308 17th Avenue SE, Mill Creek, WA 98012 
Telefons: 425-338-0469; E–pasts: wilbell@comcast.net 

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1993. gada 6. jūlijs 
Dzimšanas vieta – Kamberlenda, Kanāda  

Izglītība  
2003  Nortvestas aspirantūra (Northwest Graduate School), Sietla, Vašingtona, 

ASV. Disertācijas tēma: Unlearning the Past-Shaping the Future: Replacing 
Past Ideologies in Post-Communist Latvia with Biblical Truth (Aizmirstot 
pagātni – Veidojot nākotni: Pagātnes ideoloăiju aizvietošana postkomunis-
tiskajā Latvijā ar biblisko patiesību) 

2001 –  Keirijas Teoloăiskais seminārs (Carey Theological College), Vankūvera, 
Kanāda, doktora kandidāts 

2001 –  Maăistra studijas teoloăijā (Mag. theol. Equivalent) 
1972 – 1993 Amerikas Apdrošināšanas Institūts (CPCU, ARM, AAM, AMS) 
1953 – 1957 LIFE Bībeles koledža, Losandželesa, ASV, bakalaurs teoloăijā 
Darba pieredze  

Kopš 2004 Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā 
2001 – Docents Latvijas Kristīgajā akadēmijā 
2000 – 2001 Vieslektors Latvijas Kristīgajā akadēmijā 
1998 –  Attīstības un paplašināšanās viceprezidents Šuv Institūtā (Shuv Institute), 

Sietlā, Vašingtonas štatā, ASV 
1969 – 1998 SAFECO Apdrošināšanas kompānija Sietlā, Vašingtonas štatā, ASV – 

Mārketinga direktors 
1967 – 1969 Pastorālā kalpošana 
1964 – 1967 Docētājs LIFE Bībeles koledžā Losandželesā, Kalifronijas štatā, ASV 
1957 – 1964 Pastorālā kalpošana 

Citas aktivitātes 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 
(LKrA). 

 
Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās 
akadēmijas Zinātniskie raksti” redakcijas kolēăijas loceklis 

Zinātniskais grāds 
Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā 
Dr. theol. (Dr. Min.) [Doctor of Ministry] 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 

Sociālās aktivitātes Amberlejas Mājīpašnieku asociācija 
 Antioch Ministries valdes loceklis 

Intereses 

Golfs, grāmatu lasīšana, ceĜošana 
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CURRICULUM VITÆ  

OĜegs ĥikiforovs  
Adrese: Pāles iela 14/8-123, Rīga, LV-1024, Latvija 

Tālr. – 67522321, Mobilais tālr. – 29168832 
E – pasts: nik_oleg@latnet.lv    

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1965. gada 7. februāris 
Dzimšanas vieta – Rīga 
Personas kods – 070265-14053 

Izglītība  
1994 Psiholoăijas doktora zinātniskais grāds Latvijas Universitātē 
1995 Psiholoăijas bakalaura grāds un psihologa praktiėa kvalifikācija Daugavpils 

Universitātē 
1990 – 1993 Krievijas Izglītības akadēmijas Maskavas Psiholoăijas zinātniski 

pētnieciskais institūts – aspirants 
1982 – 1989 Daugavpils Pedagoăiskais institūta Bioloăijas un ėīmijas fakultāte – 

bioloăijas un ėīmijas vidusskolas skolotājs 

Tālākizglītība 
 

2006  VELESA Akadēmijas sertifikāts par Personālā apmācības speciālista 
kvalifikāciju, Velesa Akadēmija Jekaterinburgā, Krievijā 

2005 VELESA akadēmijas sertifikāts par Psihologa-psihoterapeita kvalifikāciju 
Velesa Akadēmija Jekaterinburgā, Krievijā 

Darba pieredze  

2008 – līdz šim laikam Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA), asociētais profesors 
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības akadēmija (RPIVA), asociētais 
profesors, vadošais pētnieks  
Rīgas KatoĜu garīgais seminārs (RARZI), viesprofesors 
Latvijas Kristīgā akadēmija (LKrA), viesprofesors 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), viesprofesors 

2004 – 2008 Psiholoăijas augstskola, asociētais profesors 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, asociētais profesors 
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, asociētais profesors 
Rīgas KatoĜu garīgais seminārs (RARZI), viesprofesors 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, viesprofesors 

2002 – 2004 Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, asociētais 
profesors 
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, viesdocents 
Rīgas KatoĜu garīgais seminārs (RARZI), viesprofesors 

1998 – 2002 Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, docents 
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola, docents 
RTU Rīgas Humanitārais institūts, docents 

1995 – 1998 Rīgas Aviācijas Universitāte, docents 
RTU Rīgas Humanitārais institūts, docents 

1992 – 1997 Rīgas Purvciema ăimnāzijas, psihologs 
1989 – 1991 Daugavpils Pedagoăiskais institūta Psiholoăijas katedra, lektors 
Citu darbu pieredze  

2001 – 2008 VELESA akadēmijas (Jekaterinburga, Krievija) reprezentatīvais pārstāvis 
Latvijā 

2002 – 2003 LR Aizsardzības ministrijas rekrutēšanas komisijas konsultants 
1998 – 2001 LU Psiholoăijas promociju padomes asociētais loceklis 
1995 – 1998 Rīgas Aviācijas Universitāte kvalifikācijas celšanas fakultātes vadošais 

speciālists-konsultants 
1994 – 1996  Rīgas 87. vidusskola „Akadēmiskā Ăimnāzija”, psiholoăijas pētnieciskās 

laboratorijas vadītājs 
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Administrat īvie amati  

2004 – 2008 Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskolas Izglītības psiholoăijas 
katedras vadītājs 

1992 – 2002 Rīgas Purvciema ăimnāzijas direktora vietnieks 
Piederība profesionālām nozaru organizācijām 
 Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas loceklis  

Starptautiskās Neatkarīgo Ekspertu Federācijas biedrs 
 Latvijas Kristīgo psihologu asociācijas prezidents 
 Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas loceklis  

Starptautiskās Neatkarīgo Ekspertu Federācijas biedrs 

Zinātniskais grāds 
Dr. psych., diplomēts psihologs 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
AngĜu valoda – labā līmenī 

Prasmes un kompetences Darbs ar datoru, internetu. Praktiskā psihologa un labas lektora iemaĦas 

Aktivit ātes  
Zinātniski praktiskajā 
jomā: 
 

Standartizēts Amthauera Intelekta struktūras tests Latviešu izlasei vecumam 
no 13 līdz 35 g. (izlase 10 850 cilv.) 
Adaptēta intelekta izpētes metodika ASTUR latviešu izlasei 
Standartizēts Kettella 16PF tests latviešu izlasei (izlase 10 850 cilv.) 
Izveidota datorprogramma „Ketela personības struktūras tests (16PF)” 
Izveidota datorprogramma „Amthauera Intelekta struktūras tests” 
Pabeigts eksperimentālais pētījums par krievu un latviešu etniskiem 
stereotipiem 
Pabeigts pētījums par Liri testa adaptāciju LR 
Pabeigts pētījums par Keirsi testa adaptāciju LR 

Organizatoriskajā jomā: 
 

Vadīta Izglītības psiholoăijas katedra Rīgas Pedagoăijas un Izglītības 
vadības augstskolā 
Organizēti un vadīti semināri skolotājiem Skolotāju izglītības centrā: Klases 
audzinātāja darba psiholoăiskie aspekti, Klases savstarpējo attiecību izpētē, 
Skolēnu kognitīvo iemaĦu attīstība stundā – problēma un tās risināšanas 
iespējas, Skolēnu kreativitātes attīstība projektu darbā, Psihoanalītiskie 
aspekti skolas darbā 
Organizēti un vadīti semināri skolu psihologiem Skolotāju izglītības centrā: 
Intelekta diagnostika skolu psihologa praksē, Attiecību diagnostika sistēmā 
„skolotājs – skolēns”, Skolotāja vieta skolēna psihosemantiskajā laukā 
 

 Dibināta Latvijas Kristīgo Psihologu asociācija 
Dibināta Totalitāro Sektu apkarošanas komiteja 

Pasniedzēja darbības 
jomā: 
 

Izstrādāti un tiek realizēti kursi: Datorpsihodiagnostika, Skolss psiholoăiskā 
dienesta darbības organizācija, Etnopsiholoăija 
Izstrādāts un realizēts kurss teletiltam: Pedagoăija 
Izstrādāts skolu standarts kursam: Psiholoăija 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Docētie kursi: Latvijas Kristīgajā akadēmijā: Vispārīgā psiholoăija, Pamatattiecību 
psiholoăija, Sociālā psiholoăija, Kristīga antropoloăija un psiholoăija  

 Gnozeoloăija (Rīgas KatoĜu garīgais seminārs, RARZI) 
 Vispārīgā psiholoăija, Sociālā psiholoăija, Tiesas psihiatrija, Pedagoăija 

(Baltijas Starptautiskā akadēmijā) 
 Personības psiholoăija, Psihodiagnostika, Etnopsiholoăija (Autora kurss), 

Datorpsihodiagnostika (Autora kurss) (Psiholoăijas augstskolā, Ekonomikas 
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un kultūras augstskolā) 
 Augstākās izglītības pedagoăija un psiholoăija (Autora kurss maăistra 

programmā), Aizrobežu sociālpsiholoăiskās teorijas (Maăistra programma. 
Publicēta LUISa) (Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Daugavpils 
universitātē) 

 Lekcijas skolotājiem tālākizglītības kursos; lekcijas skolēniem skolās 
Izstrādātie mācību kursi: 
 

Kristīga antropoloăija un psiholoăija, Datorpsihodiagnostika, 
Etnopsiholoăija, Aizrobežu sociālpsiholoăiskas teorijas, Pedagoăija kurss 
teletiltam. 
Visi minētie kursi tiek lasīti topošiem pedagoăijas, psiholoăijas, kultūras 
zinātnes, teoloăijas, juridiskās zinātnes, dizaina mākslas bakalauriem, 
maăistriem un doktorantiem. Kopēja slodze 2008/.2009. mācību gadā – ap 
2000 akadēmisko stundu 

Zinātnisko darbu 
vadīšana: 

Doktora darbu zinātniskā vadīšana (I.Starodomska, 1998; I. Kokina, 1998). 
Pašreiz – DU psiholoăijas doktorantūras doktorantes Lilitas Danilānes 
promocijas darba vadītājs 
Recenzents 5 doktora darbiem (R. Alijevs, I. Tunne, V. Dombrovskis, S. 
Guseva, N. Borsova) 
Kopā 16 gadu laikā vadīti 180 maăistra (100 – pedagoăijā un 80 – 
psiholoăijā) un vairāk kā 500 bakalaura darbi. Pēdējo 6 gadu laikā maăistra 
darbu vadītājs 20 darbiem psiholoăijā un 60 – pedagoăijā 
Lasītas lekcijas augstākās izglītības pedagoăijā un psiholoăijā Policijas 
akadēmijā, Mākslas akadēmijā, J.Vītola Mūzikas akadēmijā 

Mācību darbs citās 
valstīs: 

Tallinas Humanitārā institūtā 
Baltkrievijas Valsts Pedagoăiskajā universitātē.  

 
 

CURRICULUM VITÆ  

Aija Bar ča  
Adrese: Dzintaru iela 1-39 , Liepāja, LV-3401 

Tālrunis: 67087304; mob. 29102165; E – pasts: Aija.Barca@saeima.lv 
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1949. gada 26. oktobris 
Dzimšanas vieta – Usma, Ventspils rajons 
Tautība – latviete 
Pilsonība – Latvijas 

Izglītība  
2005 Liepājas Pedagoăijas akadēmija, profesionālais maăistrs sociālajā darbā 
2002 Latvijas Medicīnas akadēmija, RSU Sabiedrības veselības skolas 

maăistrantūra  
1997 Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”, sociālais 

darbinieks  

Tālākizglītība 
 

2003 Vecu un slimu cilvēku aprūpe, Profesionāls seminārs Sociālo dienestu 
vadītājiem un darbiniekiem „Ăimenes ārstu un pašvaldību sadarbība 
invaliditātes profilaksē”, Strategic planing for the success of your 
organization 

2002 Sabiedriskās attiecības, Veselības aprūpes menedžments, likumdošana. 
Sertifikāts par maăistratūras programmas sabiedrības veselībā teorētiskā 
kursa noklausīšanos Latvijas Medicīnas akadēmijā 32 kredītpunktu apjomā 

2001 Prezentācijas prasme un saskarsmes māksla, Veselības aprūpe, Veselības 
politika, stratēăija un plānošana, Medicīnas ētika, Epidemioloăija un 
praktiskā biostatistika 

2000 Sabiedrības veselība, Datorzinību pamati 
1997 Tirgus ekonomikas pamati, Datorzinību pamati 
1996 Community Leadership in Education and Social Services 
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No 1995. gada Pasaules Bankas projekta ietvaros darbība Personālpolitikas izstrādē VSAA 
No 1994. gada Pieredzes apguve par sociālo politiku Zviedrijā, Vācijā, Somijā, Francijā, 

Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Ungārijā, Dānijā, BeĜăijā, Nīderlandē, 
Ėīnā, Spānijā 

Darba pieredze  

No 2006. gada LR 9. Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja, 
Sociālās drošības apakškomisijas priekšsēdētāja, Pilsonības likuma izpildes 
komisijas locekle, Sabiedrības veselības apakškomisijas locekle, 
Nodarbinātības apakškomisijas locekle 

2003 – 2006  Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore, domes deputāte, sociālo 
lietu komitejas un Finanšu komitejas locekle 

1998 – 2002 LR 7. Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja, 
Pilsonības likuma izpildes komisijas locekle 

1986 – 1998 Darbs pašvaldības un valsts sociālajās institūcijās 
1972 – 1998 Darbs pedagoăijā 

Citas aktivitātes 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle 
(LKrA) 

Zinātniskais grāds 
Dr. honoris causa Latvijas Kristīgajā akadēmijā  
Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Akadēmiskais amats 
Docente 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Latviešu zīmju valoda – sarunvalodas līmenī 
Krievu valoda – pārvaldu brīvi 
Vācu valoda – sarunvalodas līmenī  
AngĜu valoda – ar vārdnīcas palīdzību 

Prasmes un kompetences Autovadītāja tiesības (B kategorija) no 1976. gada 
Datorprasmes – MS Word, NAIS, Lotus Notes, Excel 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Pasniegti studiju priekšmeti par sociālās politikas, sociālās likumdošanas un 
sociālā darba tēmām Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Liepājas Universitātē, 
Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē u.c. 

Intereses  Literatūra, ceĜojumi, psiholoăija 

Cita informācija 

Šėīrusies, divas meitas  

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Anda Rožukalne  
Adrese: Viršu iela 3/1, StapriĦi, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164 

Mobilais tālr. – 29425475, E – pasts: andaro@inbox.lv  
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1965. gada 21. janvāris 
Personas kods – 210165-10914  

Izglītība  
2006 – 2010   Rīgas StradiĦa Universitāte, Socioloăijas doktorantūra (ar specializāciju mediju 

socioloăijā – doktors socioloăijā 
1996 – 1998 Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes un žurnālistikas maăistrantūra – 

informācijas un komunikācijas zinātnes maăistra grāds komunikācijas zinātnē  
1982 – 1987 Latvijas Universitātes Filoloăijas fakultātes žurnālistikas nodaĜa –žurnālistes 

kvalifikācija 
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Tālākizglītība 
 

1995 – 1998 Latvijas Banku augstskola sadarbībā ar London Chartered Institute of Banking, 
banku darbinieku programma (apgūti kursi: Vadītprasme, Makroekonomika, 
Mikroekonomika, Mārketings, Grāmatvedība, Finanšu pakalpojumi u.c.) 

Darba pieredze  

09/2006 – līdz šim laikam Rīgas StradiĦa Universitātes Komunikācijas fakultāte – žurnālistikas studiju 
programmas vadītāja, lektore 

2003 – līdz šim laikam  Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Komunikācijas studiju nodaĜa – 
lektore 

2001 – 2003 Rīgas StradiĦa universitātes Komunikācijas studiju katedra – žurnālistikas studiju 
nodaĜas vadītāja, lektore 

1998 – 2004  Žurnāls „Santa” – galvenās redaktores vietniece 
1997 – 1998 Laikraksts „Diena” – žurnāliste  
1995 – 1997  Latvijas Krājbanka – preses sekretāre, sabiedrisko attiecību nodaĜas vadītāja 
1994 – 1995           Laikraksts „Labrīt” – žurnāliste  
1985 – 1994 Laikraksts „Latvijas Jaunatne”, „Padomju Jaunatne” – žurnāliste, nodaĜas vadītāja 

Zinātniskais grāds 
Dr. sc. soc. 

Akadēmiskais amats 
Vieslektore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – labā līmenī 

Akadēmisko pētījumu 
jomas 

Mediju ekonomika un mediju sistēmas, mediju auditorijas sabiedriskie mediji, 
mediju lietojuma paradumi, mediju funkcionālisms mediju kritika, slēptā politiskā 
reklāma, mediju auditorijas, mediju saturs, patērniecības un dzimtes diskursi 
mediju saturā 

Dalība sabiedriskajās 
organizācijās 

Kopš 2001 – Baltijas mediju pētnieku asociācija (BAMR) 

Profesionālās aktivitātes Izglītojošu semināru un lekciju vadīšana dažādās mediju organizācijās (a/s 
„Diena”, Kurzemes reăionālo mediju apvienība, „Kurzemes Vārds”, „Latvijas 
televīzija”, Latvijas Radio u.c. 

 Konsultāciju sniegšana dažādām mediju organizācijām (LTV, Latvijas Radio, 
izdevniecība „Žurnāls „Santa””, Izdevniecība „Rīgas ViĜĦi” (no 2004. g. galvenā 
konsultatīvā redaktore žurnāls „Marta” u.c.) par sekojošiem jautājumiem: mediju 
satura un struktūras izmaiĦas, mediju menedžments, redaktora darbs, mediju žanri 
un starpžanru attīstības tendences u.c. 

 Līdzdalība mediju pētījumos – 2005.g. un 2006. g. „Iespējamā slēptā politiskā 
reklāma” 

2007 – 2009  „Izaicinājums politiskajai līdzdalībai” (neiecietības diskursi medijos) 
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Kursi RSU: Bakalaura programma: Ievads žurnālistikā, Mārketings masu 
komunikācijā, Redaktora darbs, Pētnieciskā žurnālistika, Žurnālistikas žanri, ZiĦu 
žurnālistika, Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā. Maăistrantūras 
programma: Mediju auditorijas un mediju efekti, Mediju ekonomika , 
Komunikācijas situāciju analīze, Reklāma masu komunikācijā, Mediju auditorijas 
un komunikācija  

Cita informācija 

Apbalvojumi: 2000. g. un 2003. g. saĦemta NRTP balva „Gada radio un TV 
kritiėis” 

Intereses 

Fotogrāfija, kino, britu modernā literatūra 
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CURRICULUM VITÆ  

Aivita Putni Ħa  
Adrese: Visvalža iela 4a, Rīga LV-1050, Latvija 

Tālr. – 670344852, E - pasts: aivita.putnina@lu.lv  
 

Personas dati 
Dzimšanas gads – 1969  

Izglītība  
1996 – 1999 Kembridžas Universitāte (Lielbritānija) – doktors (PhD) sociālajā antropo-

loăijā 
1995 – 1996 Kembridžas Universitāte (Lielbritānija) – maăistrs (Mag. phil.) sociālajā 

antropoloăijā 
1990 – 1993 Vītauta Dižā Universitāte (KauĦa, Lietuva) – bakalaurs socioloăijā 
1989 – 1990 Latvijas Universitātes Filoloăijas fakultāte 
1987 – 1989 Rīgas Medicīnas Institūts, Ārstniecības fakultāte 

Tālākizglītība 
 

01/2002 – 03/ 2003 Open Society Institute (Budapest, NewYork) – Starptautiskās politikas 
izpētes stipendiāte  

1996-1999 W. Wise grants doktora studijām Kembridžas Univeristātes Sociālās 
antropoloăijas departamentā / Daugavas Vanagu Izglītības fonds (Anglija) 

1995 Sorosa Fonds / Chevenning grants studijām Kembridžas Universitātē 
Darba pieredze  

Kopš 2009 LU Humanitāro zinātĦu fakultātes Klasiskās filoloăijas un antropoloăijas 
studiju nodaĜa – Kultūras un sociālā antropoloăija bakalaura studiju 
programmas vadītāja 

2009 – 2011 ES 7-tā Ietvarprogramma “PilsoĦu līdzdalība lēmumu pieĦemšanās 
zināšanu bāzētas politikas jomā” 

2007 – 2009                  Central European University, Center for Policy Studies – pētniece, 
(„Quality in gender equality policies”) 

2005 – 2007 Resursu centrs sievietēm “Marta” eksperte („Equal” projektā „Atvērtais 
darba tirgus sievietēm”)  

Kopš 2001 Sabiedriskas organizācijas „Sabiedriskās politikas institūts” valdes 
priekšsēdētāja 

2004 – 2005   LR Kultūras ministrija – eksperte kultūras politikas vadlīniju izstrādē 
2003 – 2007  ES 6-tās Ietvarprogrammas projekts „Izaicinājumi biomedicīnā” – Latvijas 

darba grupas vadītāja, vadošā pētniece darba grupā, kas saistīta ar 
biotehnoloăiju medikalizāciju un ăenetizāciju  

2003   LR Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts – 
eksperte Sabiedrības integrācijas programmas monitoringa kritēriju iztrādē, 
rīcības programmas „Lībieši Latvijā” audits un aktualizācija 

2002 LR Ārlietu ministrija – eksperte Latvijas ārējās komunikācijas 
pamatnostādĦu izstrādē 

2000 – 2004 Latvijas Antropologu asociācija – viceprezidente  
2000 Konsultāciju kompānija Finance, Treasury, Investment – eksperte Latvijas 

nacionālā attīstības plāna sagatavošanā  
2000 – 2009 LU Sociālo zinātĦu fakultātes Socioloăijas nodaĜas docente 
1999 – 2000 LU Sociālo zinātĦu fakultātes Socioloăijas nodaĜas lektore 
Piederība profesionālām nozaru organizācijām 
 Eiropas Sociālo antropologu asociācijas biedre  
 Latvijas Sociālo antropologu biedre 
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Zinātniskais grāds 
Dr. phil. 

Akadēmiskais amats 
Vieslektore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 

Sociālās aktivitātes Konsultācijas un lekcijas NVO (Sieviešu resursu centrs „Marta”, Latvijas 
lauku reăionu sieviešu organizāciju apvienība, sieviešu uzĦēmēju 
organizācija „Līdere”, Latvijas Vecmāšu asociācija un reăionālās NVO), 
biznesa organizācijas (SIA Lattelekom, reklāmas aăentūra „Lidosta”)  

 Kā NVO aktīviste piedalījusies Latvijas dzimumu līdztiesības, ăimenes un 
seksuālo minoritāšu, reproduktīvās politikas un lauku reăionu politikas 
lobēšanā. Piedalījusies dzimumu līdztiesības likuma projekta izstrādē  

 Publicējusi vairāk kā 30 dažādas publikācijas Latvijas preses un interneta 
medijos, sniegusi eksperta komentāru nacionālajos TV un radio kanālos  

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Kursi Latvijas Kristīgajā akadēmijā: Kultūras un sociālā antropoloăija 

 Kursi Latvijas Universitātē: Ievads sociālajā antropoloăijā, Sociālā 
antropoloăija, Antropoloăijas teorijas un metodes, ĖermeĦa un medicīnas 
antropoloăija un socioloăija, Fuko un Burdjē sociālā teorija, 
Postmodernisms un sabiedrība, Postmodernās sociālās teorijas, Dzimte un 
sabiedrība, Antropoloăijas metodes, Post-sociālisma antropoloăija 

Profesionālās intereses 

Dzimumu pētniecība, dzimumu līdztiesības politika, seksualitāte, 
reproduktīvā veselība, biomedicīniskās tehnoloăijas, pilsoniskās sabiedrības 
un pārvaldības jautājumi 

 
 
  

CURRICULUM VITÆ  

Inta Mieri Ħa  
Adrese: Āgenskalna iela 22a-19, Rīga, LV-1046, Latvija  

Mobilais tālr. – 25919309 
E – pasts: inta@sociology.lv, inta.mierina@gmail.com  

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1980. gada 2. maijs  

Izglītība  
10/2006 – pašreiz Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāte – socioloăijas doktorante. 

Disertācijas tēma „Latvija globālās stratifikācijas kontekstā” 
09/2003 – 06/2006 Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāte – sociālo zinātĦu maăistrs 

socioloăijā 
09/2003 – 09/2004 FernUniversität in Hagen (Vācija) – socioloăijas tālmācības maăistra 

programmas „Individualisierung und sozialer Wandel” maăistrante (studijas 
pārtrauktas) 

09/1999 – 06/2003 Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāte – sociālo zinātĦu bakalaurs 
socioloăijā 

09/1998 – 06/1999 Rīgas Tehniskā universitāte – ekonomikas zinātnes bakalaurs (nepabeigts 
sakarā ar pāreju uz citu specialitāti) 

Tālākizglītība 
 

03/12 – 04/12/2007  Centre for Survey Research and Methodology Gesis (Zuma) – 2nd ESS Train 
“Nonresponse in Cross-National Surveys, Manheima, Vācija 

18/11 – 24/11/2007  International Sociological Association (ISA) – ISA International Laboratory 
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for Ph.D. Students in Sociology „Globalization. Social Problems and Social 
Policy”, Maiduguri, Nigērija 

27/08 – 31/08/2007  The European Consortium for Social Research (ECSR) and the European 
Science Foundation (ESF) TransEurope Research Network – Summer 
School: “Globalization, social inequality and the life course: comparative 
methodological approaches”, Groningena, Nīderlande 

26/07 – 29/07/2007  EconomEtica, The Department of Economics of the University of Trento – 
Summer School: ,,Social Capital, Corporate Social Responsibility and 
Sustainable Economic Development”, Trento, Itālija 

24/07/ – 25/07/2007  EconomEtica, The Department of Economics of the University of Trento – 
CMIF Workshop: „Social Capital, Corporate Social Responsibility and 
Sustainable Economic Development”, Trento, Itālija 

Darba pieredze  

2010 – pašreiz Varšavas Universitātes (Polija) Socioloăijas institūts – asistente 
09/2007 – pašreiz Latvijas Universitātes Sociālo ZinātĦu Fakultāte – nodarbību pasniedzējs 
06/2007 – pašreiz Latvijas Universitātes aăentūra – zinātniskais institūts ,,LU Filozofijas un 

socioloăijas institūts” – pētniece (zinātniski pētnieciskā darba veikšana, 
konferenču organizēšana, pētījumu izstrāde un analīze. Šobrīd tiek veikts 
darbs grantā: „Sociālās atstumtības riska faktori: jaunieši Latvijas 
sabiedrībā”) 

09/2006 – pašreiz Socioloăisko pētījumu institūts – pētniece (pētījumu izstrāde un vadīšana, 
iegūto rezultātu apstrāde un analīze, pārskatu sagatavošana un prezentēšana) 

12/2006 – pašreiz Latvijas Universitāte – Līgumdarbs projektā „Jauno tautas attīstības 
pētnieku partnerība” (veikt Latvijas Universitātes un citu projektā iesaistīto 
Latvijas augstskolu studentu pētniecisko darbu sagatavošanu iekĜaušanai 
vienotā publikācijas manuskriptā projekta ietvaros) 

01/2006 – 08/2007 SIA ,,Data Serviss” – konsultante (konsultācijas metodoloăijas un analīzes 
jautājumos, sarežăītāko pētījuma projektu izstrāde un vadīšana) 

01/2007 – 06/2007 Latvijas Universitātes aăentūra – zinātniskais institūts „LU Filozofijas un 
socioloăijas institūts” – pētnieka asistente grantā „Sociālās atstumtības riska 
faktori: jaunieši Latvijas sabiedrībā” (zinātniski pētnieciskā darba veikšana, 
līdzdalība konferenču organizēšanā, pētījumu izstrāde un analīze) 

11/2006 – 04/2007 Latvijas Universitāte – Līgumdarbs projektā „Pārskats par tautas attīstību” 
(reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju aptaujas par cilvēkkapitāla veidošanas 
un izmantošanas problēmām reăionos (respondentu skaits – 2000) izlases 
metodikas un anketas izstrāde)  

01/2004 – 01/2006 SIA „Data Serviss” – kvantitatīvo pētījumu daĜas vadītāja (piedāvājumu un 
līgumu izstrāde, projektu izcenojuma aprēėini, prezentāciju izstrāde un 
vadīšana, projektam nepieciešamo resursu plānošana un prognozēšana, 
nodaĜas darba plānošana, organizācija un kontrole, projektu vadība, kā arī 
līdzdalība dažādos pētījumu veikšanas posmos) 

Piederība profesionālām 
nozaru organizācijām 

Starptautiskā Sociologu asociācija (International Sociological Association), 
biedrs, pētnieciskās komitejas „Loăika un metodoloăija socioloăijā” (Logic 
and Methodology in Sociology) locekle 

 Latvijas Sociologu asociācija, biedrs 

Zinātniskais grāds 
Mag. sc. soc. 

Akadēmiskais amats 
Vieslektore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
Vācu valoda – labā līmenī 

Prasmes un kompetences Datorprasmes: Windows, Linux, MS Office, OpenOffice, SPSS 
B kategorijas auto vadītāja apliecība 
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Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Kursi Latvijas Kristīgajā akadēmijā: Socioloăija, Socioloăisko pētījumu 
metodes; LU Sociālo zinātĦu fakultātē: Mārketinga pētījumi 

Profesionālās intereses Lietišėā socioloăija, kvantitatīvo pētījumu metodes, sociālais kapitāls un 
cilvēkkapitāls, globalizācija un globālā stratifikācija, darba tirgus 

Cita informācija Sasniegumi: 
 LU rektora Atzinības raksts par 1. pakāpes balvu studentu zinātnisko darbu 

konkursā socioloăijas nozarē, lietišėās socioloăijas apakšnozarē 2003. gada 
ūnijā; 

 Atzinības raksts 2006. gada Minsteres balvas konkursā par sociālā kapitāla 
izpausmju un īpatnību izpēti Baltijas valstīs, noskaidrojot tā ietekmi uz 
ekonomisko un sociālo attīstību maăistra darbā „Sociālais kapitāls un 
Baltijas valstu attīstība”. 

 
 

 CURRICULUM VITÆ  

Armands KalniĦš 
Adrese: Staiceles iela 3, Rīga, LV-1035, Latvija 

Mobilais tālr. – 29283414; E – pasts: armands5578@inbox.lv 
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1955. gada 8. jūlijs 

Izglītība  
2001 – 2007 Latvijas Universitāte, pabeigta doktorantūra vadības zinātĦu nozarē, 

sabiedrības vadības apakšnozarē, teicami nokārtoti promocijas eksāmeni 
„Valsts pārvaldes un pašvaldību reformas” un angĜu valoda, kursi „Jaunākās 
pētījumu metodes vadības un ekonomikas zinātnēs”, „Jaunākās informācijas 
tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija”, „Personālvadības problēmas, 
„Projektu vadīšana”, „Valsts pārvaldes un pašvaldību reformas” u.c. 
Disertācijas tēma: IerēdĦu izglītības pilnveide Latvijā 

1994 Latvijas Universitātes Pedagoăijas fakultāte - pedagoăijas maăistrs 
1978 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte, ekonomiskās kibernētikas 

specialitāte – ekonomista matemātiėa diploms 
Civildienests 1994. gada 15. jūlij ā nokārtots ierēdĦa kandidāta pārbaudījums.  

IerēdĦa statuss iegūts 1999. gada 31. maijā 

Tālākizglītība un 
kvalifikācijas 

 

1993 – 2009  
 

Tālakizglītības kursi (kopumā vairāk nekā 40 kursi) – angĜu valoda, vācu 
valoda, ES lietas un procedūras, vadība pārmaiĦās un attīstībā, mācības 
darbībā, kvalitātes vadība, tirgus ekonomika, uzĦēmējdarbība, stresa un 
sociālo konfliktu profilakse organizācijā, organizāciju pārmaiĦu vadība, 
projektu sagatavošana un finansu vadības pamati, darbs komandā un laika 
menedžments, tiesību un valsts pārvaldes pamati, psiholoăija, datorzinības, 
galvenās politikas prasmes, valsts pārvaldes sistēma, jaunā publiskā 
pārvalde, personālvadības attīstība, civildienests ES kontekstā, 
administratīvais process iestādē, personas datu tiesiskā aizsardzība, uz 
rezultātu orientētas iestādes darbība, trenēšanās darbības pārmaiĦu vadībā, 
Valsts pārvaldes iekārtas likums, aktīva līdzdalība pilsoniskā sabiedrībā, 
metodika un tās izstrādes pamatprincipi, efektīva darbu, mērėu un laika 
plānošana u.c. 

2008 Starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2000 prasību skaidrojums, 
„Zygon Baltic Consulting” mācību centra kursu apliecība. 

2005 Latvijas kvalitātes balvas vērtētāja un Klientu servisa balvas vērtētāja 
tiesības (Latvijas Kvalitātes asociācijas apliecība Nr.305/06), līdzdalība 
Latvijas kvalitātes balvas publiskā sektora pretendentu vērtēšanā 

2002 Latvijas Universitātes sertifikāts par tālākizglītības programmas 
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„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” apguvi 
1998 Eiropas Savienības lietu pasniedzēja kvalifikācija. ES pasniedzēju 

programma (Vācijas un Latvijas kopprojekts: K.Duisberga biedrība, Eiropas 
politikas institūts, Eiropas Akadēmija (Vācija) un Valsts administrācijas 
skola (Latvija)) 

2008 Starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2000 prasību skaidrojums, 
„Zygon Baltic Consulting” mācību centra kursu apliecība. 

2005 Latvijas kvalitātes balvas vērtētāja un Klientu servisa balvas vērtētāja 
tiesības (Latvijas Kvalitātes asociācijas apliecība Nr.305/06), līdzdalība 
Latvijas kvalitātes balvas publiskā sektora pretendentu vērtēšanā 

2002 Latvijas Universitātes sertifikāts par tālākizglītības programmas 
„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” apguvi 

1998 Eiropas Savienības lietu pasniedzēja kvalifikācija. ES pasniedzēju 
programma (Vācijas un Latvijas kopprojekts: K.Duisberga biedrība, Eiropas 
politikas institūts, Eiropas Akadēmija (Vācija) un Valsts administrācijas 
skola (Latvija)) 

Darba pieredze  

Kopš 09/2009 Alberta koledža – vieslektors 
16/11/2007 – 31/08/2009 Valsts speciālās izglītības centrs (no 2009. gada 1. jūlija – Valsts izglītības 

satura centrs) – finansēšanas un budžeta plānošanas nodaĜas vadītājs 
(finanšu vadība, sabiedrības vadība, iekšējo normatīvo aktu un citu 
dokumentu izstrāde, ES struktūrfondi, administratīvie uzlabojumi (t.sk. 
personāla vadībā), analītiskais un pētnieciskais darbs, sabiedriskās 
attiecības, kvalitātes vadība, publiskie iepirkumi u.c.) 

20/06/2005 – 10/01/2007; 
15/01 – 31/07/2007 

Grāmatvedības un finanšu koledža – direktors, lektors (izglītība, sabiedrības 
vadība, personāla vadība, grāmatvedība un finanses, iekšējo normatīvo aktu 
izstrāde, darba organizācija augstākās izglītības iestādēs, pētniec. darbs) 

01/10/2003 – 01/05/2005 
 

SIA “BRC Novatēka” – administrācijas direktors (konsultācijas, darbs ar 
personālu, kvalitātes vadība, ES projekti (ES Sociālais fonds), iekšējo 
normatīvo aktu izstrāde, lietvedības organizēšana, kvalitātes vadība u.c.) 

01/03/1999 – 02/04/2003 
 

Valsts Civildienesta pārvalde – priekšnieks (publiskās pārvaldes reformas, 
sabiedrības vadība, civildienesta vadība, konceptuālu dokumentu un 
normatīvo aktu projektu izstrāde, pētniecība, analītisko un informatīvo 
ziĦojumu izstrāde, ES lietas, Phare projekta koordinācija, darbs ar 
personālu, stratēăijas izstrāde un īstenošana u.c.) 

07/08/1997 – 01/03/1999 
 

Valsts Pārvaldes reformas birojs – direktora vietnieks (publiskās pārvaldes 
reformas, sabiedrības vadība, stratēăijas izstrāde un īstenošana, personāla 
vadības koordinēšana valsts pārvaldē, darbs ar personālu, iekšējo normatīvo 
aktu izstrāde, pētniecība, analītisko un informatīvo ziĦojumu izstrāde, Phare 
projekta sagatavošana un koordinācija u.c.) 

05/09/1996 – 09/07/1997 
 

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” – administratīvais direktors 
(rehabilitācija, administrācija, stratēăijas izstrāde un īstenošana, darbs ar 
personālu, starptautiskie sakari u.c.) 

27/09/1993 – 05/08/1996 
 

Izglītības un zinātnes ministrija – valsts sekretārs, Stratēăiskās plānošanas 
departamenta direktors (vietnieks) (administrācija, stratēăiskā plānošana, 
personāla vadība, finanšu vadība, konceptuālu dokumentu un normatīvo 
aktu projektu izstrāde, analītisko un informatīvo ziĦojumu izstrāde, 
pētniecība u.c.) 

26/01/1988 – 25/09/1993 Rīgas Skolotāju institūta (Rīgas 1. pedagoăiskās skolas) nodaĜas vadītājs, 
pasniedzējs 

01/08/1978 – 25/01/1988 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes vecākais pasniedzējs, 
matemātiėis 

06/04/1976 – 17/07/1976 ZinātĦu akadēmijas Ekonomikas institūts, vecākais laborants 
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Zinātniskais grāds 
Mag. paed. 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
AngĜu valoda – labā līmenī 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
Vācu valoda – labā līmenī 

Prasmes un kompetences MS Word, Outlook, Internet Explorer u.c. labā lietotāja līmenī 

Pieredze tiesību (ārējo un iekšējo normatīvo) aktu izstrādē, iestāžu un to 
struktūrvienību vadīšanā/attīstībā, stratēăiju izstrādē un īstenošanā, 
pētniecībā, administratīvo darbu vadīšanā un to pilnveidojumu sagatavošanā 
un īstenošanā, finanšu vadībā, personāla vadībā, juridisko jautājumu 
risināšanā, procesu un informācijas analīzē, publisko iepirkumu jomā, 
kvalitātes vadībā, dokumentu pārvaldībā (lietvedības sistēmu izstrādē un 
ieviešanā), sabiedriskajās attiecībās u.c. jomās. Sadarbības, prezentācijas un 
komunikācijas prasmes, iniciatīva, organizatora spējas, orientācija uz 
pilnveidi un attīstību 

Aktivit ātes publiskās pārvaldes jomā 
1993 – 2006 Sadarbība ar Latvijas un citu valstu publiskās pārvaldes iestādēm un 

starptautiskajām institūcijām (ES sadarbības organizācija SIGMA – 
“Atbalsts pārvaldes uzlabošanai Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs”, 
Polijas Civildienesta birojs, Čehijas Valdības birojs u.c.) savas kompetences 
ietvaros kopš 1993.gada (jomas: publiskā pārvalde un tās pārvaldes 
reformas, izglītība, izglītības vadība, civildienesta vadība, pētniecība, 
personālvadības koordinēšana u.c.). Sadarbība ar Latvijas Pašvaldību 
savienību, Latvijas Pašvaldību darba devēju asociāciju, Latvijas Lielo 
pilsētu asociāciju, Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Ventspils, Jelgavas u.c. 
pašvaldībām. 

Sociālās aktivitātes  
1998 – 2002 Ministru kabineta darba grupu vadīšana – sagatavotie normatīvie akti un 

koncepcijas:  
 • MK 1998. gada 15. septembra noteikumi Nr.356 “Noteikumi par valsts 

pārvaldes kompetences deleăēšanu pilnvarotajām institūcijām” – 
sadarbība ar pašvaldībām;  

 • MK 1998. gada 22. decembra instrukcija Nr.3 “Instrukcija par gada 
publisko pārskatu sagatavošanas kārtību";  

 • koncepcija „Par iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu valsts un pašvaldību institūcijās (par informācijas un 
pakalpojumu centru ieviešanu)”, kas pieĦemta zināšanai MK sēdē 
1999.gada 14.decembrī – sadarbība ar pašvaldībām (mērėis – publisko 
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reăionālajā un vietējā 
līmenī);  

 • koncepcija ”Par kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu valsts pārvaldes 
iestādēs", kas pieĦemta zināšanai MK sēdē 2000. gada 18. janvārī) – 
sadarbība ar pašvaldībām(mērėi – publisko pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana valsts, reăionālajā un vietējā līmenī un publisko varu 
realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes 
paaugstināšana). 

1999 – 2000 Phare projekta “Atbalsts Valsts pārvaldes reformai Latvijā” koordinators 
Valsts civildienesta pārvaldē (personāla vadības jautājumi) 

2000 – 2003 
2005 – 2007 

Pārstāvis Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu publiskās pārvaldes 
institūciju un izglītības iestāžu tīklā – pētniecības jautājumi 

2000 – 2003 Valsts civildienesta likuma sagatavošana pieĦemšanai un šajā likumā 
paredzēto normatīvo aktu sagatavošanas, pieĦemšanas un ieviešanas 
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organizēšana: vienotu personāla vadības principu izstrāde un ieviešanas 
koordinēšana valsts pārvaldē 

2000 – 2003 Valsts civildienesta likuma ieviešanas organizēšana, Valsts pārvaldes 
reformas stratēăijas Rīcības plāna 5. mērėa koordinators  

2000 – 2001 Grozījumu likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas 
kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” sagatavošana (par mutvārdu 
iesniegumu noformēšanu rakstveidā pēc iedzīvotāju lūguma) 

1996 – 2006 Studiju vizītes un stažēšanās Zviedrijas Valsts Kancelejā, ES institūcijās 
Briselē un Publiskās pārvaldes koledžā Brigē, BeĜăijā, TAIEX organizētās 
mācības par ES jautājumiem Briselē, Austrijas Valsts kancelejā un Finanšu 
ministrijā, Dānijas Sociālo lietu ministrijā, Apvienotās Karalistes Ministru 
kabineta birojā, Zviedrijas, Dānijas, Apvienotās Karalistes, Polijas, Čehijas, 
Vācijas u.c. valstu pašvaldībās, Dānijas, Somijas, Norvēăijas, Vācijas, 
Igaunijas, Lietuvas u.c. valstu izglītības iestādēs u.c. 

Cita pieredze  
2009 Eiropas speciālās izglītības attīstības aăentūras projekta „Augstākās 

izglītības pieejamības ceĜvedis” koordinators Latvijā 
2004 – 2005 Pieredze lietvedības sistēmas izstrādē lielā uzĦēmumā (konfidencialitātes 

noteikumu dēĜ neminu uzĦēmuma nosaukumu) 
1999 – 2002 Pašvaldību darbinieku konsultācijas par iespējām valsts pārvaldes pieredzi 

ieviest pašvaldībās, pieredzes apmaiĦa par pašvaldību jauninājumu 
ieviešanu valsts pārvaldē (Ventspils, Rīga, Daugavpils rajons, Liepāja u.c.) 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

 

2007 –  Latvijas Kristīgā akadēmija: studiju kurss „Personāla vadība”, „Pedagoăija”, 
„Sociālā pedagoăija” 

2008 - 2010 Alberta koledža: studiju kurss „Personāla vadība un ētika”, „Kvalit ātes 
vadības sistēmas”, kvalifikācijas darbu vadītājs (studiju kurss „Personāla 
vadība un ētika”), valsts kvalifikācijas komisijas dalībnieks 

2004 – 2008 Starptautiskās praktiskās psiholoăijas augstskolas lektors: studiju kursi 
“Eiropas Savienības pamatnostādnes”, “Publiskās pārvaldes organizācija un 
reformas” (tai skaitā,- pašvaldību un personāla vadības jautājumi), 
„Sabiedrības vadība” un “Kvalitātes sistēmu vadība” 

2001 – 2004 Latvijas Universitātes lektors: studiju kurss “Publiskās pārvaldes reformas 
Latvijā” (tai skaitā,- pašvaldību un personāla vadības jautājumi), 
kvalifikācijas darbu vadītājs. 

2001 – 2009 Daugavpils Universitātes lektors: studiju kursi “Publiskās pārvaldes 
reformas”, „Valsts civildienesta organizēšana un attīstība“ un “Eiropas 
Savienības pamatnostādnes”, maăistra darbu vadītājs (temati – publiskā 
pārvalde, pašvaldības, personāla vadības jautājumi u.c.), valsts 
kvalifikācijas komisijas dalībnieks 

2006 – 2007 Grāmatvedības un finanšu koledžas lektors: “Publiskās pārvaldes 
organizācija un reformas” (tai skaitā, pašvaldību un personāla vadības 
jautājumi) un “Eiropas Savienības pamatnostādnes”, kursa darbu vadītājs, 
valsts kvalifikācijas komisiju vadītāja vietnieks 

2004 – 2007 Latvijas Universitātes Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs: 
mācību kursi “Kvalitātes vadība pašvaldībās un valsts iestādēs”, “Personāla 
vadības sistēma un tās analīze”, “Efektīva vadīšana un stratēăiskā plānošana 
– organizācijas attīstības garants”, “Vadība, vadītāji un organizācijas” un 
“Darba samaksa un motivācija” 

2008 Izglītības un attīstības centrs „EGO”: tālākizglītības kurss „Kvalitātes 
vadība valsts iestādēs un pašvaldībās”, sagatavoti kursi par personāla vadību 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Guntis Dišlers  
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Mājas adrese: Mirdzas iela 22, Jūrmala, LV-2015, Latvija 
Mobilais tālr. – 22008895; darbā – 67753360 

E-pasts: gun.tis@hotmail.com, biblioteka@kra.lv  
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1958. gada 30. jūnijs 
Pilsonība – Latvijas 
Personas kods – 300658-10125 

Izglītība  
2005 – Studijas Tartu Universitātes teoloăijas doktorantūrā. Disertācijas tēma: 

Anikonisms Vecajā Derībā 
2003 – 2005  Latvijas Kristīgā akadēmija – maăistrs teoloăijā un reliăiju zinātnē 
1989 – 1992   
 

Latvijas ev. lut. Baznīcas Teoloăijas seminārs, vēlāk – LU Teoloăijas 
fakultāte – bakalaurs teoloăijā un reliăiju zinātnē 

1978 – 1983  Latvijas Valsts Universitātes Filoloăijas fakultāte – latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 

Tālākizglītība 
 

2001, 2003, 2004, 2005, 
2006   

Stažēšanās ārzemēs ERASMUS ietvaros Somijas Teoloăijas institūtā 
Helsinkos 

1995 – 1999   Dažādi kursi teoloăijā Jončepingas un Kortebū Teoloăijas augstskolās 
(Zviedrijā) 

1995 – 2001   Arheoloăiskās ekspedīcijas Izraēlā, Tantūras Bībeles pētnieciskajā centrā un 

Rokfellera Muzeja fondos 

Darba pieredze  

Kopš 1993 Latvijas Kristīgās akadēmijas līdzdibinātājs, docētājs 
1990 – 2004 Latvijas Ev.-Lut. Baznīcas mācītājs dažādās Rīgas un apkaimes draudzēs 
1984 – 1989 Redaktors Latvijas ZinātĦu akadēmijas Izdevniecībā „Zinātne” 

Citas aktivitātes 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 
(LKrA) 

 
Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks 

 
Redaktors Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā  

 
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas 
(LKrA) vadītājs  

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 
Senebreju valoda – ar vārdnīcas palīdzību 

Prasmes un kompetences MS Office, Adobe Photoshop; digitālā fotogrāfija 
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

LKrA docētie kursi: Latvijas kultūras un baznīcas vēsture, Vecās Derības 
teoloăija, Vecās Derības sociālais lasījums, Vecās Derības laika māksla, 
Zinātniskā darba metodika u.c. 

 Vadītājs un recenzents vairākiem desmitiem bakalaura un maăistra darbu 

Intereses 

Tulkošana, fotografēšana 
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CURRICULUM VITÆ  

Dace Dolace  
Adrese: Jelgavas iela 4- 3, Jūrmala, Bulduri, LV-2010, Latvija 

Mobilais tel. – 29407580, tel. darbā – 67753360 
E – pasts: daugava15@inbox.lv, teologija@kra.lv  

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1960. gada 5. augusts  

Dzimšanas vieta – Jelgava (dzim. Dace RubĜevska) 
Pilsonība – Latvijas 
Personas kods – 050860-10026 

Izglītība  
No 2005 –  Doktorantūras studijas Tartu universitātes Teoloăijas fakultātē, Igaunija (no 

28.06.2005.). Disertācijas tēma – Stratēăiskās praktiskās teoloăijas 
eklezioloăiskā dimensija. SaskaĦā ar individuālo plānu, iegūta trešā studiju 
gada akreditācija. (Tartu universitātes Teoloăijas fakultātes zinātniskās 
padomes sēdē 27.06.2008) 

1999 – 2001 Latvijas Kristīgās akadēmijas teoloăijas maăistrantūra – maăistrs teoloăijā 
1989 – 1993 LU Teoloăijas fakultāte – bakalaurs teoloăijā 
Tālākizglītība  
2005. gada 27. jūnijs Inovācijas augstākās izglītības sistēmā – 40 stundas.  

Daugavpils universitātes Sertifikāts № 289 
2004. gada 5. augusts Kvalitātes vadība pašvaldībās un valsts iestādēs – 32 stundas. LU 

Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centra Apliecība № 2810 

2001 – 2002 
Nokārtots mācību kurss supervīzijā Latvijas Kristīgajā akadēmijā  
(vad. IGNIS kristīgās psiholoăijas akadēmija (Vācija) un SHUV Institūts 
(Sietla, ASV) 

Pētnieciskā un profesionālā pieredze praktiskajā teoloăij ā 

2009 – 2010 
Seminārs „Garīguma problēma profesionālās darbības kontekstā” – Latvijas 
sociālajiem darbiniekiem 

2009 
Seminārs „Negāciju ietekme profesionālajā darbībā” – Rīgas domes 
Kurzemes rajona Sociālajam dienestam 

No 2008. gada augusta – 
Grupu supervīzijas sociālā darba speciālistiem  

2001 – 2002 
Sociāli karitatīvais un psiholoăiski konsultatīvais darbs LKrA mācību 
prakses bāzē Bulduru Sociālās rehabilitācijas centrā „Viktorija-91”  

2001 – 2004 
Vadītas un supervizētas LKrA prakses kristīgajā konsultēšanā P. StradiĦa 
republikāniskajā slimnīcā 

1990 – 2000  
Pastorālpsiholoăiska konsultēšanas prakse Kuldīgas, Vārmes, Ēdoles ev.-
lut. draudzēs kā mācītājai (1990 – 2000): a) kristīgā konsultēšana krīzēs, b) 
mirstošo cilvēku aprūpe, c) uzticības telefona izveide Kuldīgā, d) alkohola 
un narkotiku atkarību konsultēšana (1998 – 2000), telefona darbinieku 
supervizēšana 

Darba pieredze  

No 1999 –  
Latvijas Kristīgā akadēmija – lektore, docente; tālākizglītības nodaĜas 
vadītāja (kopš 2008. g.) 

No 2008 –  
Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētniece 

31/09/1991 – 05/12/1999 Kuldīgas, Vārmes, Ēdoles ev.-lut. draudzēs – mācītāja  
1987 –1989 Jelgavas Bērnu Mākslas skolā – estētikas un mākslas vēstures pasniedzēja  
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Citas aktivitātes  
Latvijas Kristīgās akadēmijas Tālākizglītības nodaĜas vadītāja 

 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle 
(LKrA) 

 
Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētniece 

 
Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) 
locekle 

 
Redaktore Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā  

 
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas 
(LKrA) locekle  

Zinātniskais grāds 
Mag. theol. 

Akadēmiskais amats 
Docente 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 
Vācu valoda – sarunvalodas līmenī, varu lasīt tekstus specialitātē 
Sengrieėu – ar vārdnīcas palīdzību 

Prasmes un 
kompetences 

Prasmes konsultēt cilvēkus psiholoăiskās un garīgās krīzes situācijās; 
prasmes pastorālpsiholoăijas praksē, strādājot ar cilvēkiem, uzklausot, 
motivējot, stiprinot, palīdzot pārvarēt krīzes situācijas, kā arī bibliski 
konsultējot (teoloăiskā izglītība, mācītājas darba un ticības dzīves pieredze) 

 Supervīzijas vadīšanas prasme 
 Prasme strādāt ar tekstu: rakstīt zinātniskos un publicistiskos darbus; 

rediăēt, tulkot. Prasme iegūta filoloăijas studijās, pētnieciskajā un 
publicistiskajā praksē 

 Prasme veikt zinātniski pētniecisko darbu 
 pedagoăiskā prasme (pedagoăijas studijas Filoloăijas fakultātē, skolotājas 

un pasniedzējas darba pieredze) 
 Prasme noorganizēt un vadīt svētbrīžus, lūgšanas. (Teoloăiskā izglītība un 

pastorālā darba pieredze) 
 Prasme strādāt multikulturālā vidē (prasme iegūta, strādājot Mākslas skolā, 

kur mācījās latviešu un krievu bērni un nodarbības bija jāvada abās valodās, 
kā arī Bulduru Rehabilitācijas centrā, kur sociāli karitatīvais rehabilitācijas 
darbs bija jāveic pie latviešiem un krieviem) 

 IemaĦas darbā ar datoru (Microsoft Word, Outlook Express, Internet 
Explorer, Microsoft Power Point) 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadīto kvalifikācijas darbu skaits – 60; maăistra darbu – 6  
Sagatavotie daudzi studiju priekšmeti LKrA pamatstudiju programmās, to 
skaitā: Universālā komunikācija/ Lūgšana, Bībeles ekseăēzes metodes; 
Karitatīvais sociālais darbs ar gadījumu, Baznīcas sociālā mācība; 
Morālteoloăija; Bībeles doktrīnu integrācija sociālajā vidē; Praktikums 
sinerăiskajā antropoloăijā; Praktiskā teoloăija mūsdienu sociālo procesu 
analīzē, Retorika, Gerontoloăiskais sociālais darbs. 

 Sagatavotie un novadītie studiju priekšmeti LKrA maăistra programmā: 
Hamartoloăija; Praktiskā teoloăija; Caritas un sociālā eklezioloăija; Bībeles 
ekseăēzes metodes. 

 LKrA Tālākizglītības kursu programmas izveide un kursu administrēšana. 
Regulāri tiek lasītas lekcijas un vadītas seminārnodarbības praktiskajā 
teoloăijā un sociālajā karitatīvajā darbā LKrA tālākizglītības kursos. 

 Sagatavoti mācību līdzekĜi neklātienes studijām: Pāvila vēstule galatiešiem; 
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Bībeles doktrīnas I un II: Praktiskā eklezioloăija. 
 Kompendiji: Poimēnika, Universālā komunikācija/ lūgšana, Paliatīvā aprūpe  
 Supervīzija: 1) Supervizēta LKrA studentu psiholoăiskās konsultēšanas 

prakse Zviedrijā Mulsjo un Stokholmas rehabilitācijas institūcijās. 2) Grupu 
supervīzija Sociālā darba speciālistiem (RD Kurzemes raj. SD 
darbiniekiem; 2008., 2009. g). 

Cita informācija 

Precējusies 

 

 
 

CURRICULUM VITÆ  

Pēteris Leiškalns  
Adrese: Viestura ielā 18-4, Jūrmala, LV-2010, Latvija 

 Mobilais tālr. 29241312, darba tālr. 67093909,  
E pasts: peteris.leiskalns@inbox.lv   

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1955. gada 18. novembris 
Dzimšanas vieta – Jūrmala 
Pilsonība – Latvijas Republikas 
Personas kods – 181155-11528  

Izglītība  
2009 Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte – sociālo zinātĦu profesionālā 

maăistra grāds tiesībzinātnē un jurista kvalifikācija  
2007 Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte – sociālo zinātĦu bakalaurs 

tiesībzinātnē 
2003 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte – Sociālo zinātĦu 

maăistrs ekonomikā  
2001 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte – ekonomista 

profesionālā kvalifikācija  
1999 Latvijas Kristīgā akadēmija – sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, 

diakons  

Tālākizglītība 
Latvijas Revīziju komisiju asociācijas kvalifikācijas celšanas centrs, kurss 
„Pašvaldību saimnieciski – finansiālās darbības revidents” 

 Latvijas Pašvaldību mācību centrs, kurss „Revīzijas komisijas darbinieks” 
 Latvijas Pašvaldību mācību centrs seminārs „Iekšējās kontroles sistēmas 

izveide un iestādes efektīvas darbības nodrošināšana” 
 Latvijas Pašvaldību mācību centrs seminārs „Pašvaldību siltumapgādes 

sistēmu apsaimniekošana” 
 Sabiedrība par atklātību „Delna”, seminārs „Publiskie iepirkumi – no idejas 

līdz realizācijai” 
Darba pieredze  

2008– 2009 LR Ministru prezidenta ārštata padomnieks  
2003 – 2006 Bērnu un ăimenes lietu ministra padomnieks  
2002 – 2003 Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ăimenes lietās parlamentārais sekretārs  
2002 – 2010 Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulators – priekšsēdētājs  
Kopš 2002 Latvijas Kristīgā akadēmija, lektors, docents  
Kopš 1999 Jūrmalas pilsētas dome – revīzijas nodaĜas vadītājs  
1994 – 1999 SIA „Lauku Avīze” – žurnālists  
1995 – 1998 Latvijas Republikas Saeima – deputāta palīgs  
1997 – 1998 Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK – preses sekretārs  
1993 – 1994 SIA „Gerkens un partneri” – reklāmas nodaĜas vadītājs  
1989 – 1993 Laikraksts „Atmoda” – žurnālists  
Cita darbība Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 

(LKrA) 
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 Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks 

Zinātniskais grāds 
Mag. iur., Mag. oec. 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
Vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību 
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī 

Prasmes un kompetences Dators: MS Word, Excel; autovadītājs (A, B, C kategorija) 

Sociālās aktivitātes  
1997 – 2000 PHARE atbalstītās Sociālās un veselības aprūpes sabiedrisko organizāciju 

apvienība „SVASA” – priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks 
 Latvijas Sociālā dialoga centra pētnieks 
 Jūrmalas daudzbērnu ăimeĦu biedrība – priekšsēdētāja vietnieks 
 Latvijas daudzbērnu ăimeĦu biedrību apvienība 
1999 – 2001 Jūrmalas Latviešu Biedrība – priekšsēdētājs  
1988 – 1992 Latvijas Tautas fronte  
1988 – 1991 CTAG „Helsinki 86” Rīgas nodaĜa – sabiedriskais pārstāvis  
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Kursi Latvijas Kristīgajā akadēmijā: Cilvēktiesību pamati, Bērna tiesību 
pamati, Darba tiesības, Sociālais dialogs (plānots) 

Intereses 

Sociālās drošības sistēma Latvijā, sociālās garantijas ăimenēm ar bērniem, 
nodokĜu sistēma, sociālais dialogs 

Vaļasprieks 

Ūdensslēpošana, kalnu slēpošana, peldēšana, radiotehnika, motosports, 
celtniecība, motorlaivas 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Erv īns Butkevičs  
Adrese: MagoĦu iela 6, Rīga, LV-1002, Latvija 

Tālr. – 67611440; mob. tālr. – 29454417, E – pasts: butkevics@inbox.lv   
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1967. gada. 30. jūlij ā 
Dzimšanas vieta – Ilūkste 
Pilsonība – Latvijas 
Personas kods – 300767-12117 

Izglītība  
2005 –  Rīgas Tehniskā universitāte – doktorants Inženierekonomikas fakultātē  
1995 – 1999 Rīgas Tehniskā universitātes Rīgas Biznesa Skola sadarbības programmā ar 

SUNY, Buffalo un University of Ottawa – maăistrs, uzĦēmumu un iestāžu 
vadītājs (MBA)  

1996 – 1998 Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas fakultāte – 
inženierzinātĦu bakalaurs ekonomikā  

1985 – 1989  Rīgas Tehniskā universitātes Radioelektronikas fakultāte 
1974 – 1985 Ilūkstes 1. vidusskola – vidējā izglītība 

Tālākizglītība 
Media managers training program, USIA, Vašingtona, ASV 

 Active sales training, Invicta, Igaunija 
 Active sales training, International Transseters, Latvija 
 Executive management training, IRS, Lietuva 
 Time Management, ITM, Krievija/ Dānija 
 Aggressive Marketing, International Transseters, Latvija 
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 TRIZ system, Sanktpēterburga, Krievija 
Darba pieredze  

2007 – pašreiz SIA “Komercizglītības centrs” – Pasniedzējs / konsultants (semināru 
izstrāde un vadīšana) 

2004 – pašreiz Latvijas Kristīgā akadēmija – Docents, Senāta priekšsēdētājs 
Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 
(LKrA)  

2008 – 2010 VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” – Valdes loceklis (infrastruktūras un 
attīstības projektu, IT virsuzraudzība, kopējā uzĦēmuma vadība) 

2006 – 2008 SIA „Northproject” – Izpilddirektors (būvniecības projektu vadīšana kā 
pasūtītāja pārstāvim un konsultantam) 

1998 – 2006 SIA „Kalnozols Celtniecība” – Valdes priekšsēdētāja vietnieks marketingā 
(pasūtījumu iegūšana, sabiedriskās attiecības jaunu tirgu attīstība) 

1997 – 1998 SIA „Interfarma Latvija” – Direktors (uzĦēmuma izveide un iepirkumu 
organizēšana) 

1996 – 1997 SIA „Hansa Pharma” – Viceprezidents (aptieku tīkla attīstība) 
1994 – 1996 SIA „Salvo AB” – Direktors (vispārīgā uzĦēmuma vadība, 

vairumtirdzniecības izplatīšanas tīkla izveide) 
1992 – 1994 The Baltic Observer – Mārketinga direktors (abonentu datubāzes uzturēšana 

un laikraksta izplatīšana) 

Zinātniskais grāds 
MBA (Master of Business Administration) 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 

Sociālās aktivitātes Uzrakstīta un publicēta „Būvniecības vadības rokasgrāmata” (sadarbībā ar 
laikrakstu „Dienas Bizness”) regulāri reizi ceturksnī tā tiek papildināta ar 
jauniem rakstiem; grāmatas redaktors 

 Žurnāla „Latvijas būvniecība” redkolēăijas loceklis 
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Izstrādāti un novadīti daudzi kursi LKrA pamatstudiju programmās: 
Menedžments, Vadības bibliski pamati, UzĦēmējdarbības pamati, Projektu 
vadība; plānoti – Sociālo projektu izstrāde un vadība, IKT izmantošana 
uzĦēmējdarbībā 

2009 Novadīts 1 maăistra un 1 bakalaura darbs 
2008 Novadīti 2 maăistra darbi, recenzēts 1 maăistra darbs un 1 bakalaura darbs 
2007 Novadīti 3 maăistra darbi, recenzēti 2 maăistra darbi un 3 bakalaura darbi 
2006 Vadītājs 2 maăistratūras un 2 bakalaura darbiem 
2000 – pašreiz  Docents Latvijas Kristīgajā akadēmijā 
2006 – pašreiz  Lektors Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētbūvniecības 

fakultātē 

Intereses 

Attiecību mārketings, projektu vadīšana un menedžments būvniecībā 

Cita informācija 

Precējies 

 
 

 
CURRICULUM VITÆ  

Ainārs Judeiks  
Adrese: Biėernieku iela 128/1 – 15, Rīga, LV-1079, Latvija 

Mobilais tālr. – 29452929, darba vietā –67537588 
E – pasts: aianrs.judeiks@riga.lv, aineiks@gmail.com  
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Personas dati 
Dzimšanas datums – 1966. gada 11. maijs 

Izglītība  
2003 – 2005 SDSPA „Attīstība”, profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā ar 

specializāciju sociālā darba vadībā 
1999 – 2003 SDSPA „Attīstība”, sociālā darbinieka/sociālā pedagoga kvalifikācija 
1993 – 1996 Latvijas Medicīnas akadēmijas rezidentūra, infektologa kvalifikācija 
1987 – 1993 Latvijas Medicīnas akadēmija, ārsta kvalifikācija 

Tālākizglītība 
 

06/2007 SDSPA „Attīstība”, kurss „Uz rezultātu orientēta vadība sociālajā darbā un 

sociālajā politikā” 

03/2007 SDSPA „Attīstība”, kurss „Sociālās vides analīze” 

09/2006 – 10/2006 Biznesa augstskola „Turība”, kurss „Personāla vadība un vadības 

psiholoăija” 

04/2005 Lietišėās informācijas dienests, kurss „Laika menedžments” 

04/2005 Dominican University’s Graduate School of Social Work, kurss „Social 

Work Admninistration” 

03/2005 Komunikāciju akadēmija, kurss „Atraktīvi, pārliecinoši – šodienas 

komunikācijas stratēăija” 

05/2003 Monmouth University Social Welfare Institute, kurss „Case Management 

for Administrators” 

04/2002 Monmouth University Social Welfare Institute, kurss „Social Work 

Administration” 

11/2001, 02/2002 TUV Nord Baltik SIA, kurss „Kvalitātes sistēmas vadītājs” 

10/2001 Monmouth University Social Welfare Institute, kurss „Macro Social Work 

Practice” 

01/2001, 03/2001 Rīgas Celtniecības koledža, kurss „Nekustamā īpašuma pārvaldnieks” 

10/2000 LR Labklājības ministrija, Sociālās palīdzības fonds, kurss „kvalitātes 
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vadība un pašnovērtējums sociālās aprūpes institūcijās” 

03/1998 Latvijas Universitāte, kurss „Projektu vadīšana” 

09/1997 Latvijas pašvaldību mācību centrs, kurss „pašvaldības uzĦēmuma vadītāja 

darbs” 

02/1997 LR Labklājības ministrija, Katastrofu medicīnas centrs, kurss „Pirmās 

palīdzības sniedzējs” 

Darba pieredze  

07/2008 –  Rīgas sociālās aprūpes centrs „Mežciems”, direktors  
03/1997 – 06/2008 Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Sociālās aprūpes centrs 

„Pārdaugava”, direktors 
03/1997 – 06/2008 Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” Sociālās mājas, namu pārzinis 
09/1993 – 03/1997 Latvijas Infektoloăijas centrs, ārsts (ārsta pienākumi, darba AIDS uzticības 

telefonā, uzĦemšanas nodaĜā) 
03/1990 – 02/1993 Pansionāts „Mežciems”, ārsts, medicīnas māsa 

Zinātniskais grāds 
Profesionālā maăistra grāds sociālajā darbā 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
Franču valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – apmierinoši 

Prasmes un kompetences Pieredze darbā ar datoru 

Cita informācija 

Precējies, B kategorijas autovadītāja apliecība 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Guntis Kalnietis  
Kolkasraga iela 1/3 - 9, Rīga, LV-1002, Latvija 

Mājas tālr. – 67613604, Mobilais tālr, – 29152792 
E – pasts: kristk@inbox.lv 

 

Personas dati 
Dzimšanas datums - 1952. gads 10. maijs  
Dzimšanas vieta – Krasnojarskas novads, Krievija  
Personas kods – 100552-11753 

Izglītība  
2000 – 2004 Lietuvas Eksistenciālās psiholoăijas institūts, diploms eksistenciālajā 

psihoterapijā  
25/08/1996 – 30/09/1999  Lietuvas Eksistenciālās psiholoăijas institūts, ievadprogramma 

eksistenciālajā psihoterapijā, sertifikāts  
10/01/1992 – 25/07/1995 Eskilstūnas Sociālā darba augstskola (Zviedrija), diploms dinamiskajā 

psihoterapijā  
1970 – 1977 
 

Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāte, ārsta diploms (pielīdzināts 
maăistra grādam)  
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Tālākizglītība 
 

1996 Ūmeo universitātes (Zviedrija) kursi kognitīvajā psihoterapijā, diploms 
1995 Pēterburgas Personības institūta kursi saskarsmes psiholoăijā, sertifikāts 
1989 ěeĦingradas Behtereva Psihoneiroloăijas institūta kursi „Modernie 

psihoterapijas virzieni”, apliecība 
1986 PSRS Centrālā ārstu kvalifikācijas celšanas institūta (Maskava) 

specializācijas kursi psihoterapijā, apliecība  
1982 ěeĦingradas Behtereva Psihoneiroloăijas institūta kursi seksoloăijā, 

apliecība 
1982  RMI specializācijas kursi narkoloăijā, apliecība  
1977 RMI specializācijas kursi psihiatrijā, apliecība 
Darba pieredze  

Kopš 2008 SIA „Neirožu klīnika” ārsts-seksologs, psihiatrs, hipnopraktiėis, narkologs 
Kopš 30/04/2002 LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta Psihosomatiskās 

laboratorijas vadītājs, praktiskais, zinātniskais un pedagoăiskais darbs 
01/02/2000 līdz 
reorganizācijai 04/2002 

LR Labklājības ministrijas Medicīniski bioloăisko un ekoloăisko pētījumu 
centra Klīniskās laboratorijas vadītājs, praktiskais un zinātniskais darbs 

Kopš 01/09/1999 Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas Psiholoăijas fakultātes 
docents (ievēlēts 21.01.2002. uz 6 g.) 

01/06/1999 – 31/12/2001 Sorosa Fonda Latvija konsultants projektā „Psiholoăiskā palīdzība 
sievietēm, kuras cieš no vardarbības ăimenē” 

01/09/2000 – 12/04/2002 Atkarīgo personu rehabilitācijas nodaĜas SIA „Akrona 12” ārsts, darbs pēc 
t.s. Minesotas 12 soĜu programmas 

Kopš 1995   Latvijas Kristīgā akadēmija, pasniedzējs, docents 
2001. g. pavasara sem. RSU/AML Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra, 

pasniedzējs, izstrādāts, nolasīts lekciju k. „Medicīniskā psiholoăija” (3 krp.) 
01/10/1996 – 01/09/1998  Medicīnas sabiedrības „ARS” ārsts-narkologs, dežūrārsts narkoloăiskajā 

nodaĜā 
01/02/1998 – 14/02/1999 Kuldīgas pašvaldības iestāde „Dienas aprūpes centrs”, direktors, iestādes 

vadītājs, slimnieku rehabilitācijas uzlabošanas darbs Kuldīgas rajonā  
01/02/1978 – 31/01/1998 Kuldīgas rajona Centrālās slimnīca, ārsts – rajona psihiatrs un narkologs, 

ārstnieciskās un profilaktiskās palīdzības sniegšana pacientiem 

Zinātniskais grāds 
Profesionālā maăistra grāds (Mag. med.), sertificēts ārsts-psihiatrs 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas 
Latviešu valoda – dzimtā valoda 
AngĜu valoda – labā līmenī 
Vācu valoda – vidēji 
LatīĦu valoda – mācījies medicīnas studiju ietvaros 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Vadīti bakalaura un kvalifikācijas darbi LKrA un RPIVA. 
LKrA izstrādāti un nolasīti lekciju kursi: Psihiatrija, Psiholoăiskā palīdzība 
pie atkarībām, Gerontopsiholoăija. RPIVA izstrādāti un nolasīti lekciju 
kursi: Klīniskā psiholoăija, Ievads psihoterapijā, Psiholoăiskā konsultēšana.  

Cita informācija 

Intereses: grāmatas, aktīva atpūta dabā 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Aleksandrs ŠabeĜĦiks 
Mājas adrese: Meža prospekts 11-1, Rīga, LV-1005, Latvija 

Tālr. – 67397676, Mobilais tālr. – 26081524 
E – pasts: shabelnick@yandex.ru 
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Personas dati 
Dzimšanas datums – 1964. gada 3. novembris; Dzimšanas vieta – Harkovas 
apgabals, Ukraina; Personas kods – 031164-10604; Pilsonība – Krievijas  

Izglītība  
1991 – 1995  Maskavas Garīgā akadēmija, maăistrs teoloăijā („Senslāvu menoloăijas 

tulkojuma vēsture”) 
1988 – 1991  Maskavas Garīgais seminārs, priestera izglītība 
1984 – 1986 Latvijas Mākslas akadēmijas kursi 
1982 – 1983  Mācības TU – 3, Rīga 
1979 – 1982 Mācības JāĦa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā 

Tālākizglītība 
 

2005 Profesionālās pilnveides programma „Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā”, (40 st.), Daugavpils Universitāte 

Darba pieredze  

Kopš 2010 Latvijas Kristīgā akadēmija, docents, studiju programmas „Teoloăija” 
administrators 

2005 – 2009  Latvijas Kristīgā akadēmija, lektors, Starptautiskās Starpaugstskolu 
akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 

2003 – 2005 Maskavas Garīgās akadēmijas zinātĦu prorektors teoloăijas kursos  
2001 – 2006  Rīgas Apskaidrošanas pareizticīgo draudzes pārzinis 
1999 – 2001 Jelgavas Sv. Sīmeana un Annas pareizticīgo katedrāles draudzes priesteris 
1997 – 1999 Rīgas Sv. Trīsvienības sieviešu klostera diakons un priesteris 
Kopš 1997 Latvijas Pareizticīgās baznīcas priesteris un oficiālais ikonogrāfs 
1995 – 2003  Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Garīgā semināra pasniedzējs 
1995 – 1997 Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Garīgā semināra prorektors un 

pasniedzējs 
1986 – 1988  Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalpotājs 

Zinātniskais grāds 
Mag. theol. 

Akadēmiskais amats 
Docents 

Valodu zināšanas 
Krievu valoda – dzimtā valoda 

Latviešu valoda – pamata l īmen ī 
AngĜu valoda – pamata līmenī 
LatīĦu, grieėu valoda – ar vārdnīcas palīdzību 

Prasmes un kompetences Pētnieka un ikonogrāfa prasmes 

Radošā darbība Gleznotas ikonas: SvētmocekĜa JāĦa (Pommera), Rīgas un Latvijas 
Arhibīskapa ikona, gleznota Krievijas Patriarha Aleksija II vizītei Latvijā 
2006. gada maijā; SvētmocekĜa JāĦa (Pommera), Rīgas un Latvijas 
Arhibīskapa kanonizācijai veltītā ikona (2001); Mazie ikonostasi Jelgavas 
katedrālei (1997); Ikonostass, Krustāsišana un ikonas Valmieras rajona 
Sodas ciema baznīcai (1998/99); Dievmātes ikona Trīsvienības baznīcai 
Pārdaugavā (2003); ikonas baznīcām un privātkolekcijām Latvijā, Krievijā 
un Grieėijā 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Daudzu studiju kursu izstrāde un vadīšana LKrA dažādās studiju 
programmās: Askētiskā antropoloăija, Baznīcas sociālā mācība, Ikonu 
teoloăija, Ikonogrāfija mūsdienu teoloăijas kontekstā u.c. 

 Lasīti lekciju kursi LPB Rīgas Garīgajā seminārā un Maskavas Garīgajā 
akadēmijā 
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Cita informācija 

Precējies, pieci bērni 

 
 
 

 CURRICULUM VITÆ  

Inga Grīnfelde  
Adrese: Kalēju iela 12, Tukums, LV-3101, Latvija  

Tālr. – 3125827; Mobilais tālr. – 29491983, E – pasts: Inga.Grinfelde@inbox.lv  
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1964. gada 8.aprīlī 
Dzimšanas vieta – Jelgava 
Pilsonība – Latvijas 
Personas kods – 080464-11080 

Izglītība  
1982 - 1989 Rīgas Medicīnas institūts – ārsta izglītība  

Tālākizglītība 
 

2004 Specializācija bērnu psihiatrijā 

2000 – 2003  Apmācības kurss psihodinamiskajā/psihoanalītiskajā psihoterapijā 

1996 – 1998 Specializācija psihiatrijā 

Darba pieredze  

2001 –  Ārstes psihiatres, psihoterapeites Ingas Grīnfeldes prakse Tukumā un 
Tukuma rajonā 

1997 –  Ārste psihiatre specializētā sociālās aprūpes centrā „Ėīši” 
1996 – 2001 Ārste psihiatre Tukuma slimnīcā un poliklīnikā 
1989 – 1996 IecirkĦa terapeite Tukuma poliklīnikā 

Zinātniskais grāds 
Ārsta-psihiatra kvalifikācija 

Akadēmiskais amats 
Lektore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
AngĜu valoda – darbam nepieciešamās zināšanas 

Prasmes un kompetences B kategorijas autovadītāja apliecība 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Latvijas Kristīgajā akadēmijā – Psihiatrija; Gerontoloăiskais sociālais darbs 
(atsevišėas tēmas) 

 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Ilze Skrodele-Dubrovska 
Adrese: Atbrīvotāju iela 22, Sigulda, LV–2150, Latvija 

Tālr. – 67021662, Mobilais tālr. – 26458608, fakss – 67021678 
E – pasts: Ilze.Skrodele-Dubrovska@lm.qov.lv, Ilze.skrodele@inbox.lv  
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Personas dati 
Dzimšanas datums – 1976. gada 17. janvārī  

Izglītība  
2006 – līdz šim laikam Rīgas StradiĦa Universitātes Sociālo zinātĦu doktorantūra 
2001 – 2003 
 

Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība” – 
profesionālais maăistra grāds sociālajā darbā ar specializāciju sociālā darba 
vadībā 

1997 – 2001 Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība” – sociālā 
darbinieka/sociālā pedagoga kvalifikācija 

1994 – 1997 Rīgas 1. medicīnas skola – medicīnas māsas kvalifikācija 

Tālākizglītība 
 

27/05/2009 – 26/08/2009 Kursi „Bērna emocionālā audzināšana”, ĂimeĦu psiholoăiskā atbalsta 
centrs „Līna" 

03/2006 – 10/2006 AngĜu valodas kursi, iegūtais sertifikāts – Pre-intermediate level, RTU 
Rīgas Biznesa skolas sertifikāts Nr. 2625 

31/05/2006  Kursi „Grūto situāciju risinājumi” SIA Komunikāciju akadēmija: 12 stundas 
31/05/2005 – 01/06/2005 Seminārs „Risku pārvaldības process, risku identificēšanas un vērtēšanas 

metodika” 
08/11/2005  Konference „Prasme strādāt nesadegot” 
04/08 – 29/09/2005 Multiplikatoru apmācība „Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un 

dzimumu līdztiesības jautājumi”, LR Labklājības ministrija: 2 mēneši 
22/08 – 29/08/2005 Mācību programma „Kvalitātes vadītājs” 
09/11/2004 Konference „Sociālā darbinieka profesionālās darbības aktualizācija darbā 

ar cilvēku tirdzniecības iesaistītām personām” 
04/05/2004 – 13/05/2004 International course on starting and managing community based 

rehabilitation programs (CBR) 
12/05/2004 Kursi „Saprast Eiropas Savienību: Eiropas Savienības darbības teorētiskie 

un praktiskie aspekti” 
04/12/2003 – 10/12/2003  Kursi „Politikas ietekmes novērtēšana” 
18/09/2003 – 22/09/2003 Kursi „Normatīvo aktu izstrāde” 
05/09/2003 Kursi „Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem ierēdĦiem” 
31/01/2003 Konference „Rehabilitācijas pieejamība dzīves vietā” 
04/12/2002 Konference „Bērni un institucionālā aprūpe”, Stokholmas Universitātes 

Sociālā darba fakultāte 
11/10/2002 – 12/11/2002 Starptautiskā konference „Sociālā darba attīstība un nākotnes perspektīvas”,  

Vitauta Dižā Universitāte, KauĦa, Lietuva 
13/11/2002 Konference „Skola visiem”, Skolu atbalsta centrs 
04/09/2000 – 20/12/2000 Sociālā darba studijas Bielefeld Fachhochschule (Vācija, Bīlefelde) 
10/06/1999 – 11/06/1999 ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija, SDSPA „Attīstība”: 18 stundas 
Darba pieredze  

2003 – līdz šim laika LR Labklājības ministrija – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
departaments Sociālo pakalpojumu un sociālā darba attīstības nodaĜas 
vadošā referente, Sociālā darba organizācijas un sociālās palīdzības nodaĜas 
vadītāja (2007-2009), Sociālās iekĜaušanas nodaĜas vadītāja (2005-2007), 
Politikas nodaĜas vecākā referente (2003 - 2005) 

2009 – līdz šim laikam Rīgas StradiĦa universitāte – pasniedzēja 
2007 – līdz šim laikam Baltijas psiholoăijas un menedžmenta augstskola – pasniedzēja 
2005 Latvijas Universitāte – pasniedzēja 
2004, 2010 Latvijas Kristīgā akadēmija – lektore 
2001 – līdz šim laikam Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība” – lektore 
1997 – 2003  Rīgas rajona Siguldas slimnīca – operāciju māsa 
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Zinātniskais grāds 
Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Akadēmiskais amats 
Lektore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – sarunvalodas līmenī 
AngĜu valoda – Pre-intermediate level (RTU Rīgas Biznesa skolas 
sertifikāts Nr. 2625) 
Vācu valoda – pamata līmenī 

Prasmes un kompetences Pieredzes un izpratne par sociālās politikas veidošanas procesu, kas iegūta 
strādājot Labklājības ministrijā 

 Pieredze alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un attīstībā, kas iegūta 
strādājot Labklājība ministrijā 

 Prasmes un pieredze veikt situācijas izpēti un datu analīzi, kuras iegūtas 
piedaloties dažādos pētījumos 

 Prasmes strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī 
 Prasmes strādāt komandā 
 Organizatoriskā darba prasmes 
Dalība organiz ācijās, komisij ās, darba grup ās, projektos  
2008 – līdz šim laikam Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes dalībniece 
2008 – līdz šim laikam Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes dalībniece 
2008 – līdz šim laikam Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un studējošo kredītu dzēšanas 

komisijas locekle 
01/2006 – 06/2006 
 

Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projekta „Jauni risinājumi bijušo 
ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai” Notiesāto personu resocializācijas 
koncepcijas projekta izstrādes eksperte 

02/2005 – 03/2006 
 

Eiropas Reăionālās attīstības fonda grantu shēmas „Alternatīvo sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” projekta 
iesniegumu vērtēšanas eksperts 

02/2005 – 03/2006  
 

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas 
programmu attīstība un ieviešana” projektu iesnieguma vērtēšanas eksperts 

2004 – 2007 
 

Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Motivācijas programmas sociālās 
atstumtības riska grupām” un „Sociālā darba speciālistu apmācības” 
projektu pieteikumu konkursu vērtēšanas komisiju pastāvīgā locekĜa 
aizvietotāja 

2004 – 2007 
 

Eiropas Reăionālās attīstības fonda nacionālās programmas „Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana” programmas vadītāja palīgs 

06/2004 – 12/2004 
 

Ieslodzīto medicīniskās aprūpes koncepcijas projekta izstrādes darba grupas 
dalībniece 

06/2004 – 09/2005 
 

Nīderlandes pirmsiestāšanās programmas „Matra” projekta „Darbs ar 
nepilngadīgajām apcietinātajām personām” politikas plānošanas dokumenta 
izstrādes darba grupas dalībniece 

2003 – līdz šim laikam Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas biedrs 
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Studiju kursi Latvijas Kristīgajā akadēmijā: Sociālā politika, Sociālā 
rehabilitācija Latvijā, Sociālā darba teorijas un metode, Ievads karitatīvajā 
un sociālajā darbā 

 Studiju kursi SDSPA „Attīstība”: Sociālās rehabilitācijas sistēma un prakse 
Latvijā, Grupu darbs sociālajā darbā, Sociālā rehabilitētajā profesionālā 
darbība, Novērtēšana sociālajā darbā ar sociālo gadījumu, Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība 

 Studiju moduĜu vadīšana SDSPA „Attīstība”: submodulis „Sociālais darbs 
ar sociālo gadījumu”, submodulis „Sociālā rehabilitētajā profesionālā 
darbība”, submodulis „Sociālā aprūpētāja profesionālā darbība”, submodulis 
„Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām” 

 Studiju kursi Baltijas psiholoăijas un menedžmenta augstskolā: Sociālās 
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rehabilitācijas sistēma un prakse Latvijā 
 Studiju kursi RSU: Sociālo pakalpojumu ekonomika un vadība 
 Studiju kursi Psiholoăijas augstskolā: Sociālā darba process 
 Studiju kursi LU Sociālo zinātĦu fakultātē: Sociālā darba process 
Kopš 2002 Vadīti 16 zinātniski pētnieciskie studentu darbi (6 profesionālā bakalaura 

darbi, 7 kvalifikācijas darbi) 
Semināru, konferenču vadīšana: 
12/02/2009 Tematiskās diskusijas „Aktīvās iekĜaušanas politika recesijas laikā” 

vadītāja, apaĜā galda diskusijā Rīgas reăionā par sociālās iekĜaušanas 
politikas jomām un darbībām 

21/11/2003  Semināra „Sociālo tiesību pieejamība Eiropā” vadītāja 
11/11/2003 Eiropas Sociālā darba dienai veltītās konferences „Cilvēki ar invaliditāti, 

Cilvēktiesības un sociālais darbs” moderators / Latvijas Profesionālo sociālo 
un aprūpes darbinieku asociācija & Starptautiskā Sociālo Darbinieku 
Federācija 

04/12/2002 Konferences „Bērni un institucionālā aprūpe” līdz-koordinators / 
Stokholmas Universitāte, UNICEF Latvija 

Cita informācija 

Precējusies 

 
 

 
CURRICULUM VITÆ  

Ieva Lāss  
Adrese: Avotu 7-19, Rīga, LV-, Latvija 

Mobilais tālr. – 26822040, darba vietā – 67181478 
E – pasts: ieva.lass@riga.lv, sdbiedriba@gmail.com  

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1971. gada 8. decembris 
Pilsonība – Latvijas 
Personas kods – 081271-11805 

Izglītība  
2006 – 2008 Rīgas StradiĦa universitātes Sociālā darba akadēmiskās skolas 

maăistrantūra, psihosociālā darba specializācijā – profesionālā maăistra 
grāds sociālā darbā (diploma Nr. 0439). Maăistra darba tēma „Smilšu 
terapijas metodes izmantošanas iespējas sociālā darbā ar bērniem no 
alkohola atkarīgām ăimenēm”. 

1994 – 1998 Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība” – sociālā 
darbinieka kvalifikācija (diploma Nr. 000163) 

Tālākizglītība 
 

2007 Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes sertifikāts (Nr. 002872) par 
tiesībām sniegt supervīziju sociālā darbā 

2005 – 2007 Latvijas Ăimenes terapeitu asociācijas Smilšu spēĜu terapijas nodaĜas un 
Lindes fon Keizerlinkas (apmācīt tiesīgas smilšu spēĜu terapeites, ăimenes 
psihoterapeites (EAP/ISST) divgadīga apmācība smilšu terapijā. Individuālā 
smilšu terapija (30 stundas), supervīzijas smilšu terapijā (80 stundas). 
Sertifikāts par tiesībām izmantot smilšu terapijas metodi sociālā darbā 
ăimenēm ar bērniem 

Darba pieredze  

Kopš 2008 RD Kurzemes rajona Sociālā dienesta Bolderājas Ăimenes atbalsta centra 
(no 2009. g. decembra – Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaĜas 
Teritoriālā centra Bolderāja) vadītāja, praktizējoša sociālā darbiniece darbā 
ar bērniem un ăimenēm, sociālā darbā izmanto smilšu spēles terapijas 
metodi  

2005 – 2007 RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Supervīzijas nodaĜa – 
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galvenā speciāliste. Darba saturs – grupas supervīzijas vadīšana sociālā 
darba speciālistiem (Dienas centri, Atkarību profilakses centrs, Sociālie 
dienesti u.c.), individuālās supervīzijas. Tematisko supervīzijas grupu satura 
izstrāde, vadīšana, analīze 

2002 – 2008 RD Kurzemes rajona Sociālā dienesta Atbalsta nodaĜa ăimenēm ar bērniem 
– sociālais darbinieks, specializācija darbā ar atkarīgiem. Darba saturs – 
sociālo gadījumu vadīšana, sociālais darbs ar ăimeni, grupu vadīšana. 
Studentu prakses supervīzija. Projekti sociālo pakalpojumu attīstīšanai. 

Kopš 2005 Sociālā darba speciālistu supervīziju vadīšana – patversmes, sociālās 
aprūpes centru, dienas centru un citu sociālo institūciju sociālā darba 
speciālistiem.  

2001 – 2002 VU BO Narkoloăijas centra (šobrīd – Narkoloăijas aăentūras) Profilakses 
nodaĜa. Darba saturs – sabiedriskās attiecības, sociālo darbinieku apmācības 
pilotprogrammas darbā ar atkarīgajiem veidošana, izglītojošu semināru 
organizēšana un vadīšana. Organizatoriskais darbs pretnarkotiku dienas, 
pretsmēėēšanas dienās. 

1998 – 01/06/2000 SDSPA „Attīstība” Sociālo pētījumu un stratēăiskās plānošanas centrs – 
pētnieks. Darba saturs – pētījuma projektu izstrāde, vadīšana, organizācija. 
Jautājumu anketu izstrāde, intervētāju apmācība, pētījuma rezultātu 
apkopošana u.c. Lektores slodze lekciju kursiem „SD prakses novērtēšana”, 
„Sociālās problēmas”. Supervīzijas nodrošināšana praktizējošiem 
studentiem. Darbs pie Sociālā darba vārdnīcas un ikgadēja krājuma „Dzīves 
jautājumi” sagatavošanas.  

01/02/1997 – 01/06/1998 Izglītības un zinātnes ministrija Bērnu tiesību aizsardzības centrs – asistents. 
Darba saturs – darbs ar sociālajiem gadījumiem, semināru organizēšana, 
piedalīšanās IZM bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdēs, projektu 
izskatīšana un recenziju sagatavošana, „Krīžu – Uzticības telefonu 
nolikuma” sagatavošana.  

Zinātniskais grāds 
Profesionālais maăistrs sociālajā darbā 

Akadēmiskais amats 
Lektore 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – brīvi 

Prasmes un kompetences MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Electronic Communications 

Sociālās aktivitātes Kopš 2006. gada Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja un 
dibinātāja 

 Iniciatore biedrības „Supervizoru apvienība” dibināšanā 2006. gadā. 
Supervizoru apvienības valdes locekle 

 Kopš 2008. gada biedre biedrībā Smilšu spēles terapeitu apvienība 
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Kopš 2005 Sadarbība ar Pašvaldību mācību centru – lekciju kursi sociālajiem 
darbiniekiem: Sociālais darbs ar atkarīgajiem, Sociālais darbs ar nemotivētu 
klientu, Sociālais darbs ar bērniem no alkohola atkarīgām ăimenēm 

Kopš 2005 Lekciju kurss „Atkarības teorijas”, „Sociālais darbs ar gadījumu” Latvijas 
Kristīgā akadēmija; plānots – Sociālā rehabilitācija 

Kopš 1999 Kursa darbu, diplomdarbu un prakses supervīziju vadīšana Latvijas 
Kristīgās akadēmijas, LU, SDSPA „Attīstības” studentiem 

Profesionālā pilnveide 

 

17/04-19/05/2009 Piedalīšanās CIF (The Council of International Fellowship for Social 
Workers and Youth Leaders) Swedish International Program 

02-03/29/2008 Individuālās psiholoăijas institūta organizētais seminārs Komandas 
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veidošana. Lektors Dipl. psihoterapeits Ivars OzoliĦš, ASV (20 st.) 
02-03/08/2007 Supervizoru apvienības organizēts seminārs „Supervīzija sociālā darbā – 

Zviedrijas pieredze”. Lektore Ilze Norman, Zviedrijas ăimenes 
psihoterapeite 

25-26; 29-30/08/2005 Starptautiskais psiholoăijas praktiskais seminārs „Addictive behavior”. 
Organizētāji profesionālās izglītības centrs „VaiĦode”. Atkarīgas uzvedības 
diagnostika un terapija. Semināra vadītājs V. Jesaulovs, Maskavas 
Psihoterapijas asociācijas biedrs, geštaltterapeits, NLP un transakciju 
analīzes meistars praktiėis. 40 st., sertifikāts 

18-21/07/2005 Praktiskais seminārs transpersonālā mākslas terapijā. Fausto Sergejs 
Sommers, Šveice. Sertifikāts, 32 stundas 

16-22/07/2005 3. starptautiskā mākslas terapijas konference. Sertifikāts,72 stundas. 
09/02/2005 SDSPA “Attīstība” organizētais seminārs prakšu supervizoriem „Atbalsts 

cilvēkiem – procesa skaidrojums”, lektore – Senior Ekspert Service vecākā 
eksperte (Bonna), geštaltterapeite Klaudia Reinsberg. 8 stundas, sertifikāts 

12-14/11/2004 S.Pēterburgas pasaku terapijas institūta praktiskās psiholoăijas apmācības 
kurss smilšu terapijā. 20 stundas, sertifikāts 

30/06/2003 Vasaras seminārs studentu prakšu supervizoriem „Klīniskās supervīzijas 
pamati. Tendences mūsdienu supervīzijā” 8 stundas. SDSPA “Attīstība″ 
sertifikāts. Lektore Ph.D., asoc.prof. Nancy Sherman, Bredley universitāte, 
ASV 

18/03/2003 Apmācības kurss “ĖermeĦa orientētā un art-terapija“. 35 stundas. Maskavas 
Psiholoăijas un pedagoăijas institūta sertifikāts. Kursa vadītājs V.N.ĥikitins  

11/03/2003 Seminārs “Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi ăimenēm” 8 stundas. 
SDSPA “Attīstība″ sertifikāts Seminārs “Sociālo darbinieku sagatavošana ar 
HIV pozitīviem klientiem”. 8 stundas. Starptautiskās organizācijas UNDP и 
HIV/AIDS profilakses centra sertifikāts 

14-18/02/2001 Starptautiskais 4 dienu seminārs Varšava, “Atkarības un līdzatkarības 
problēmu risināšana” sertifikāts 

2-3/12/1999 2 dienu seminārs "Pašvaldības loma cīĦā ar narkomāniju”. Sertifikāts no 
ANO narkotiku kontroles programmas Latvijā un Valsts Narkoloăijas 
centra.  

23-24/10/1998 2 dienu Valsts narkoloăiskā centra, PHARE organizētais apmācības 
seminārs „Atkarīgo sociālā integrācija” 

08-13/06/1998 NedēĜas Seminārs „”Sociālo pētījumu metodes”’, lektors M. Rodžers (Mark 
E. Rodger – DSW, BSW Programme Director, Asociate Professor, 
Monmouth University, USA) 

12-13/05/1998 2 dienu IZM BTAC kopā ar Dānijas Sociālo lietu ministriju, seminārs 
„Seksuālā vardarbība pret bērnu”. 

7-08/05/1998 Norvēăijas „Fossum” kolektīvs, pusaudžu resocializācijas kolektīvs 
„Saulrīti”, seminārs „Individuālā psiholoăija un grupas psiholoăija darbā ar 
pusaudžu atkarību”. 2 dienu apmācības seminārs 

15-16/05/1997 Latvijas narkotiku kontroles un apkarošanas koordinācijas komisija, ES 
PHARE, 2 dienu konference „Multidisciplinārā apmācība par narkotiku 
globālo fenomenu”. 

10/09/96 Latvijas narkologu biedrība, „The Lindesmith unternh”, konference 
„Narkotiku Ĝaunuma samazināšana – stratēăija, problēmas” 

1995 – 1997 An intensive course in English Language and Communication Skills with 
special focus on Social Siences („Attīstiba” & Cambridge project) 

1995 – 1998 Franču psihoorganiskās psihoterapijas apmācības grupa. Grupas vadītājs 
psihoterapeits J. BatĦa 

03 – 06/1996 SDSPA „Attīstība”, kursi „Informātikas pamati” 
1985 – 1987 Kursi LMA gleznošanas nodaĜā 

Cita informācija 

Ăimenē aug trīs meitas 
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CURRICULUM VITÆ  

Ilze Olmane  

Adrese: Jurău iela 10-14, Jūrmala 
Mobilais tālr. – 29115639, mājas tālr. – 67730241 

E – pasts: ilzeo@one.lv  
 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1977. gada 27. martā 
Dzimšanas vieta – Rīga 
Pilsonība – Latvijas 
Personas kods – 270377-11827 

Izglītība  
1999 – 2001 LU Starptautisko attiecību institūts – maăistrs starptautisko attiecību 

ekonomikā  

1995 – 1999 LU Ekonomikas un Vadības fakultāte – bakalaurs ekonomikas 
uzĦēmējdarbībā 

Tālākizglītība 
 

2006. g. septembris – 
novembris 

Deabaltika, SIA. Projektu izstrāde Eiropas Sociālā Fonda finansējuma 
piesaistei 

2006. g. 25. – 26. maijs LRDP KANTOR Ltd, Lielbritānija. Struktūrfondu projektu novērtēšana un 
ieviešana 

2004. g. 14. aprīlis Franču biznesa valodas 1. līmeĦa diploms – DFA1 
2002. g. 6. – 7. jūnijs PriceWaterhouseCoopers, SIA. Jaunumi PVN likumdošanā 
2001. g. 15. oktobris –  
6. novembris 

LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs. Praktiskā projektu 
vadīšana 

2001. g. 21. maijs –  
25. maijs 

Datorzinību Centrs, A/S. MS Project 2000 

2000. g. septembris – 
2001. g. jūnijs 

Francijas Kultūras Centrs. Franču valodas kursi. DELF diploms – 1. un 2. 
līmenis 

1998. g. septembris –
1999. g. maijs 

SP Aăentūra, SIA. Reklāmas dizaina kursi 

1997. gada 22. jūlijs –  
26. jūlijs 

LU Profesionālās Atjaunatnes Centrs. Datorkursi – Microsoft Windows95, 
Microsoft Word7.0, Microsoft Excel7.0 

Darba pieredze  

2007.g. jūlijs –  
2010.g maijs 

SIA „Latvijas Kristīgā Akadēmija” – grāmatvede 

2006.g.septembris – 
2007.g. jūlijs 

VA „Sociālās integrācijas centrs” – ES projektu grāmatvede 

2005.g.decembris – 
2006.g.augusts 

Jūrmalas pilsētas dome – Ekonomikas un attīstības nodaĜas galvenā 
speciāliste. Darbs pie ESF projektiem  

2005.g.oktobris – 
2005.g.novembris 

ATF Jūrmala SV, SIA – Grāmatvede 

2002.g.februāris – 
2004.g. oktobris 

APL Baltic, SIA – Galvenā grāmatvede 

2000.g novembris – 
2001.g.septembris 

Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra – Projekta grupas dalībniece. 

1998.g.marts - 
1998.g.maijs 

Parex Banka, A/S – Grāmatvede 

1997.g. februāris – 
1998.g.februāris 

Balta Komunikācijas, SIA – Grāmatvede 
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Zinātniskais grāds 
Mag. oec. 

Akadēmiskais amats 
Lektore 

Valodu zināšanas 
Latviešu valoda – dzimtā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – labā līmenī 
Franču valoda – sarunvalodas līmenī 
Vācu valoda – pamatzināšanu līmenī 

Prasmes un kompetences Lietotājs: Windows XP – Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, 
Grāmatvedības programmas – Quicken, Apvārsnis, Ledger, Zalktis 

Intereses Franču kultūra, ceĜošana, zirgi  
 
 
 

CURRICULUM VITÆ  

Mikus Solovejs 
Adrese: Mirdzas iela 22, Jūrmala, LV-2008, Latvija 

Mobilais tālr. – 26130898, mājās – 67754045  
E – pasts: mikussolovejs@gmail.com  

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1978. gada 29. augusts 
Dzimšanas vieta – Limbaži  
Pilsonība – Latvijas Republikas 
Pilsonības kods – 290878-12019 

Izglītība  
2006 Tartu universitātes (Igaunija) Teoloăijas fakultāte – teoloăijas doktorantūra 
2001 – 2003 Latvijas Kristīgajā akadēmija – humanitāro zinātĦu maăistrs teoloăijā 
1997 – 2001 Latvijas evaĦăēliski luteriskā Kristīgā akadēmija – humanitāro zinātĦu 

bakalaurs teoloăijā 
1997 Rīgas 100. vidusskola – atestāts par vidējās izglītības iegūšanu 

Tālākizglītība 
 

06/10/2003 – 29/03/2004 
 

Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika: mūsdienu 
teorijas un prakse”, 40 st., Latvijas Universitāte, sertifikāts Nr. 0368 

11/02 – 27/04/2003  
 

Westminster Theological Seminary (Kalifornija, ASV) – stažēšanās 
maăistra darba tēmas ietvaros 

08/02 – 11/02/2001 Willow-Creak Church draudzes rīkotais seminārs „Baznīca un sabiedrība” 
Dānijā, Kopenhāgenā 

Darba pieredze  

14/12/2005 – līdz šim 
laikam 

Latvijas Kristīgā akadēmija, lektors  

Zinātniskais grāds 
Mag. theol. 

Akadēmiskais amats 
Lektors 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – Ĝoti labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 

Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

Studiju kursu vadīšana LKrA: Pasaules reliăijas un kulti, Liturăika, 
Baznīcas doktrīnu integrācija sociālajā vidē, Austrumu un Rietumu mākslas 
salīdzinošā mācība. Izveidoti lekciju kompendiji. 

 Vadīti 12 bakalaura un kvalifikācijas darbi 
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Intereses 

Literatūra, mūzika 

Cita informācija 

Precējies, ăimenē aug dēls un meita 

 
 
 

 CURRICULUM VITÆ  

Valters Dolacis 
Mājas adrese: Jelgavas 4-3, Jūrmala, Bulduri, LV-2010 

 Mobilais tālr. – 29338605, darba vietā – 67753360, darba vietas fakss – 67751919, 
E – pasts: doladze@hotmail.com, prakses@kra.lv 

 

Personas dati 
Dzimšanas datums – 1980. gada 31. jūlijs; dzimšanas vieta – Rīga 
pilsonība – Latvijas; personas kods – 310780-10113 

Izglītība  
2010 –  
 

Doktorantūras studijas sociālajās zinātnēs Tartu Universitātes Sociālo 
zinātĦu un izglītības fakultātē (Socioloăija un sociālā politika) (ar 2010. g. 
jūliju) 

2005 – 2010 
 

Studijas Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes Socioloăijas 

doktorantūrā (studijas pārtrauktas) 

2002 – 2003  
 

Humanitāro zinātĦu maăistra grāds teoloăijā un reliăiju zinātnē Latvijas 

Kristīgajā akadēmijā 

1998 – 2002 
 

Profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju „Sociālās aprūpes 

karitatīvais darbinieks, diakons” Latvijas Kristīgajā akadēmijā 

Tālākizglītība 
 

2007. gada 2. maijā Pozitīvas attieksmes veidošana – 6 stundas. Jūrmalas Izglītības pārvalde, 
Nodibinājums „Rīgas attīstības aăentūra”. Apmācības ESF Nacionālās 
programmas „Mūžizglītības stratēăijas izstrāde un ieviešana” projekta 
„Rīgas plānošanas reăiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 
nostiprināšana Mūžizglītības stratēăijas ieviešanai” ietvaros 

2005. gada 27. jūnijā Inovācijas augstākās izglītības sistēmā – 40 stundas.  
Daugavpils universitātes Sertifikāts № 290 

Darba pieredze  

2008 –  Prakses direktors, lektors LKrA 
2007 – 2008 Projektu koordinators LKrA 
2006 –  Lektors LKrA 
2005 – 2007 Prakses direktors LKrA, asistents 
2003 – 2004 Studiju programmas “Reliăijas psiholoăija” administrators LKrA 
2002 – 2006 Tulks LKrA, asistents 
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Zinātniskais grāds 
Mag. theol. 

Akadēmiskais amats 
Lektors 

Valodu zināšanas Latviešu valoda – dzimt ā valoda 
Krievu valoda – labā līmenī 
AngĜu valoda – Ĝoti labā līmenī 

Prasmes un  
kompetences 

IemaĦas darbā ar datoru, iemaĦas darbā ar biroja tehniku, kopētājiem, 
grāmatu iesējējiem. Prasme strādāt komandā. 

Sociālās aktivitātes Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis 
(LKrA)  

 Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra (LSDIC) pētnieks 
Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) 
loceklis 
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas 
(LKrA) loceklis  

No 2008. gada  Latvijas Sociālo darbinieku biedrības biedrs 
2000 – 2002 Studentu Padomes prezidents LKrA (no 1998. gada ikgadējo studentu 

semināru un konferenču organizēšana LKrA) 
Pedagoăiskā darbība 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

No 2002. līdz 2010. gadam vadīti 25 diplomdarbi profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai Sociālā karitatīvā darba studiju programmā LKrA, 
recenzēti 30 diplomdarbi 

 Izstrādāts Prakšu supervīzijas nolikums un sistēma LKrA profesionālajās 
studiju programmās Sociālais karitatīvais darbs un Sabiedriskās attiecības 

 Kursi LKrA: Sociālais darbs kopienā, Laulības bibliskie pamati 

Intereses 

Kopienu iniciatīvas, klasiskā mūzika, tulkošana 

Cita informācija 

Precējies 
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Pielikums Nr. 6 
 
RADOŠAIS UN ZINĀTNISKI – PĒTNIECISKAIS DARBS 
 
10.2. Zinātniskā darbība un publikācijas pēdējo piecu gadu periodā  

(publik ācijas, konferences, pētniecība, projekti) 
 

Asociētais profesors, Dr. habil. phil. JĀNIS N. VĒJŠ 

Dalība konferencēs, komisijās 
• Referāts „Philosophy of Language and Language of Philosophy” Starptautiskajā konferencē 

„Daugavpils Universitātes XIX Zinātniskie lasījumi” 2009. g. 29.-30. janv. Iesniegts 
publicēšanai DU Zinātniskajos rakstos. Paredzamais publ. laiks – 2010. gads. 

• Referāts „Daži valodfilozofijas pedagoăiskie aspekti” Latvijas Bībeles biedrības un LU 
Teoloăijas fakultātes konferencē “Iepazīsim to, ko mācīsim: reliăiskā daudzveidība,” Rīga, 2008. 
g. aprīlis 

• Referāts „G. E. Moore and the Analythical Philosophy” LU rīkotajā Starptautiskajā konferencē 
“200 years of Analytical Philosophy,” Rīga, 2008. g. 28.-30. aug.  

• Referāts „Iecietība: koncepta analīze” Latvijas Kristīgās akadēmijas Starptautiskajā 
starpdisciplinārajā konferencē “Toleranta pieeja, Toleranta organizācija, Tolerants cilvēks: 
Praktiskā tolerance” 2006. g septembrī. 

• Referāts „Sociālā politika un Eiropas ideja” (angĜu valodā) Starpdisciplinārā konferencē “Central 
Themes of European Social Dialogue” (Starptautiskā ERASMUS Mūžizgītības Intensīvās 
programmas ietvaros), Jūrmala, 2007. g. 3.-12. dec. 

• Referāts „Lingvistiski analītiskā pieeja akadēmiskajā apmācībā” Starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Krist īgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas Latvijā”, Rīgā, 
2005. g. 12.-13. maijā. 

• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). 
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie 

raksti” redakcijas kolēăijas loceklis. 
Zinātniskās publikācijas 
• Vējš J. N. Iecietība: koncepta analīze (angĜu valodā). – Krāj.: Latvijas Kristīgās akadēmijas 

Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. 
Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 108.-118. lpp.  

• Džons Ostins (J. Austin). Kā ar vārdiem darīt lietas. (tulkojums, 150 lpp.). Zinātniskais 
komentārs šim tulkojumam (30 lpp.), kas iznāks bilingvālā izdevumā izdevniecībā „Liepnieks un 
Rītups”. 

• Vējš J. N. G. E. Moore and the Analythical Philosophy. In: The Baltic International Yearbook of 
Cognition, Logic and Communication, 2008. 

• Vējš J. N. “Es ticu zinātnei...” Alfreds Aiers, zināšana(s) un ticība. Kentaurs XXI, Nr. 49, 2007. 
• Vējš J. N. Lingvistiski analītiskā pieeja akadēmiskā apmācībā. – Krāj.: Latvijas Kristīgās 

akadēmijas Zinātniskie raksti 1. – Jūrmala: LKrA, 2006. – 77.-84. lpp. 
• Vejs J. N. The Crooked Timber: Isaiah Berlin’s Conception of the Human Nature. In: 

Humanities and Social Sciences. Latvia, 2006, pp. 84-93. 
Citas publikācijas 
• Vējš J. N. Liecinātāji un pētītāji // Kultūras forums 2009. Nr. 25, 3.-10. jūlijs (Par N. Gilla 

grāmatu Jehovas liecinieki). 
• Vējš J. N. Kas ir brīvība? Filozofisks jautājums // Kultūras forums, 2009, Nr 30 (sakarā ar J. 

Berlina simtgadei veltīto starptautisko konferenci) 
• Vējš J. N. Cilvēciskā valodas ėeza // Intervija sakarā ar L. Vitgenšteina grāmatas Loăiski 

filozofisks traktāts bilingvālo izdevumu (kopā ar J. Taurenu un U. Tīronu) // Rīgas Laiks, 2009. 
gada februāris, 52. -57. lpp. 
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• Vējš J. N. Neatvairāmais filozofijas stāsts turpinās. (Recenzija par S. Blekbērna grāmatu “Domā. 
Neatvairāms ievads filozofijā”) // Kultūras forums 2007, Nr. 48 (286) 

• Vējš J. N. Rasela paradoksalitāte. (Recenzija par B. Rasela grāmatas “Filozofijas problēmas” 
tulkojumu latviešu valodā) // Kultūras forums 2008, Nr. 16 (305) 

 
Asociētā profesore, Dr. philol. SKAIDR ĪTE GŪTMANE 

Zinātniskā darbība, dalība konferencēs, komisijās 
• Latvijas Kristīgās akadēmijas zinātniskās koncepcijas radītāja un stratēăiskās īstenošanas 

vadītāja. 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes vadītāja (LKrA). 
• Sociālo darbinieku speciālistu padomes locekle LR Labklājības ministrijā 
• LR Izglītības un zinātnes ministrijas Vērtīborientācijas padomes locekle 
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie 

raksti” galvenā redaktore. 
• Starptautiski citējamā Semmelweis Universitātes (Ungārija) Zinātnisko rakstu krājuma Journal 

of Mental Health redkolēăijas locekle. 
• Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra (LSDIC) dibinātāja, vadošā pētniece. 
• Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) locekle. 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskās tulkošanas komisijas koordinatore un redaktore (ar 

LPB Metropolīta Aleksandra svētību) 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas (LKrA) locekle (ar LPB 

Metropolīta Aleksandra svētību). 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes vadītāja LKrA. 
• Eiropas Komisijas organizācijas EZA (Eiropas Centrs darbaĦēmēju jautājumos) „Think-Tank” 

dalībniece 
• Dalība vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS 14. Starptautiskajā kongresā “Ecological 

Challenges in Central and Eastern Europe”, Vācija, 2010. g. 3.-5. sept. 
• Starpdisciplinārs ziĦojums Eiropas Komisijas organizācijai EZA sadarbībā ar Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības ăenerālsekretāru Pēteri Krīgeru „European Employment Strategy: 
Analyzing the Local Dimension of Lisbon Strategy Implementation for Improvement of More 
and Better Jobs” 2010. g. 18.-19. jūnijs. 

• Dalība 4. Eiropas Sociālajā NedēĜā „New Times. Which Future Do We Choose? Work – Social 
Cohesion – Leadership”, KatoĜu Sociālais institūts, Bad-Honnefa, Vācija, 2010. g. 15.-18. aprīlis. 

• Dalība Eiropas Komisijas organizācijas EZA Izglītības programmas „European Social Dialogue” 
izstrādē 2010. gadā; sadaĜa: „More and Better Jobs” un „Ethics in Enterprises”. 

• Starpdisciplināras seminārlekcijas LKrA semināru cikla “Ăimenes dzīves ētika” ietvaros 
(sadarbībā ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu) 2008.-2009. gadā.  

• Dalība Eiropas Komisijas organizācijas EZA rīkotajā Starptautiskajā ievadseminārā „Focuses of 
the Euroepan Social Dialogue”, Nīderlande, Doorn, 2009. g. 13.-14. nov. 

• Referāts „Role of Theological Education and Training: Social Economy Perpsective” Eiropas 
Komisijas organizāciju EUROMF (Eiropas VidusslāĦa attīstības veicināšanas organizācija) un 
EZA (Eiropas Centrs DarbaĦēmēju jautājumos) rīkotajā Starpdisciplinārajā seminārā „More and 
Better Jobs in the Non-profit Sector. Social Economy, Education and Training” BeĜăijā, 
Sintniklāsā, 2009. g. 10.-13. decembrī. 

• Dalība vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS 13. Starptautiskajā kongresā “Searching Unity – 
Saving Plurality. Ecumenical Dialogue between East and West”, Vācija, 2009. g. 3.-5. sept. 

• Referāts „Nepārtrauktās lūgšanas teoloăija” Ekumeniskā starpdisciplinārā konferencē, kas veltīta 
ap. Pāvilam, Rīga, 2009. gada 11. jūnijs. 

• Referāts sociālās politikas jomā „Izgl ītības nozīme ăimenes labklājībai” forumā „Dabīga ăimene 
kā vērtība un valsts prioritāte” Rīga, 2009. gada 15. maijs. 
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• Dalība 10. Baltijas Universitāšu vadītāju seminārā „Role of Governing Bodies in Higher 
Education. Recent Developments in Higher Education Governance” 2009. g. 14. maijā. 

• EK organizācijas EZA rīkotais Starptautiskais iniciatīvas seminārs „Eiropas sociālā dialoga 
prioritātes, Lisabona, Portugāle, 2008. gada 20.-21. novembris. Piedalīšanās EZA rīkotajā 
Starptautiskajā seminārā un Ăenerālajā asamblejā Lisabonā. Centrālā tēma: „Eiropas sociālā 
dialoga un sociālās politika mezgla punkti”. LKrA kā EZAs tīkla organizācija izstrādās 
pētniecisku projektu „Nodarbinātības stratēăija Eiropā: Lisabona stratēăijas lokālās dimensijas 
analīze”. 

• Piedalīšanās Ekspertu diskusijā par sabiedrības integrācijas pamatnostādnēm 2009- 2013 
„Saliedēta sabiedrība nacionālā valstī”, Rīga, 2008. gada 14. novembris. 

• Referāts „Augstākā izglītība – BoloĦas procesa prasību gaismā” Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 
VII Starptautiskajā konferencē „Baznīca, skola, ăimene”, Rīga, 2008. gada 28. oktobris. 

• Referāts vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS 12. Starptautiskajā kongresā “Reliăija un 
nācijas attīstība Eiropā”, Vācija, 2008. g. 3.-5. sept. 

• Par izcilu darbību Pareizticīgās Baznīcas stratēăijas attīstības jomā Latvijā piešėirts Pareizticīgās 
Baznīcas apbalvojums – Svētās apustuĜiem pielīdzinātās lielkĦazienes Olgas II pakāpes ordenis 
(2008. gada 28. aprīlī). 

• Piedalīšanās Eiropas Komisijas organizācijas EZA rīkotajā Darba seminārā – apspriedē par 
Eiropas sociālās politikas jautājumiem un augstākās izglītības aktualitātēm šajā virzienā. 
Luksemburga, 2007. g. 30.-31. aug. 

• Referāts Eiropas Komisijas organizāciju EZA un EUROMF (Eiropas vidusslāĦa attīstības 
veicināšanas organizācija) rīkotajā Starptautiskajā konferencē “Augstākās izglītības perspektīvas 
Eiropā”, Brisele, 2007. g. 26.-28. sept.  

• Referāts vācu katoĜu organizācijas RENOVABIS 11. starptautiskajā kongresā “Veidot sabiedrību 
– attīstīt ticību (Eiropas perspektīva)”, Freizinga, 2007. g. 20.-23. sept. 

• Referāts „Tautas reproduktīvās veselības problemātika Latvijā: Baznīcas sociālās doktrīnas 
perspektīva” Eiropas Komisijas organizācijas EZA un LDF (Lietuvas Darba federācija) rīkotajā 
Starptautiskajā konferencē “Eiropas sociālās politikas iespējas Baltijas valstīs”, ViĜĦa, 2007. g. 
12.-13. okt.  

• Starptautiskā projekta „Jaunatnes darba attīstības projekts Austrumeiropā (2006-2007)” 
zinātniskā vadītāja (projektā iesaistītās valstis un to institūcijas: Somija (DIAK); Latvija (LKrA); 
Igaunija (Lutheran Theological Institute); Slovākija (Bible School in Martin); Krievija (Ingrijas 
Baznīca). 

• Referāts „Tolerance un antropoloăiskā robeža” Latvijas Kristīgās akadēmijas Starptautiskajā 
starpdisciplinārajā konferencē “Toleranta pieeja, Toleranta organizācija, Tolerants cilvēks: 
Praktiskā tolerance”, Rīga, 2006. g. sept.  

• Referāts “Izglītības stratēăiskās tendences Eiropā” Starptautiskajā konferencē “Ecumenical 
Theological Education – Pedagogical Perspectives and Practical Experiences,” Tartu, 2007. g. 
11.-14. janv.  

• Referāts „Sakrālās mākslas izglītība vienotībā ar Eiropas kristīgo demokrātiju.” ECEN Baznīcu 
Padomes konferencē „Radošais spēks teoloăiskajā izglītībā” projekta „For Sustainable Lifestyle” 
ietvaros Prāgā, 2006. gada 23.-27. augustā. 

• Dalība Eiropas Komisijas organizāciju EZA un AZK (Kēnigsvinteras Centrs strādājošo 
jautājumos) rīkotajā ievadseminārā „Galvenās sociālā dialoga un darba tēmas Eiropā 2007. 
gadā”. 2006. g. 30. nov. – 3. dec.  

• Piedalīšanās Eiropas Komisijas organizācijas EZA Ăenerālasamblejas darbā 2006. gada 2. 
decembrī. Tika apstiprināti Eiropas Centra Strādājošo Jautājumos jaunie Statūti un LKrA 
iespējas kĜūt par EZA dalībpartneri. 

• Dalība GRUNDTVIG programmas starpdisciplinārā seminārā “Starpkultūras attiecību jautājumu 
risinājumi un izslēgšanas problēma modernajā pilsētvidē” Kopenhāgenā, 2006. g. 16.-19. 
novembrī. 
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• Referāts „Kristīgās izglītības kultūrspēja šodienas akadēmiskajā vidē” Starptautiskā zinātniskā 
konferencē „Krist īgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas Latvijā”, Rīgā, 
2005. g. 12.-13. maijā. 

Starptautiskie projekti 
• Starpaugstskolu NORDPLUS starpdisciplinārā projekta “Climate Symbols in Arts and 

Theology” izstrādes autore un vadītāja. Projekta darbības laiks: 2010.-2015. g.  
• LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās Programmas “Sociālas 

ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) projekta zinātniskā vadītāja. 
• Inovāciju pārneses projekta „Inovatīvais karitatīvias sociālais darbs: tehnoloăijas sabiedrības 

kohēzijai / Innovative Caritative Social Work: Technologies for Cohesion of Society” (2010) 
zinātniskā vadītāja. 

• CULTURE programmas (2007-2013) projekta „Intercultural Dialogue: Sacred Elements of the 
European National Art” zinātniskā vadītāja (Līguma nr. 2008-2248/001). 

• Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas projekta 
“Inovācijas: Eiropas Sociālā Dialoga galvenās tēmas (sociālā darba izglītības programmas 
attīstība) (2007-2009) zinātniskā vadītāja. Dalībvalstis: Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); 
Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-Bolyai Univ.) 

• Eiropas Komisijas organizācijas EZA projekts kopā ar BeĜăijas, Nīderlandes, Igaunijas un 
Lietuvas EZA partnerorganizācijām „Mūsdienu sievietes darba un dzīves psiholoăiskā vide: 
līdzības un atšėirības starp ES valstīm”. 

• Kopš 2002. gada – Dalība SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) projektā 
“Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija).” 

• Sākot ar 2001. gadu – VETURI starptautiskā pētniecības projekta „Ekumēniskā izglītība, 
diakonija un sociālā darbība” zinātniskā vadītāja Latvijā (sadarbībā ar Somijas, Īrijas, Rumānijas, 
Ungārijas, Čehijas un Igaunijas speciālistiem). 

Zinātnisk ās publik ācijas 

• Gūtmane Sk. Nepārtrauktās lūgšanas teoloģija. – Krāj.: Terra Mariana, 2010, Nr. 1(42), 75.-85. lpp. 

• Gūtmane Sk. Karitatīvā sociālā darba metodoloăiskā paradigma. – Krāj.: S. Gūtmane, D. Dolace. 
Karitatīvā sociālā darba metodoloăijas jautājumi. Jūrmala, Latvijas Kristīgā Akadēmija, 2009, 5.-
41. lpp.  

• Gūtmane Sk. Karitatīvā sociālā darba metodoloăiskā paradigma. – Krāj.: Latvijas Kristīgās 
akadēmijas Zinātniskie Raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais 
dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala, Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009, 31.-41. 
lpp. 

• Gūtmane Sk. Mūsdienu Eiropas cilvēks un ikona. – Krāj.: Starpkultūru dialogs: Eiropas 
nacionālās mākslas sakrālie elementi 2008-2010. Projekta prezentācijas albums. – Jūrmala, 
Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009, 8.-14.lpp.; raksta angliskā versija, 15.-21. lpp. 

• Gūtmane Sk. Development Orientation in Education. – In: Ecumenical Theological Education: 
Pedagogical Perspectives and Practical Experiences. – Tartu: Tartu University Press, 2009, pp. 
37-50. 

• Gūtmane Sk. Kristīgās izglītības kultūrspēja šodienas akadēmiskajā vidē. – Krāj.: Latvijas 
Kristīgās akadēmijas Zinātniskie raksti 1. – Jūrmala: LKrA, 2006, 59.-76. lpp. 

• Gūtmane Sk. Kā novilkt apli: par kristietības un latviskuma kultūrattiecībām. – Krāj.: Spriediet 
paši: Eseju krājums par garīgām vērtībām (krājums tapis sadarbībā ar Augstākās Izglītības 
padomi), Rīga, 2006. 

• Gūtmane Sk. Izglītības attīstības orientācijas. – Krāj.: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā. RPIVA-as III Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti. Konferences 
referāti. – Rīga: RPIVA, 2006, 174.-179. lpp.  

• Gūtmane Sk. Izglītība: Kristīgais virziens – Krāj.: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Zinātniskie 
raksti „Sabiedrība un Kultūra”. – Liepāja, 2004. 

• Gūtmane Sk. Kristīgā izglītība Eiropas telpā // Izglītība un zinātne Eiropas telpā, 2004, Nr. 3. 
Citas publik ācijas 
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• Gūtmane Sk. Diskusija ar EK komisāru Janu Fīgelu un Dr. Ingo Frīdrihu, MdEP, 11. 
Starptautiskajā RENOVABIS kongresā „Kristietība Vidus un Austrumu Eiropā”. Freisingā 2007. 
gada 20.-22. septembrī, Vācija 2008. 

• Gūtmane Sk. Nepārtrauktās lūgšanas teoloăija // Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2010. 
Rīga, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes izdevums, 2009, 202. – 209. lpp. 

• Gūtmane Sk. Jauniešu vērtības un garīgās izglītības nozīme // ВВВВВВВВВВВ ВВВВ (Vīnakoks), 2010, Nr. 3 (141). 

• Gūtmane Sk. Domas par Dieva izredzētu vīru, kurš kĜuva par Rīgas un visas Latvijas Metropolītu 
// Виноградная лоза, 2009, Nr. 10 (136). 

• Gūtmane Sk. Jakobštates Dievmātes ikonas pirmais brīnums // Виноградная лоза, 2008, Nr. 8 
(122). 

• Gūtmane Sk. Eiropai kopīgās vērtība // Виноградная лоза, 2008, Nr. 12 (126). 
• Gūtmane Sk. Dzīvības īstums un zināšanu ilūzijas // Виноградная лоза, 2008, Nr. 5 (119). 
• Gūtmane Sk. Novērtējums kompetencei // Sociālais Darbinieks, Nr. 4 (29), 2008, 15. lpp. 
• Gūtmane Sk. Neej citā ciemā: par protestantisma un pareizticības attiecībām // Виноградная 

лоза, 2008, Nr. 2 (116). 
• Gūtmane Sk. Metropolītam Aleksandram – Latvijas Kristīgās Akadēmijas Goda un atzinības 

doktora grāds // Виноградная лоза, 2008, Nr. 1 (115). 
• Христианская Академия: Молодежь в Европе ищет духовной серьезности (Raksts 

Maskavas Patriarhijas žurnālā par LKrA rektori Skaidrīti Gūtmani) // Фома, 2008. gada Nr. 6 
(jūnijs). 

• Kristīgā Akadēmija bez peĜĦas nolūikiem: Vārds rektorei Skaidrītei Gūtmanei // Latvijas Avīze, 
2007. gada 26. martā. 

• Gūtmane Sk. Error Fundamentalis: Nemūsdienīgas pārdomas par pmatattiecību jautājumu // 
Psiholoăijas Pasaule, 2006, Nr. 3, 15.-19. lpp. 

• Gūtmane Sk. Laika zīmes laikmeta sejā // Neatkarīgā Rīta Avīze, 2005. gada 10. decembrī. 
• Gūtmane Sk. Kultūra un kristīgās izglītības darbs (priekšvārds) // Klauss Kīslings. Jūs sveicina 

mīlestība: Raksti par diakonisku kultūru. – Jūrmala, LKA, 2004, 4.-8. lpp. 
• Gūtmane Sk. Klusa balss // Sabiedriskās politikas portāls „Politika.lv”. 2004. g. 6. janvārī. 
 
Asociētais profesors, Dr. theol. ILM ĀRS HIRŠS-IRŠS 

Eksperta darbība valsts līmeĦa un starptautiskajos projektos, zinātniskā darbība 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA) 
• Eksperta līdzdalība Bībeles tulkošanas komisijas Jaunās Derības darba grupā 
Dalība konferencēs, semināros 
• Referāts „Draudze kā priesterība Pētera 1. vēstulē”, Ekumēniski teoloăiska konference, veltīta 

priesterības gadam, Rīga, 22.04.2010.  
• Konference „In der groesseren Welt. Zum Menschenbild bei C. S. Lewis und Josef Pieper“, 

Paderborna, Vācija, 18.-19.06.2010. 
• Konference “The Rise and Expansion of Christianity in the First Three Centuries C.E.”, Berlīne, 

Vācija, 23.-26.07.2010. 
• Referāts „Bībeles aspekts materiālo vērtību pārvaldīšanā”, Starptautiska konference Kijeva 

(Ukraina), 19.03.2010. 
• Referāts „Pareiza kalpošana”, Rīga, LBDS gadskārtējā garīdznieku konference, 15.05.2010.   
• Referāts „Kristus jūdaismā, islamā, budismā un kristietībā”, Mācību seminārs Norčepingā 

(Zviedrija), 1.-3.03.2008. 
• Referāts „JāĦa Atklāsmes grāmatas interpretācijas pieturas punkti”, Mācību seminārs Norčepingā 

(Zviedrija), 1.-3.03.2008. 
• Referātu cikls par tēmu „Jēzus – Cilvēka dēls”, LBDS Mateja draudzes mācību seminārs, 2008. 

g. marts – aprīlis. 
• Referāts „Vadlīnijas JāĦa evaĦăēlija izpratnei”, Mācību seminārs Norčepingā (Zviedrija), 1.-

3.03.2007. 
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• Referātu cikls par tēmu „Jēzus – Cilvēka dēls”, LBDS Mateja draudzes mācību seminārs, 2007. 
g. marts – aprīlis. 

• „M īliet cits citu!” LBDS mācību nometne, 7.07.2007.  
• „M ācītājs un Bībele”, Pastorālā institūta seminārs, 11.11.2006. 
• „Desmit baušĜi Bībelē un ārpus tās”, Pastorālā institūta seminārs, 11.11.2006. 
Zinātniskās publikācijas 
• Hiršs-Iršs I. Bēgšana no pasaules vai atbildība par pasauli. – Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 2: 

Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. 
Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 137.-152. lpp. 

• Hirša-Iršs I., Hirša S. Reliăisko terminu vārdnīca. – Rīga: Kristīgās Vadības koledža, 2008. – 214 
lpp. 

• Raksts integratīvajā teoloăijā – Teoloăijas integratīvais uzdevums un loma zinātĦu kopumā un 
sabiedrības dzīvē. Kristīgās Vadības koledžas Rakstu krājums Facta et verba. 2009, Nr. 1., 7.-
15. lpp. 

• Bībele un materiālo vērtību pārvaldīšana. Kristīgās Vadības koledžas Rakstu krājums Facta et 
verba. 2009.g. Nr. 2. 

• Sagatavošanā: grāmata „Jaunās Derības pamatkurss.” 
• Sagatavoti 14 šėirkĜi izdevuma „Latvijas enciklopēdija” 4. sējumam. SadaĜas „Reliăija un 

filozofija” konsultants. 
• Sinoptisko evaĦăēliju salīdzinājums. Latvijas Bībeles Biedrība, 136 lpp. 
• Vecā Derība Pāvila vēstulē romiešiem. SIA ,,Amnis , 61 lpp.  
• [Monogrāfija] Tā ir Mana miesa. – Sagatavošanā, plānotais izdošanas laiks: rudens 2010.  
• Garīgais alpīnisms. Žurnāls “Marta un Marija”, LBDS Māsu apvienības izdevums, 2009.g. sept. 

Nr.3 (60).  
• Die Ervählung als Hauptthema von 1 Petr 1,1-2,9. - Zeitschrift ,,Theologische Beiträge“, 

Wuppertal, Vācija.  
• Izredzēšana kā 1. Pēt. 1,1-2,9 pamatdoma. 10 lpp. (pieĦemts publicēšanai, LU TF teoloăiski-

kultūrvēsturiskais izdevums „CeĜš”).  
• Kristiešu-jūdu dialoga attīstība bibliskajā teoloăijā. 12 lpp. (pieĦemts publicēšanai, LU TF 

teoloăiski-kultūrvēsturiskais izdevums „CeĜš”).  
• VD interpretācija Pāvila vēstulē romiešiem. 10 lpp. (pieĦemts publicēšanai, LU TF teoloăiski-

kultūrvēsturiskais izdevums „CeĜš”). 
• Pirmkristiešu draudzes identitātes meklējumu atspoguĜojums 1. Pētera vēstule. 19 lpp.  
• Baptistu teoloăisko uzskatu pamatatziĦas. 35 lpp. 
 
Asociētā profesore, Dr. theol. ASTRA DANNENFELTE 

Dalība konferencēs, semināros, zinātniskā darbība 
• AfR (Arbeitskreis für Religionspädagogik) – Tagung zum Thema „Religionsunterricht unter den 

Bedingungen der Pluralität“, Erfurte, Vācija, 12.-14.09.2008. 
• AfR-Tagung zum Thema „Unterrichtsforschung Religion“, Esene, Vācija 18.-20.09.2007. 
• AfR-Tagung zum Thema „Religionspädagogische Theorie und Praxis im europäischen Kontext“, 

Berlīne, Vācija, 16.-18.09.2005. 
• AfR-Tagung zum Thema „Religiöse Bildung: Standards und Evaluationen“, Berlīne, Vācija, 17.-

19.09.2004. 
• Biannual Conference of the International Society of Empirical Research in Theology “Religious 

Praxis”, Bīlefelda, Vācija, 22.-24.04.2004. 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle (LKrA) 
Zinātniskās publikācijas 
• Dannenfeldt, Astra. Gottesverständnis und Gottesbeziehung von Kindern in einem mehrheitlich 

konfessionslosen Umfeld. Zur Genese eines komplexen Gotteskonzeptes bei Grundschulkindern 
in Wechselwirkung mit ihren Selbstkonzepten und ihrer Lebensweltwahrnehmung. [Bērnu 
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priekšstati par Dievu un viĦu attiecības ar Dievu, pārsvarā bērniem augot ārpus konfesionālā 
konteksta. Pamatskolas vecuma bērnu koncepta par Dievu veidošanās mijiedarbojoties ar bērnu 
paškonceptu, viĦu dzīves un pasaules uztveri.] Dissertation an der Theologischen Fakultät, 
Universität Rostock. Rostock: 2008. 

• [Monorāfija] Dannenfeldt, Astra. Gotteskonzepte bei Kindern in schwierigen Lebenslagen. 
[Bērnu koncepti par Dievu grūtās dzīves situācijās.] Jena: IKS Garamond, 2009, 368 S. 

 
Asociētais profesors, Dr. theol. OLAFS BRŪVERS 

Dalība konferencēs, semināros, zinātniskā darbība 
• LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas “Sociālas 

ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) darba grupas vadītājs. 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA) 
• Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks. 
• Piedalīšanās starptautiskā konferencē un semināros: „Migrācijas plūsmu vadība un solidaritāte” 

(Eiropas Integrācijas Fonds, projekts 2007-2013). Dalība konferencē: organizētāju darba grupas 
pārstāvis, eksperts, lektors. 20.07.2009. – 27.07.2009., Amatas novads, Spāres, Latvija. 
Noslēguma konference: 28.11.2009. – 29.11.2009., Rīga, Latvija. Dalība konferencē: 
organizētāju darba grupā, eksperts, lektors. 

• Piedalīšanās LR Labklājības ministrijas Sociālo Pakalpojumu pārvaldes rīkotajā seminārā visiem 
Latvijas Sociālo Aprūpes centru (SAC) direktoriem. Dalība seminārā: lektors/eksperts. Nolasītas 
lekcijas: Ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītie juridiskie jautājumi; Likumības, kārtības un 
drošības nodrošināšana SAC; SAC darbinieku profesionālie uzdevumi un ētika. 

• Piedalīšanās Starptautiskā konferencē „Church and Government in Partnership”, Rīgas domes 
Labklājības departaments un Lutheran Social Services of New York (USA). Dalība konferencē: 
rīkotājs, lektors, vadītājs. 14.11.2006. – 15.11.2006., Rīga. Latvija. 

• LKrA Starptautiska starpdisciplināra konference sadarbībā ar EK EZA (Europäisches Zentrum 
für Arbeitnehmerfragen), LSDIC (Latvijas Sociālā dialoga izglītības centrs), „Toleranta pieeja, 
Toleranta organizācija, Tolerants cilvēks: Praktiskā tolerance”. Dalība konferencē: vadītājs, 
lektors, moderators. 08.09.2006 – 09.09.2006., Rīga-Jūrmala. 

Zinātniskās publikācijas  
• Raksts integratīvajā pētniecībā – Social Dialogue and Euroepan Dimension (darba nosaukums). 

Iesniegts 2010. g. publicēšanai Babes-Bolyai universitātes (Rumānija) zinātniskajos rakstos. 
• Izdota monogrāfija filozofijas un reliăijas vēstures jomā angĜu valodā – Brūvers O. Communism 

versus Religion: Soviet Experiment: Theory And Practice In Historical Retrospection. – R.: 
Amnis , 2010. – 472 lpp. 

• Izdota monogrāfija reliăijas socioloăijas, misioloăijas un teoloăijas jomās angĜu valodā – 
Brūvers O. The Revival in Latvia during the 1920s and Subsequent Baptist Immigration to 
Brazil. – R.: Amnis, 2009. – 213 lpp. 

• Brūvers O. Migrācijas procesi pasaulē: migrācijas iekĜaujošie sociālie un teoloăiskie aspekti. – 
Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais 
dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. –179.-191. lpp. 

Citas publikācijas 
• Olafs Brūvers: Atklātā vēstule Saeimai un Ministru kabinetam 2005. 26. maijs [tiešsaiste]. – 

Rīga: www.delfi.lv, 2006. Pieejams: http://www.delfi.lv/archive/print.php?id=11302028   
 
Profesors, Dr. psych., Dr. habil. theol., Dipl. Psych. KLAUSS KĪSLINGS 

Akadēmiskā un stratēăiskā zinātniskā darbība 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA) 
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās akadēmijas Zinātniskie 

raksti” redakcijas kolēăijas loceklis 
Diakonijas – karitatīvās kalpošanas – teoloģija 
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• Diakonijas zinātne un diakonāta teoloăija  
• Karitātes teoloăija un karitatīvā darba stratēăija 
• „Pro Diakonia“ – Rotenburgas-Štutgartes diecēzes un Rotenburgas-Štutgartes „Caritasverband“ 

sadarbības projekts: diakonijas izglītības projekta zinātniskā vadība un pārraudzība  
o Pētnieciskā projekta „Pro Diakonia Latina“ (LatīĦamerikas diakonāts) vadīšana sadarbībā ar 

Rotenburgas-Štutgartes diecēzi 2006.-2007. g.  
o Pētnieciskā projekta „Pro Diakonia Africana“ (Dienvidāfrikas diakonāts) vadīšana sadarbībā 

ar Rotenburgas-Štutgartes diecēzi kopš 2008. g.   
• Solidaritāte kā mācību process  
Štarpdisciplinārā pētniecība 
• Teoloăijas un sociālo & humanitāro zinātĦu starpdisciplinārās pētniecības metodoloăija  
Praktiskā teoloģija 

• Praktiskās teoloăijas teorijas izveide  
• Pētniecības virziena  „Weltkirchliche Arbeit heute für morgen. Wissenschaftliche Studie in 

Gemeinden deutscher Diözesen“ vadīšana Vācijas Bīskapu konferences (der Deutschen 
Bischofskonferenz), Vācijas diecēžu un katoĜu organizāciju „Caritas international”, „Hilfswerke 
Adveniat”, „Kindermissionswerk”, „Missio Aachen und München”, „Misereor” un „Renovabis” 
organizētā projekta „Zur Zukunft der weltkirchlichen Arbeit in Deutschland“ ietvaros.  

Pastorāspsiholoģija un garīgums 
• Pastorālpsiholoăija kā praktiskās teoloăijas pamatdimensija  
• Diakoniskās mistagoăijas koncepcija  
• Psihoterpaija un dvēseĜkopšana  
• Supervīzija 
• Garīgās asistences pētniecība sadarbībā ar Baznīcas diecēzēm  
Reliģijas pedagoģija, katehētika un didaktika 
• Empīriskā reliăijas pedagoăija, Ăimenes reliăiozitāte un katehētika, Attiecību didaktika  
• Reliăijas pedagoăija un profesionālā apmācība skolās – sadarbībā ar Tībingenas universitātes 

Profesionāli orentētās reliăijas pedagoăijas institūta prof. dr. Albert Biesinger un dr. Joachim 
Schmidt 

• Diakoniskā un sociālā mācība ăimnāzijā un arodskolās – sadarbībā ar Heidelbergas universitātes 
Teoloăijas fakultātes prof. dr. Heinz Schmidt 

• Bērna teoloăija – sadarbībā ar Rostokas universitātes Teoloăijas fakultātes prof. dr. Anna-
Katharina Szagun  

• Zinātniskā pētījuma vadīšana Bērnu misijas „Die Sternsinger“ projektā „Dreikönigssingen“ – 
sadarbībā ar prof. dr. Albert Biesinger  

Psiholoģija un ar to saistītās disciplīnas 
• Laikabiedru psiholoăijas (zeitgenössischer Psychologie) zinātniskā teorija  
• Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes humanitāro un sociālo zinātĦu pētniecībā 
• Reliăijas psiholoăija  
• Haosa un pašorganizācijas pētniecība psiholoăijā un socioloăijā  
Zinātniskās publikācijas 
Monogrāfijas 
• Radikālās krīzes: problēmas un risinājumi. Mācību metodiskais līdzeklis, Jūrmala: Latvijas 

Kristīgā akadēmija, 2010, 112 lpp. (kopā ar G. Dišleru). 
• „Love greets you” – On the culture of deacony (Publications of the Department of Practical 

Theology; Vol. 93), Helsinki (Finland): University Press, 1998; tulkojums latviešu valodā: Jūs 
sveicina mīlestība. Raksti par diakonisku kultūru, Rīga: Latvijas Kristīgā akadēmija, Izglītība un 
kultūra, 2005, 132 lpp. 

• Zur eigenen Stimme finden. Religiöses Lernen an berufsbildenden Schulen (Zeitzeichen; Bd. 16) 
[Meklējot vienotu pozīciju. Reliăijas mācība profesionālajās skolās], Ostfildern: 
Schwabenverlag, 2004, Nachauflage, 2005.  

Zinātniskie izdevumi (sastādītājs) 
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• Lernfelddidaktik als Herausforderung. Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen (gott – 
leben – beruf; Bd. 1), Norderstedt: Books on Demand, 2005 (mit Albert Biesinger, Josef Jakobi 
und Joachim Schmidt).  

• Wohin geht die Kirche morgen? Entwicklung Pastoraler Prioritäten in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Ostfildern: Schwabenverlag, 2005 (mit Viera Pirker und Jochen Sautermeister).  

• Solidarität als interkultureller Lernprozeß (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie und 
Religionspädagogik; Bd. 22), Münster: Lit, 2005 (mit Albert Biesinger und Ottmar Fuchs).  

• Anno Domini 2006. Diakoniatieteen vuosikirja (= Diakoniewissenschaftliches Jahrbuch), 
Vammala (Finland): Vammalan Kirjapaino, 2006 (mit Mikko Lahtinen, Terttu Pohjolainen und 
Tuulikki Toikkanen).  

• Ständige Diakone – Stellvertreter der Armen? Projekt Pro Diakonia: Prozess – Positionen – 
Perspektiven (Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics; Bd. 2), Münster: Lit, 2006.  

• Starptautiskā zinātniskā konference (2005. g. 12.-13. maijs) “The Strategy of Christian Higher 
Education: Experience and Perspectives in Latvia” (Proceedings; Vol. 1), Jūrmala: Latvijas 
Kristīgā akdēmija, 2006 (kopā ar J. N. Vēju, S.  Gūtmani, N. Dumitrascu, V. Bellu un A. 
KuzĦecovu).  

• Geistliche Begleitung zwischen Pastoralpsychologie und Spiritualität. Themenheft der Zeitschrift 
„Wege zum Menschen“ 60 (2008) Heft 4.  

• Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte, 2. Auflage der Ausgaben 1 - 4, 
Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, 2008 (mit Martin Jochheim).  

• Religionspädagogische Grundoptionen. Elemente einer gelingenden Glaubenskommunikation. 
Für Albert Biesinger, Freiburg i.Br.: Herder, 2008 (mit Reinhold Boschki, Helga Kohler-Spiegel, 
Monika Scheidler und Thomas Schreijäck).  

• Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in Gemeinden deutscher 
Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009 
(mit Chunhee Cho und Viera Pirker).  

• Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, Ausbildung und Praxis. Für Godehard 
König (Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics; Bd. 3), Münster: Lit, 2009.  

• European Social Development: Sacred Foundations of Europe, Social Dialogue, Solidarity, 
Migration, Cohesion (Proceedings; Vol. 2), Jūrmala: Latvijas Kristīgā akdēmija,, 2009 (kopā ar 
A. Kudrjašovu, J. N. Vēju, P. Török, S.  Gūtmani, V. Bellu, B. Rivžu and A. KuzĦecovu). 

Zinātnisko sēriju sagatavošana un izdošana 
• Sērija „SinnVollSinn. Religion an Berufsschulen [Reliăija arodskolās]. Materialien (Schulbuch 

und DVD) für die Fachklassen des Dualen Systems und die entsprechenden Bildungsgänge" 
(erarbeitet von Michael Boenke, herausgegeben in Kooperation mit Albert Biesinger, Josef 
Jakobi und Joachim Schmidt)  

• Sērija „Kinder Erleben Theologie“ [Bērni piedzīvo teoloăiju] (mit Anna-Katharina Szagun)  
• Sērija „Religion und berufliche Bildung“ [Reliăija un profesionālā izglītība] (mit Albert 

Biesinger, Volker Elsenbast und Andreas Obermann) 
• Sērija „Pastoralpsychologie und Spiritualität“ [Pastorālpsiholoăija un garīgums] (mit Karl 

Frielingsdorf) 
• Sērija „Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics“ (mit Bernd Jochen Hilberath) 
Kompendiji  
• Kompendijs: Priekšstati par cilvēku, Jūrmala: Latvijas Kristīigā akadēmija, 2000, 60 lpp.  
• Seelsorge bei Seelenfinsternis [DvēseĜkopšana slimniekiem ar psihiskām saslimšanām] 

(geistlich. Speyerer Hefte für Spiritualität; Bd. 9), Speyer: Bischöfliches Ordinariat, 2004.  
• Plädoyer für eine mystagogische Konzeption [Mistagoăiskās koncepcijas apoloăija]. 

Religionsunterricht in der Grundschule auf der Suche nach neuen Wegen [Reliăijas mācība 
pamatskolās. Jaunu ceĜu meklējumi] (Limburger Impulse zur Religionspädagogik; Bd. 4), 
Limburg an der Lahn: Bischöfliches Ordinariat, 2008. 

Preses izdevumu redakcija (Schriftleitungen) 
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• Izdevums „Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte“ [Pārvērtības. 
Pastorālpsiholoăiskā darbnīca] – redaktora darbs kopš 2002. g.  

• Izdevums „Diaconia Christi“ – redaktora darbs kopš 2006. g. 
Darbība redakcijas sastāvā 
• Izdevums „Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen“ (rabs) [Reliăijas mācība 

profesionālajās skolās]– kopš 2003. g.  
• Izdevums „Wege zum Menschen“ (WzM) [CeĜš pie cilvēka] – kopš 2004. g. 
• izdevums „Meditation“. Zeitschrift für christliche Spiritualität und Lebensgestaltung [Meditācija. 

Kristīgā garīguma un dzīves mākslas izdevums] – kopš 2009. g. 
• ŠėirkĜi, recenzijas  
Zinātniskās publikācijas (2005. g. – 39 publikācijas, 2006. g. – 22 publikācijas, 2007. g. – 17 
publikācijas, 2008 – 27 publikācijas, 2009-2010 – 37 publikācijas) 
• Editorial, in: Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte 13 (2010) 1 – 2. 
• Elternhaus – Pfarrhaus – Schulhaus. Tatorte sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, in: 

Wege zum Menschen 62 (2010) 190 – 204. 
• Wenn das geknickte Rohr zu brechen droht … Trauma – Therapie – Theologie. Bericht zum 

Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie 2009, in: Wege zum 
Menschen 62 (2010) 99 – 105. 

• Konstruktivistische Religionsdidaktik?, in: Transformationen. Pastoralpsychologische Werk-
stattberichte 12 (2009) 30 – 82. 

• Editorial, in: Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte 12 (2009) 1. 
• Hoping on Behalf of Hopeless Others: Depression and Suicidal Tendency as International 

Challenges, in: Aleksandrs Kudrjasovs, Janis Nameisis Vejs, Peter Török, Skaidrite Gutmane, 
William Bell, Baiba Rivza and Aino Kuznecova (Eds.), European Social Development: Sacred 
Foundations of Europe, Social Dialogue, Solidarity, Migration, Cohesion (Proceedings; Vol. 2), 
Jurmala: Latvian Christian Academy, 2009, 55 – 74. 

• Leben und Tod. Suizidalität als Provokation einer Hoffnung in Stellvertretung, in: Anja Kra-mer, 
Günter Ruddat & Freimut Schirrmacher (Hrsg.), Ambivalenzen der Seelsorge. Fest-schrift für 
Michael Klessmann zum 65. Geburtstag, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2009, 91 – 102. 

• Begegnungen der Gnade. Wege finden – Wege kreuzen. Ein Bericht zur Diakonia-
Weltversammlung in der Zeit von 20. – 26. Juli 2009 in Atlanta, Georgia (USA), in: Diaconia 
Christi 44 (2009) 129 – 135; in englischer Übersetzung: Crossroads of Grace. A Report on 
theDiakonia World Assembly, July 20th to July 26th, 2009, Atlanta, Georgia (USA), in: Diaconia 
Christi 44 (2009) 136 – 141; in spanischer Übersetzung: Encrucijadas de la gracia. Informe de la 
asemblea mundial de Diakonia celebrada en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), del 20 al 26 de 
julio de 2009, in: Diaconia Christi 44 (2009) 142 – 147. 

• „Kommt und seht!“ Predigt zu 1 Sam 3, 3b – 10. 19 und Joh 1, 35 – 42, in: Diaconia Christi 44 
(2009) 118 – 123. 

• Geistliche Begleitung als Seelsorge, in: Diaconia Christi 44 (2009) 70 – 77. 
• Kirchliche Dokumente und Positionierungen zum Apostolat des Meeres, in: Diaconia Christi 44 

(2009) 59 – 69 (mit Alexander Gondan). 
• Weltkirchlich-diakonale Zeugnisse maritimer Pastoral, in: Diaconia Christi 44 (2009) 41 – 58 

(mit Alexander Gondan). 
• Diakone auf See und im Hafen, in: Diaconia Christi 44 (2009) 12 – 17 (mit Alexander Gondan). 
• Vorwort, in: Diaconia Christi 44 (2009) 3 – 5; in englischer Übersetzung: Preface, in: Diaconia 

Christi 44 (2009) 6 – 8; in spanischer Übersetzung: Prólogo, in: Diaconia Christi 44 (2009) 9 – 
11. 

• Armon tienristeyksiä – Raportti Diakonia maailmanliiton kokouksesta (= Wegkreuzungen der 
Gnade. Ein Bericht zur Diakonia-Weltversammlung), in: Mikko Lahtinen, Terttu Pohjolainen & 
Tuulikki Toikkanen (Hrsg.), Anno Domini 2009. Diakoniatieteen vuosikirja (= 
Diakoniewissenschaftliches Jahrbuch), Vammala (Finnland): Vammalan Kirjapaino, 2009, 413 – 
419. 
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• Vakinainen diakonaatti katolisessa teologiassa ja kirkossa (= Ständiger Diakonat in Katholi-scher 
Theologie und Kirche), in: Mikko Lahtinen, Terttu Pohjolainen & Tuulikki Toikkanen (Hrsg.), 
Anno Domini 2009. Diakoniatieteen vuosikirja (= Diakoniewissenschaftliches Jahr-buch), 
Vammala (Finnland): Vammalan Kirjapaino, 2009, 141 – 152. 

• „Papa, das hat mir doch der Gott gesagt“ – Zugänge zur Kinderspiritualität (CD), Müllheim / 
Baden: Auditorium Netzwerk, 2009. 

• Spiritualität als diakonische Präsenz, in: Klaus Kießling (Hrsg.) unter Mitarbeit von Klaus-
Jürgen Kauß und Georg Lorleberg, Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, 
Ausbildung und Praxis. Für Godehard König (Diakonie und Ökumene / Diakonia and 
Ecumenics; Bd. 3), Münster: Lit, 2009, 84 – 103. 

• Spiritualität der Stellvertretung, in: Klaus Kießling (Hrsg.) unter Mitarbeit von Klaus-Jürgen 
Kauß und Georg Lorleberg, Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, Ausbildung 
und Praxis. Für Godehard König (Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics; Bd. 3), 
Münster: Lit, 2009, 36 – 55. 

• Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, Ausbildung und Praxis. Eine Einfüh-rung, 
in: Klaus Kießling (Hrsg.) unter Mitarbeit von Klaus-Jürgen Kauß und Georg Lorleberg, 
Diakonische Spiritualität. Beiträge aus Wissenschaft, Ausbildung und Praxis. Für Godehard 
König (Diakonie und Ökumene / Diakonia and Ecumenics; Bd. 3), Münster: Lit, 2009, 7 – 12. 

• Depressivität und Suizidalität als gesellschaftliche und kirchliche Herausforderung, in: Zhuo 
Xinpeng & Michael Kropp (Hrsg.), Christliche Soziallehre und ihre Verantwortung in der 
Gesellschaft, Beijing (China): Verlag für Religion und Kultur, 2009, 537 – 564; in chinesi-scher 
Übersetzung in: Zhuo Xinpeng & Michael Kropp (Hrsg.), Christliche Soziallehre und ihre 
Verantwortung in der Gesellschaft, Beijing (China): Verlag für Religion und Kultur, 2009, 284 – 
304. 

• Geleitwort, in: Norbert Jaroslav Zuska, Beziehung, die wirkt. Geistliche Begleitung im Dialog 
mit Carl R. Rogers und Teresa von Avila (Pastoralpsychologie und Spiritualität; Bd. 13), 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, 11 – 12. 

• Online-Fragebogen für Gemeinden deutscher Diözesen, in: Klaus Kießling, Chunhee Cho & 
Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in 
Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, 2009, 178 – 204 (mit Jochen Sautermeister, Chunhee Cho, Christoph 
Lubberich und Liv Troch). 

• Thesen im Prozess der Studie, in: Klaus Kießling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), 
Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in Gemeinden deutscher 
Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 
163 – 177 (mit Chunhee Cho und Viera Pirker). 

• Die weltkirchliche Arbeit in Deutschland aus der Sicht der Gemeinden, in: Klaus Kießling, 
Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissen-
schaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekreta-riat 
der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 129 – 162 (mit Chunhee Cho). 

• Die weltkirchliche Arbeit in Deutschland aus der Sicht der Hilfswerke, in: Klaus Kießling, 
Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissen-
schaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekreta-riat 
der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 112 – 128 (mit Viera Pirker). 

• Die weltkirchliche Arbeit in Deutschland aus der Sicht der Diözesen, in: Klaus Kießling, 
Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissen-
schaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekreta-riat 
der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 84 – 111 (mit Viera Pirker). 

• Zentrale Ergebnisse der Online-Befragung in Gemeinden deutscher Diözesen, in: Klaus Kieß-
ling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit heute für morgen – Wissen-
schaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshilfen; Nr. 235), Bonn: Sekreta-riat 
der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 11 – 83. 
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• Einführung, in: Klaus Kießling, Chunhee Cho & Viera Pirker (Hrsg.), Weltkirchliche Arbeit 
heute für morgen – Wissenschaftliche Studie in Gemeinden deutscher Diözesen (Arbeitshil-fen; 
Nr. 235), Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2009, 8 – 10. 

• Aus göttlicher Solidarität. Für eine Spiritualität, die nicht aus mir kommt und nicht bei mir 
bleibt, in: Martin Jochheim (Hrsg.), Pastoralpsychologie in Bewegung. Zum Stand der Seel-
sorgebewegung in Deutschland (DGfP-Info 2009; Sonderband), Bad Waldsee: Deutsche Ge-
sellschaft für Pastoralpsychologie, 2009, 32 – 46. 

• Editorial, in: Astra Dannenfeldt, Gotteskonzepte bei Kindern in schwierigen Lebenslagen. 
Rostocker Langzeitstudie zu Gottesverständnis und Gottesbeziehung von Kindern, die in 
mehrheitlich konfessionslosem Kontext aufwachsen (Kinder Erleben Theologie; Bd. 3), Jena: 
Garamond, Edition Paideia, 2009, 7 – 11 (mit Anna-Katharina Szagun). 

• Editorial, in: Transformationen. Pastoralpsychologische Werkstattberichte 11 (2009) 1 – 2. 
• Geleitwort, in: Duc-Vinh Nguyen SVD, „Führe dein Leben so, dass du den Kindern Tugen-den 

hinterlässt!“ Seelsorge unter Vietnamesen in Ostdeutschland und Osteuropa aus pastoral-
psychologischer Perspektive (Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini; Bd. 90), 
Nettetal: Steyler, 2009, 19 – 23. 

• Konstruktivistische Religionsdidaktik? Weitere theologische Zugänge zur Praxis an berufs-
bildenden Schulen – Konstruktivistische Religionsdidaktik? (6), in: Religionsunterricht an 
berufsbildenden Schulen (rabs) 41 (2009) Heft 2, 8 – 10. 

• „… nicht einmal Herr im eigenen Hause“. (Naturalistisch-) Psychologische Menschenbilder im 
Widerstreit, in: Wege zum Menschen 61 (2009) 245 – 270. 

• Wissenschaftliche Studie „Weltkirchliche Arbeit heute für morgen“, in: Newsletter „Zur Zu-kunft 
der weltkirchlichen Arbeit in Deutschland“. Ein gemeinsames Projekt der Deutschen 
Bischofskonferenz, der Diözesen in Deutschland und der katholischen Hilfswerke Adveniat, 
Caritas international, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, Misereor, missio Aachen und 
München sowie Renovabis, Februar 2009, 2 – 6 (mit Chunhee Cho, Christoph Lubberich, Viera 
Pirker und Liv Troch). 

• Konstruktivistische Religionsdidaktik? Erste theologische Zugänge zur Praxis an berufsbil-
denden Schulen – Konstruktivistische Religionsdidaktik? (5), in: Religionsunterricht an be-
rufsbildenden Schulen (rabs) 41 (2009) Heft 1, 4 – 6. 

 

Profesore, Dr. phil. AINO KUZ ĥECOVA 

Zinātniskā darbība 
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvija Kristīgās akadēmijas Zinātniskie 

raksti” redakcijas kolēăijas locekle 
• Zinātnisko un metodoloăisko publikāciju skaits 87, tai skaitā mācību līdzekĜi filozofij ā 

„Filozofijas vēstures aktualitātes” (2 daĜas), profesionālajā ētikā „Ievads ētikas vēsturē”, 
„Profesionālās ētikas vadlīnijas”, „Lietišėās sadarbības etiėete”, „Ievads politoloăijā”, „Estētikas 
priekšmets, tās būtība un ăenēze”, „Ievads ētikā”, „ Ētikas vēstures pamati” „Latviešu 
profesionālā filozofija (1920.-1940.)”, „Jauno laiku filozofija”, „Ievads filozofijas vēsturē”, 
„Sociālā filozofija”, „Demokrātijas būtība un tās attīstība Latvijā” (kopā ar I.KuzĦecovu), 
„Politoloăija kā zinātne” (kopā ar I.KuzĦecovu), „Demokrātiska valsts un tās tiesiskie pamati” 
(kopā ar I.KuzĦecovu), „Ievads politoloăijā” (kopā ar I.KuzĦecovu) u.c. 

• Zinātnisko pētījuma virzieni: izglītības un sporta filozofijas, sporta speciālistu profesionālās 
ētikas problēmas, teocentriskas ētikas aktualitātes 

Dalība konferencēs 
• No 1976. gada dalība zinātniskajās konferencēs Sčecinā (Polijā), Maskavas Universitātē, 

ěeĦingradas Univeristātē, Latvijas Univeristātē, katru gadu latvijas Sporta pedagoăijas 
akadēmijas pasniedzēju konferencēs par personības problēmu aktualitātēm filozofijas un ētikas 
apstākĜos 

Zinātniskās publikācijas 
• [Monogrāfija] Profesionālās ētikas pamati. Teorija. Pieredze. Prakse (R.:RaKa, 202 lpp.) 
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Docents, Dr. honoris causa Latvijas Krist īgajā akadēmij ā, Dr. theol.  
VILJAMS BELLS 

Zinātniskā darbība  
• SHUV starpidisciplinārā pētnieciskā institūta (Sietla, ASV) viceprezidents; kopš 2002. g. SHUV 

pētnieciskā projekta “Rekonsiliācijas projekts Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)” 
vadītājs – sadarbībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju. 

• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). 
• Starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājuma „Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskie 

raksti” redakcijas kolēăijas loceklis 
Konferences 
• Referāts karitatīvā sociālā darba jomā „Sociālā kalpošana – sociālā & kristīgā perspektīva” 

(angĜu valodā) Starpdisciplinārā konferencē “Central Themes of European Social Dialogue” 
(Starptautiskā ERASMUS Mūžizgītības Intensīvās programmas ietvaros), Jūrmala, 2007. g. 3.-
12. dec. 

• Referāts „Nokāpt no ziloĦkaula torĦa pasaulē: bibliskās teoloăijas integrācijas ikdienas dzīvē” 
(angĜu valodā) Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Krist īgās augstākās izglītības stratēăija: 
pieredze un perspektīvas Latvijā”, Rīgā, 2005. g. 12.-13. maijā. 

Publikācijas 
• Bell W. When Life Falls Apart: What Then? Understanding the  Book of Job from a 

Christian Perspective. 2009. g. iensiegts public ēšanai zin ātnisko rakstu 

kr ājumam The Seattle Theology and Ministry Review. 
• Bell W. Dimensions of Tolerance: Defining Contemporary Attitudes and Practices in a Diverse 

World. – Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. 
Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 153.-166. lpp.  

• Bell W. From the Ivory Tower to the Public Square: The Integration of Biblical Theology to 
Everyday Life. – Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 1: Starptautiskās zinātniskās konferences (2005. 
g. 12.-13. maijā) „Krist īgās augstākās izglītības stratēăija: Pieredze un perspektīvas Latvijā” 
materiāli. – Jūrmala: LKrA, 2006. – 127.-140. lpp. 

 
Docents, Dr. psych. OěEGS ĥIKIFOROVS 

Dalība konferencēs 
• Перспективы и возможности психологии, бизнеса и социальной работы в современной 

Европе. Baltijas Psiholoăijas un menedžmenta augstskola, Rīga, 2010. g. maijā. 
• Zinātniskā konference „Psiholoăijas aktualitātes mūsdienu izglītībā”. Liepājas Pedagoăijas 

universitāte, 2009. g. 30. oktobrī. 
• Казуометрия – Психология жизненного пути. Киев. Институт соиологиии Украинской 

Академии наук. Международная конференция. Киев, 22.-25.02.2008. 
• 21. gadsimta jaunatne: ăimene, izglītība, karjera. Starptautiska zinātniski-praktiska konference. 

Rēzeknes augstskola, 2008. g. 
• 2nd International Theological Conference „The Challenges for Christian Faith in Latvia and 

Europe Today”, 2007. 
• Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: 

mūsdienu aktuālās problēmas”. Psiholoăijas augstskola, Rīga, 2008. g. Starptautisko zinātnisko 
rakstu krājuma recenzents. 

• III Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga, 
RPIVA, 2006. g. 6.-8. aprīlis. Orgkomitejas loceklis un rakstu krājuma redkolēăijas loceklis; 
psiholoăijas sekcijas vadītājs. 

• 4. Starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” Daugavpils 
Pedagoăiskajā Universitātē. 2005. g. 18.-20. maijs.  

• ATEE Starptautiska konference LU. 
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• Starptautiskā zinātniskā konference „ě.Vigotskis un mūsdienu kultūra: vēsturiskā psiholoăija”. 
GomeĜas Pedagoăiskā universitāte.  

Daliba projektos, pētījumos 
• Projekts „Profesionālās karjeras izvēles Valsts aăentūras konsultantu profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšana.” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.4/0001/0005. Vadošais docētājs 
15.10.2006. – 24.01.2007. 

• 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. 2001.-2005. g. 

Darbība zinātniski praktisk ā jomā 
• Standartizēts Amthauera Intelekta struktūras tests latviešu izlasei vecumam no 13 līdz 35 gadiem 

(izlase 10850 cilvēku). 
• Adaptēta intelekta izpētes metodika ASTUR latviešu izlasei. 
• Standartizēts Kettella 16PF tests latviešu izlasei (izlase 10850 cilvēku). 
• Izveidota datorprogramma „Ketela personības struktūras tests (16PF)”. 
• Izveidota datorprogramma „Amthauera Intelekta struktūras tests”. 
• Pabeigts eksperimentālais pētījums par krievu un latviešu etniskajiem stereotipiem. 
• Pabeigts pētījums par Liri testa adaptāciju LR. 
• Pabeigts pētījums par Keirsi testa adaptāciju LR.  
Zinātniskās publikācijas 
• Nikiforovs O. Psiholoăijas un pedagoăijas studēšana kā darba subjekta profesionālisma attīstības 

faktors. Baltijas psiholoăijas un menedžmenta augstskola, 2010. g., 10 lpp. 
• Nikiforovs O. Psiholoăijas un pedagoăijas priekšmēts mūsdienu zinātnē. Liepājas Pedagoăijas 

universitāte, 2009., 10.-25. lpp. 
• Nikiforovs O. Pedagoăijas pamati. Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008., 75 lpp. 
• Никифоров O. Знание и вера. Балтийский Юридический Журнал, Nr.3, 2008., c. 71-75. 
• [Monogrāfija] Nikiforovs O. Psiholoăija – pedagogam. – R.: Izglītības soĜi, 2008. – 255 lpp. 
• [Monogrāfija] Никифоров O. Психология и педагогика. – Рига: ИСМА, 2007 – 350 с.  
• Никифоров O. Категория времени в трудах К. Г. Юнга. – In: Казуометрия – Психология 

жизненного пути. Институт социологии Украинской Академии наук. Международная 
конференция. Киев, 2008. г. 22.-25.02.2008., стр. 35-41. 

• Nikiforov O. Love of God as the Highest Form of Love. – In: 2nd International Theological 
Conference „The Challenges for Christian Faith in Latvia and Europe Today”, 2007. –170.-179. 
lpp. 

• Никифоров O. Представления о ценности образования. – In: http://www.relga.ru/  – 
sabiedriski-politiskais E-žurnāls, 2008. g. 

• Никифоров O. Вера или знание? – In: http://www.relga.ru/ – sabiedriski-politiskais E- žurnāls. 
2007. g. 

• Nikiforovs O. Psiholoăijas zinātnes attīstība un tās priekšmets. – Krāj.: III Starptautiskā 
zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA, 2006., – 
328.-339. lpp.  

• Nikiforov O. The Theory of Development in Latvia’s and World’s Psychology. – In: Person. 
Color. Nature. Music. 4th International conference. Daugavpils, 2005. 

• Nikiforov O. Psychological special features of the pupils’ zone of proximal development (ZPD) 
in the process of social interaction in the "teacher-pupil" system in the secondary school. – In: 
4th International Conference “Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils, 2005. 

• Nikiforov O. The Theory of Development in Latvia’s and World’s Psychology. – In:  
International Conference. Minsk Pedagogical Universyty, Minsk, 2005. 

• Nikiforov O. Zone of Proximal Development in the Process of Social Interaction. – In: 
Zinātnisko rakstu krājums. Informācījas sistēmas menedžmenta augstskola, Rīga, 2005. 

• Nikiforovs O. Ketela personības struktūras tests (16PF). – R.: Izglītības soĜi, 2005. – 105 lpp. 
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• [Monogrāfija] Nikiforovs O. Intelekta izpēte skolā un augstskolā. – R.: EVE, 2005. – 125 lpp. 
Dalība profesionālajās organizācijās  
• Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas loceklis 
• Latvijas Kristīgo psihologu asociācijas prezidents 
• Starptautiskās Neatkarīgo Ekspertu Federācijas biedrs 
 
Docente, Dr. honoris causa Latvijas Krist īgajā akadēmij ā, prof. maă. soc. d.  
AIJA BAR ČA 

Dalība zinātniskos projektos 
• Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās Programmas “Sociālas 

ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” projekta (2010) LKrA darba grupas locekle. 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle (LKrA). 
Darbība valsts un pašvaldību institūcijās  
• Kopš 1998. g. LR Saiemas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja. 
• No 1994. gada līdz šim laikam pieredzes apguve par sociālo politiku Zviedrijā, Vācijā, Somijā, 

Francijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Ungārijā, Dānijā, BeĜăijā, Nīderlandē, Ėīnā, Spānijā. 
 
Vieslektore, Dr. sc. soc. ANDA ROŽUKALNE 

Dalība konferencēs, pētījumos 
• Referāts „Media Usage Patterns of Young People Audience” Starptautiskā konferencē „Baltic 

Studies in Europe” (KauĦa, 2009. g. 12.-14. jūn.).  
• Referāts „Mediju lietojuma paradumu izmaiĦas dažādās auditorijas grupās” RSU Starptautiskā 

konferencē (2009.g. marts). 
• Referāts „Veselības konstruēšana Latvijas presē” RSU Starpdisciplinārā konferencē „Sabiedrība. 

Veselība. Labklājība” (2008.g.).  
• Līdzdalība mediju pētījumos – 2005. g. un 2006. g. „Iespējamā slēptā politiskā reklāma”. 
• 2007 – 2009 – „Izaicinājums politiskajai līdzdalībai” (Neiecietības diskursi medijos). 
• Izglītojošu semināru un lekciju vadīšana dažādās mediju organizācijās (a/s “Diena”, Kurzemes 

reăionālo mediju apvienība, “Kurzemes Vārds”, “Latvijas televīzija”, Latvijas Radio u.c.  
• Konsultāciju sniegšana dažādām mediju organizācijām (LTV, Latvijas Radio, izdevniecība 

„Žurnāls „Santa””, Izdevniecība „Rīgas ViĜĦi” (no 2004.g. galvenā konsultatīvā redaktore 
žurnāls MARTA” u.c.) par sekojošiem jautājumiem: mediju satura un struktūras izmaiĦas, 
mediju menedžments, redaktora darbs, mediju žanri un starpžanru attīstības tendences u.c. 

Zinātniskās publikācijas 
• The Problem of Doctor’s Envelopes on the Agenda of Latvian Newspapers. Collection of 

Scientific Papers, RSU, 2008. 
• Vai Latvijā veidojas žurnālu sabiedrība? Krājums “Inoformācijas vide Latvijā”, 2006. 
• Publikācija „Latvijas žurnālu tirgus attīstības tendences: 1991. – 1995. Raksts Latvijas 

Universitātes Rakstos, sērija „Komunikācija” (683). 
• Publikācija konferences „Social Integration in an Expanding Europe”(21–22 May), Jelgava, 

LAA, raksts „Identitātes konstruēšana: dzimtes aspekti Latvijā izdotajos starptautiskajos 
žurnālos”. 

 
Vieslektore, Dr. phil. AIVITA PUTNI ĥA 

Publikācijas 
• Putnina A. Health and Violence: A Study on the Situation in Latvia. WHO, Ministry of Health, 

2007, 2009 – autore, redaktore. 
• Putnina A. (sagatavošanā): Managing Trust and Risk in New Biotechnologies: The Case of 

Population Genome Project and Organ Transplantation in Latvia, Chapter 5. Springer. 
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• Putnina A. (sagatavošanā): Invisible families – imagining relations in families based on same- 
sex partnerships. Prepared for A Cambridge University Press volume. 

• Putnina A. Sexuality, Masculinity and Homophobia: Latvian Case In Everyday Life of GLBT in 
Eastern and Central Europe. 2007. The Peace Institute (Institute for Contemporary Social and 
Political Studies, Ljubljana, Slovenia). 

• PutniĦa A. Laba dzīve Latvijā: skats uz dzimtes veidotu sociālo likteni. 2006, Zinātniski 
pētnieciskie raksti Stratēăiskās analīzes komisija, “Zinātne”.  

• PutniĦa A. Sociālais prestižs, dzimtes priekšstati un ceĜu satiksmes noteikumi, LU Raksti 701: 
Socioloăija, 2006.  

• Putnina A. Sex Education and Social Risk Group Youth. “Papardes Zieds”, 2006.  
• Human Development Report 2004-2005. UNDP un SPPI, 2005. Līdzautore.  
• Putnina A.  Men in Latvia. Situation Outline. Demographic Situation: Present and Future. 

Strategic Analysis Commission under the Auspices of the President of Latvia, No. 3 (4)/2005. 
“Zinatne” Publishers, Riga 2006.  

• PutniĦa A. Priekšstati par sivietēm politiėēm Latvijā. Letonica, 2005/13.  
• Putnina A. (redaktore un autore). Reproductive Health Report, Latvia 1997-2003. UNPFA, 

“Papardes Zieds”, 2004.  
• Putnina A. Men and Women in Governance. Public Policy Institute, Community Framework 

Strategy on Gender Equality, Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, 2004.  
Dalība profesionālajās organizācijās  
• Eiropas Sociālo antropologu asociācija 
• Latvijas Sociālo antropologu asociācija 
 
Vieslektore, soc. zin. doktorante, Mag. sc. soc. INTA MIERI ĥA 

Dalība projektos, publiskā sektora petījumi 
• Mierina I., Cers E (2010). Cultural Embededdness of Political Attitudes in Post-Communist 

Countries: Micro-level Empirical Evidence. (iesn. plānota 2010. g. aprīlī). 
• Mierina I. (2010) Learning political helplessness: the vicious cycle of political socialization in 

Latvia (iesniegšana plānota 2010. g. augustā). 
• Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi”; projekta 

„Labklājības ministrijas pētījumi” pētījums „Bezdarbu un sociālās atslumtības iemesli un 
ilgums” (LU aăentūra Zinātniskais institūts „LU Filozofijas un socioloăijas institūts”, 2006-
2007). Pētījums ietvēra gan apjomīgu kvantitatīvi iedzīvotāju aptauju (8000 interviju), gan arī 
padziĜinātās intervijas ar mērėa grupu pārstāvjiem un ekspertintervijas. Atbildīgā pētniece. 

• Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi”; projekta 
“Labklājības ministrijas pētījumi” pētījums “Augstskolu un profesionālo mācību iestāžu 
absolventu dzīves gailas un profesionālā darbība pēc mācību beigšanas” (LU aăentūra 
Zinātniskais institūts „LU Filozofijas un socioloăijas institūts”, 2006-2007). Pētījums ietvēra gan 
apjomīgu kvantitatīvi iedzīvotāju aptauju (vairāk kā 4000 interviju), gan arī padziĜinātās 
intervijas ar izglītības jomas speciālistiem un darba devējiem. Uzdevums: atbildīgā pētniece. 

• NVA pētījums ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu “Jaunieši darba tirgū: situācijas un 
nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze” (LU aăentūra Zinātniskais institūts (Socioloăisko 
pētījumu institūts, 2007). Kvantitatīvs pētījums. Uzdevums: atbildīgā pētniece 

• Jūrmalas domes pētījums “Jūrmalas pilsētas aktuālo sociālās atstumtības riska grupu atbalsta 
formu iespējas veiksmīgai integrācijai darba tirgū”, kas veikts ar ES atbalstu (Data Serviss, 
2007). Pētījums ietvēra gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētījumu metodes. Pētniece. 

• Rīgas Atkarību profilakses centra pētījums “Youth in Europe” (Socioloăisko pētījumu institūts, 
2006-2007). Kvantitatīvs pētījums, kas aptvēra 9. un 10. klašu skolēnus visā Latvijā. Aptaujas 
metode: anketēšana skolās. Uzdevums: atbildīgā pētniece. 

• Sabiedrības Integrācijas Fonda pētījums ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu “Sociālās 
atstumtības riskam pakĜauto iedzīvotāju grupu integrācija darba tirgū Līvānu novadā”, 
(Socioloăisko pētījumu institūts, 2007). Kvantitatīvs pētījums. Uzdevums: atbildīgā pētniece. 
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• Sabiedrības Integrācijas Fonda pētījums “Invalīdu nodarbinātības un ar to saistīto problēmu 
izvērtējums sociālās atstumtības mazināšanai” (LU aăentūra Zinātniskais institūts „LU 
Filozofijas un socioloăijas institūts”, 2006). Pētījums ietvēra gan kvantitatīvu mērėa grupas 
aptauju, gan kvalitatīvās pētījumu metodes. Uzdevums: pētniece. 

Zinātniskās publikācijas un pētījumi 
• Mierina I. (2010) Changing State-Society Relations in Post-communist Countries. In: The 2010 

International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences. Conference 
Proceedings. World Academic Press, Liverpool (sagatavošanā). 

• Mierina I. (2010) Political Efficacy – Understanding Low Political Participation in Post-Soviet 
Countries. In: Citizen Participation in Social Welfare, Social Policy and Community 
Involvement. Shaping trends and attitudes of social responsibility. International Sociological 
Association, Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main (sagatavošanā) 

• Mierina, I.., Tisenkopfs T., Lace I. (2008). Social capital, In: Jan Douwe van der Ploeg & Terry 
Marsden (eds) Unfolding Webs: The Dynamics of Regional Rural Development, Assen: Van 
Gorcum, pp. 87-110 

• Mierina, I., Tabuns A., Dunska M., Eglite P., Krumins J., Medveckis A., Paula D., Pavlina I., 
Putnina A., Reinholde I., Reire G. (2008). My nation. In: Latvia. Human Development Report 
2006/2007. Human capital. – Zobena A (Editor-in-chief). Riga: LU, pp.18-43. 

• Mierina, I., Koroleva, I., Snikere S. (2007). Protective and Risk Factors for Drug Use among 
Youth in Latvia. In: VIII International Conference on Asian Youth and Childhoods. International 
Sociological Association, Macmillan, India Ltd., pp.190. 

• MieriĦa, I., Goldmanis, M. (2009). Jauniešu nodarbinātība: iekĜaušanās darba tirgū un darba 
karjera. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds. pp.71.-128. In English: Youth employment: involvement in the labour 
market and professional career. In: A Portrait of Latvian Youth Today: Integration in Society and 
Marginalization Risks 

• MieriĦa I., KoroĜeva, I., Goldmanis, M., Sniėere, S., Trapencieris, M. (2009). Jaunieši un 
atkarības. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds. pp.211.-258. In English: Youth and addictions. In: A Portrait of 
Latvian Youth Today: Integration in Society and Marginalization Risks 

• MieriĦa, I., KoroĜeva, I., Sniėere, S. (2009). Atkarību izraisošo vielu lietošana: riska un 
aizsargājošo faktoru ietekmes analīze. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un 
marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. pp.259.-298. In English: Drug use: 
analysis of risk and protective factors. In: A Portrait of Latvian Youth Today: Integration in 
Society and Marginalization Risks 

• MieriĦa, I., KārkliĦa, I. (2008). Cooperation of Public Employment Services with Employers in 
the European Union countries. Riga: Institute of Sociological Research, BSM Consultants, State 
Employment Agency of Latvia, 27 p. 

• MieriĦa, I., KoroĜeva, I., Goldmanis, M., Trapencieris, M. (2008). Atkarību izraisošo vielu 
lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū. Rīga, SVA, 90 lpp. In English: The use of addiction causing 
substances among general population. 

• MieriĦa, I., KārkliĦa, I., KoroĜeva, I., Sniėere, S. (2008). Narkotiku lietošana izklaides vietās. 
Rīga: SVA, SPI. 140 p. In English: The use of drugs in places of entertainment. 

• MieriĦa, I., KoroĜeva, I., Sniėere, S., Goldmanis M., Trapencieris M. (2008) Atkarību izraisošo 
vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. Rīga: SVA. 111 p. In English: The 
characteristics and tendencies of the use of addiction causing substances among pupils. 

• MieriĦa, I., Rungule, R., KoroĜeva, I., Sniėere, S., Goldmanis, M., KārkliĦa, I., Lāce, T., Pranka, 
M., Trapenciere, I., Trapencieris, M., Vule, I., ĀriĦš, M., Dmitrijeva, J., Hazans, M., 
TrapežĦikova I. (2007). Causes and Duration of unemployment and social exclusion. Riga: FSI, 
BICEPS, SPI, 472 p. 

• MieriĦa, I., KoroĜeva I., Rungule, R., Trapenciere, I., Sniėere, S., Goldmanis, M., KārkliĦa, I., 
Aleksandrovs, A., SeĦkāne, S. (2007). Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību 
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ietekmējošo faktoru analīze. Rīga, SPI, 116 p. In English: Youth in the labor market: analysis of 
the factors affecting the situation and employment. 

• MieriĦa, I., KoroĜeva I., Sniėere, S., SeĦkāne, S., Trapenciere, I., Trapencieris, M. (2007). Riska 
un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu. Rīgas Atkarības profilakses 
centrs, Rīga, 155 p. In English: The influence of risk and protective factors on the use of 
addiction causing substances. 

• MieriĦa, I., KrūmiĦš, J., Rungule, R., KoroĜeva, I., Trapenciere, I., SeĦkāne, S., Goldmanis, M., 
Trapencieris, M., Sniėere, S., Goša, Z., BāliĦa, S., Freija-Karlsone, K., Jaunzeme, I., KaĦējeva G. 
(2007). The professional career of graduates of higher and professional scholastic institutions 
after graduating. Rīga: LU, FSI, Baltkonsults, 227 p. 

• MieriĦa I., Rungule R., Trapenciere I., KoroĜeva I., Sniėere S. Pētījuma rezultāti. Augstāko un profesionālo 
mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas - KrūmiĦš j. (vad.). Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2007, 58-128. lpp. 

• MieriĦa I., Rungule R., KoroĜeva I., Sniėere S. Sociālās alstumtības iemesli un ilgums. -Rungule R (vad.). 
Rīga: LRLM, 2007. 153-254.lpp. 

• MieriĦa I., Tabuns A., Dunska M., Eglīte P., KrūmiĦš J., Medveckis A., Paula D., Pavlina I., PutniĦa A., 
Reinholde I., Reire G. Mana tauta. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāks: mans zelts ir 
mana tauta. - Zobena A (red.). Rīga: LU, 2008. P52-71. (sagatavots publicēšanai) 21-23., 32-34., 43.Ipp. 

• Mierina, I., Koroleva, I., Rungule, R., Snikere, S., Trapenciere, I. (2006). Invalīdu nodarbinātības 
un ar to saistīto problēmu izvērtējums sociālās atstumtības mazināšanai Rīga: Latvijas invalīdu 
biedrība, 131 p. In English: Assessment of the employment of handicapped people and problems 
concerning this topic in order to minimize the social exclusion. 

• MieriĦa I., ĀboliĦš V., Ernstsone V. Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. Rīga: Talsu tipogrāfija, 2006. 

• Mierina I., Abolins V., Ernstsone V. The influence of language proficiency on the standard of 
living of economically active part of population. Riga: Talsu tipografija, 2006. 

Dalība semināros, konferencēs 
• Mierina I., Changing State-Society Relations in Post-communist Countries (February, 2010). 

Referāts Starptautiskajā konferencē “Conference on Humanities, Historical and Social Sciences”, 
Singapūra. 

• Mierina I., Political Alienation — a Legacy of Communist Regime? Micro Level Empirical 
Evidence (September, 2009). Referāts Starptautiskajā konferencē “Baltic Readings”, Rīga, 
Latvija. 

• Mierina I. Political Efficacy – Understanding Low Levels of Democratic Participation in Post-
Soviet Countries. (May, 2009). Referāts Starptautiskajā konferencē “Citizen Participation in 
Social Welfare, Social Policy and Community Involvement: Shaping trends and attitudes of 
social responsibility”, Atēnas, Grieėija.  

• Mierina I. Mid-term strategies for improvement of PES services to employers. (May, 2008). 
Referāts Eiropas Komisijas organizētajā Seminārā “Services to employers and their likely impact 
on staff development measures within the Public Employment Services “, Brisele, BeĜăija. 

• Mierina I. Social Capital as a Precondition for Economic and Social Success: Example of the 
Baltic States (October, 2007). Referāts nolasīts “International Social Capital and Networks of 
Trust Congress (ISOCA)”. Jyväskylä, Somija. 

• Mierina I., Abolins V. The social and cultural challenges to the economic security of Latvia. 
(October, 2007). Referāts starptautiskajā konferencē „Social and Cultural Challenges to National 
Security”, ko organizēja Kultūras, Filozofijas un Mākslas izpētes institūts, ViĜĦa, Lietuva.  

• Mierina I. „Towards the new geo-economy: an analysis of the capital flows within the EU 
(September, 2007). Referāts “ECSR and TransEurope Conference on Globalization, Social 
Inequality and the Life Course”, Nīderlande. 

• LU 65. konference. MieriĦa I. „Bezdarba izplatība un tā ietekme uz absolventu darba karjeru”, 
Rīga. Latvija, 07.02.2007 

• LU 65. konference. MieriĦa I., SeĦkāne S., KoroĜeva I., Sniėere S., Trapencieris M. „Darha karjeras 
atbilstība iegūtajai izglītībai: situācijas un ietekmējošo faktoru analīze", Rīga, Latvija, 07.02.2007. 
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Dalība profesionālajās organizācijās 
• Starptautiskā Sociloăijas aasociācija (ISA) (pētniecības komiteja “Logic and Methodology in 

Sociology” (RC33) un “Participation, Organizational Democracy and Self Management” 
(RC10)) 

• Latvijas Socioloăijas asociācija (LSA) 
• Sociālā kapitāla fonds (TSCF) 
 
Docents, vad. zinātĦu doktorants, Mag. paed. ARMANDS KALNI ĥŠ 

L īdzdalība kongresos, konferencēs u.c. pasākumos 
• Līdzdalība un uzstāšanās vairāk nekā 22 starptautiskajos kongresos, konferencēs u.c. pasākumos. 
• 2005: Uzstāšanās starptautiskajā konferencē „Jaunie akcenti kultūrpolitikā. Reăionālā identitāte. 

ES reăionālās kultūrpolitikas izaicinājumi” ar referātu “ES reăionālā kultūrpolitika – 
izaicinājums 2.līmeĦa pašvaldībām?” („Europe Direct” Valmieras Informācijas punkts, Latvijas 
Kultūrkapitāla fonds, Valmieras rajona padome, Valmieras pilsētas dome). 

• 2002-2006: Uzstāšanās LU zinātniskajās konferencēs (60., 61., 64. konference): 2002. gada 
februāris (“Valsts civildienesta attīstība Latvijā: problēmas un risinājumi”), 2003. gada februāris 
(„Ētika valsts pārvaldē”), 2006. gada februāris („Civildienesta ieviešanas iespējas pašvaldībās“), 
Rīga. 

• 1999-2006: Līdzdalība Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu publiskās pārvaldes institūciju 
un izglītības iestāžu tīklā konferencēs Sofijā, Budapeštā (referāts „Latvijas publiskās pārvaldes 
institūciju publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas aktivitātes“ (“Activities For Public 
Service Quality Improvement in Public Administration Institutions in Latvia”)), Rīgā, Krakovā, 
ěubĜjanā (referāts „Valsts ierēdĦu un pašvaldību darbinieku izglītošanas iespējas Latvijā“ 
(„Public and Self – Government Servants Training Opportunities in Latvia”)) .  

Publikācijas 
• 4 zinātniskās publikācijas un vairāk nekā 20 citas publikācijas. 
Aktivit ātes publiskās pārvaldes jomā 
• 1993-2006: Sadarbība ar Latvijas un citu valstu publiskās pārvaldes iestādēm un starptautiskajām 

institūcijām (ES sadarbības organizācija SIGMA – “Atbalsts pārvaldes uzlabošanai 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs”, Polijas Civildienesta birojs, Čehijas Valdības birojs 
u.c.) savas kompetences ietvaros kopš 1993. gada (jomas: publiskā pārvalde un tās pārvaldes 
reformas, izglītība, izglītības vadība, civildienesta vadība, pētniecība, personālvadības 
koordinēšana u.c.). Sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību darba devēju 
asociāciju, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Ventspils, Jelgavas u.c. 
pašvaldībām. 

• 2005 – 2007: Pārstāvis Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu publiskās pārvaldes institūciju 
un izglītības iestāžu tīklā – pētniecības jautājumi.  

• 1996 – 2006: Studiju vizītes un stažēšanās Zviedrijas Valsts Kancelejā, ES institūcijās Briselē un 
Publiskās pārvaldes koledžā Brigē, BeĜăijā, TAIEX organizētās mācības par ES jautājumiem 
Briselē, Austrijas Valsts kancelejā un Finanšu ministrijā, Dānijas Sociālo lietu ministrijā, 
Apvienotās Karalistes Ministru kabineta birojā, Zviedrijas, Dānijas, Apvienotās Karalistes, 
Polijas, Čehijas, Vācijas u.c. valstu pašvaldībās, Dānijas, Somijas, Norvēăijas, Vācijas, 
Igaunijas, Lietuvas u.c. valstu izglītības iestādēs u.c. 

Projekti 
• 2009. gadā – Eiropas speciālās izglītības attīstības aăentūras projekta „Augstākās izglītības 

pieejamības ceĜvedis” koordinators Latvijā. 
• 2004 – 2005: Pieredze lietvedības sistēmas izstrādē lielā uzĦēmumā (konfidencialitātes 

noteikumu dēĜ neminu uzĦēmuma nosaukumu). 
• 1999 – 2002: pašvaldību darbinieku konsultācijas par iespējām valsts pārvaldes pieredzi ieviest 

pašvaldībās, pieredzes apmaiĦa par pašvaldību jauninājumu ieviešanu valsts pārvaldē (Ventspils, 
Rīga, Daugavpils rajons, Liepāja u.c.) 
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Docents, teol. doktorants, Mag. theol. GUNTIS DIŠLERS 

Dalība konferencēs, projektos, pētījumos, komisijās 
• Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās Programmas “Sociālas 

ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) darba grupas loceklis. 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). 
• Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks. 
• Redaktors Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā (ar LPB Metropolīta 

Aleksandra svētību) 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas (LKrA) vadītājs (ar LPB 

Metropolīta Aleksandra svētību)  
• Referāts „19. gadsimta vidus latviešu pareizticīgais priesteris Dāvids Balodis” Ekumeniski 

teoloăiskā konferencē, kas veltīta priesterības gadam „Kristus vārdā esam sūtīti” (2. Kor. 5:20) 
Rīgā, 2010. g. 22. aprīlī 

• Semināru lekcijas LKrA semināru cikla “Ăimenes dzīves ētika” ietvaros (sadarbībā ar Latvijas 
Pareizticīgo Baznīcu) 2009. gadā Latvijas Kristīgajā akadēmijā. 

• Dalība starptautiskajā ERASMUS Mūžizglītības programmas starpdisciplinārajā Intensīvajā 
programmā „Inovācijas: Eiropas sociāās dialoga centrālās tēmas (2007-2009). Dalībvalstis: 
Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija 
(Babes-Bolyai Univ.) 

• Līdzdalība starptautiskā sociālās pētniecības projektā SOCRATES/GRUNDTVIG ietvaros „The 
Role of Religion in the Reconciliation between Conflicting groups in Society” (dalībnieki no 
Zviedrijas Mullsjo un Sundsgārtenas augstskolām, kā arī no Belfāstas ECONI, papildus vēl jauni 
dalībnieki no Somijas un Grieėijas)  

• Starptautiskais Pasaules Baznīcu padomes ECEN projekts „Ekoteoloăija”. 
• Semināru cikls „Tuvo Austrumu māksla no Vecās Derības līdz Romai: jūdu-kristiešu 

mantojums” – mākslinieku apvienība „Sidegunde” Rīgā, 2008. nov. – 2009. jūn. 
• Referāts ikonogrāfijas izstādē „20.-21. gadsimta ikonogrāfija Latvijā”, Ārzemju mākslas muzejs, 

2008. g. 12. dec. 
• Zinātniskais konsultants A. Grūtupa monogrāfijai „Beilis āde” (R., Atēna, 2005). 
• Konsultants kompleksam pētījumam (monogrāfijai) „R īgas dievnamu mākslas vērtības” R., 

Zinātne”, 2007. 
• Referāts: „Reliăiskā un sakrālā izglītība: Svēto Rakstu pamats” Eiropas Baznīcu padomes 

starptautiskā ECEN konferencē „For Sustainable Lifestyle” Gēteborgā, 2006. gada 27. septembra 
līdz 1. oktobrim 

• Dalība Eiropas Komisijas organizācijas EZA (Eiropa centra strādājošo jautājumos) un AZK 
(Kēnigsvinteras Centrs strādājošo jautājumos) rīkotais Ievadseminārs „Galvenās sociālā dialoga 
un darba tēmas Eiropā 2007. gadā”. 2006. g. 30. nov. – 3. dec.  

Zinātniskās publikācijas 
• [Monogrāfija] Dišlers G. Latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimtā (darba nosaukums). 2010. 

gadā iesniegts izdevniecībā „Jānis Roze”. 
• Sv. Jānis Pakāpnieks. Pakāpieni uz Debesīm (Лествица)/ tulkojums no baznīcslāvu, krievu un 

angĜu valodas. Tulkojums atrodas pie LPB Metropolīta Aleksandra izskatīšanai, imprimatur 
saĦemšanai publicēšanai LKrA. 

• Dišlers G. Krīzes anatomija. – Krāj.: G. Dišlers, K. Kīslings. Radikālās krīzes: Problēmas un 
risinājumi. – Jūrmala, Latvijas Kristīgā Akadēmija. 2010, 5.- 45. lpp.  

• Florovskis Georgijs. Austrumu Baznīcas Tēvi/ no krievu valodas tulkojis G. Dišlers. – Jūrmala: 
Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009, 471 lpp. 

• [Monogrāfija] Dišlers G. Kulta māksla Vecās Derības laikā. – Rīga: Jumava, 2005, 264 lpp.  
Citas publikācijas 
• Dišlers G. Suicīda anatomija // Sociālais Darbinieks, 2010, Nr. 1 (34), 52. - 62. lpp. 
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• Dišlers G. Paradokss uz mūžības fona (50.-54. lpp.); „Meklējiet – un jūs atradīsiet”: zviedru 
mākslinieka Janerika Johansona testi kultūras apziĦai (70.-77. lpp.). – Krāj.: Starpkultūru 
dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi 2008 - 2010. Projekta prezentācijas 
albūms. Jūrmala: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2009. 

• Raksti Pareizticīgās Baznīcas kalendārā 2009. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2008): Dāvids 
Balodis – latviešu Mozus (196.-207. lpp.); Teoloăija – kas ir Sergejs Horužijs? (207.-212. lpp.); 
SvētceĜojums dzīves garumā: CeĜojums uz Svēto Zemi. Saruna ar LPB virspriesteri Nilu 
Druvaskalnu (162.-168.); 

• Raksti Pareizticīgās Baznīcas kalendārā 2008. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2007): 
Kristīgā liecība, mūsdienu ekumēnisms un Georgs Florovskis (98.-105. lpp.); „Runa ir par 
garīgām lietām...” (140.-141. lpp.); Liturăijas valoda nav šėērslis ticībai (142.-145. lpp.); 
Latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta vidū (kopā ar N. Selicku, 146.-152. lpp.); Ainažu sv. 
Arsēnija baznīca un draudzes atdzimšana (186.-187. lpp.) 

• Vai meklēt to, kas jau vienreiz atrasts? Kanons un jaunrade mākslā no teoloăijas skatpunkta. 
Saruna ar teologu un Latvijas Kristīgās akadēmijas docentu Gunti Dišleru // Studija, 2006 Nr. 3 
(48). 

Docente, teol. doktorante, Mag. theol. DACE DOLACE 

Dalība konferencēs, projektos, zinātniskā darbība 
• LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas „Sociālas 

ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) projekta darba grupas locekle. 
• Latvijas Kristīgās akadēmijas Tālākizglītības nodaĜas vadītāja. 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes locekle (LKrA). 
• Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētniece. 
• Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) locekle. 
• Redaktore Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Teoloăiskajā tulkošanas komisijā (ar LPB Metropolīta 

Aleksandra svētību) 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas (LKrA) locekle (ar LPB 

Metropolīta Aleksandra svētību)  
• Semināru organizēšana un lasīšana LKrA semināru cikla “Ăimenes dzīves ētika” ietvaros 

(sadarbībā ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu) 2009. gadā Latvijas Kristīgajā akadēmijā. 
• Dalība starptautiskajā ERASMUS Mūžizglītības programmas starpdisciplinārajā Intensīvajā 

programmā „Inovācijas: Eiropas sociālā dialoga centrālās tēmas (2007-2009). Dalībvalstis: 
Latvija (LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija 
(Babes-Bolyai Univ.). Referātu tēmas: 1) Antropoloăiskās patoloăijas: Sociālā darba konteksts 
(angĜu valodā); 2) Migrācijas politika un ăimenes: Solidaritātes un subsidiaritātes principi (angĜu 
valodā). 

• Kopš 2006. g. SHUV starpdisciplinārā pētnieciskā institūta projekta “Rekonsiliācijas projekts 
Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)” darba grupas locekle LKrA. 

• Referāts „Mūsdienu izglītības antropoloăiskie aspekti: teoloăiskās antropoloăijas iespējas” 
RPIVA 4. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā”, 2008. gada 13.-14. martā. 

• Referāts „Garīgā aprūpe ăimenēm, kurās ir bezvēsts pazudušais” konferencē, ko organizējusi 
LKrA sadarbībā ar BPBMB (Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrību) “Kristīga palīdzība 
bezvēsts pazudušo bērnu ăimenēm.” Jūrmala, 2008. gada 9. maijs. 

• Referāts „Migration Policy and Families in the Perspective of the Commission of Strategic 
Analysis under the Auspices of the President of the Republic of Latvia: Case of Latvia” 
Starptautiskajā EK organizācijas EZA rīkotajā konferencē sadarbībā ar LDF (Lietuvas Darba 
federāciju) “Mobility and Migration Influence on Workers Social Conditions and Family Life”, 
Vi ĜĦa, Lietuva, 2007. gada 9.-10. novembris. 

• Starptautiskā sociālā projekta „Jaunatnes darba attīstības projekts Austrumeiropā (2006-2007)” 
zinātniskā vadītāja (projektā iesaistītās valstis un to institūcijas: Somija (DIAK); Latvija (LKrA); 
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Igaunija (Lutheran Theological Institute); Slovākija (Bible School in Martin); Krievija (Ingrijas 
Baznīca). 

• Referāts integratīvās teoloăijas jomā „Metodoloăija efektīva kristīgā jaunatnes darba attīstībai un 
īstenošanai. Integratīvā teoloăija” (angĜu valodā) Starptautiskajā konferencē „Church Youth 
Work in Eastern Europe”, Jūrmala, 2007. gada 23-28. aprīlī (referāts iesniegts publicēšanai 
konferences rakstu krājumam). 

• Referāts karitatīvā sociālā darba jomā „Praxis-based Caritative Education: The Perspective of 
Practical Theology” Starptautiskajā konferencē “Ecumenical Theological Education – 
Pedagogical Perspectives and Practical Experiences,” Tartu, 2007. gada 11.-14. janvārī.  

• Piedalīšanās Eiropas Sociālā fonda projekta „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un 
dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā” ietvaros LR Labklājības ministrijas rīkotajā 
metodiskajā seminārā „V īriešu un jauniešu vardarbības mazināšana pret sievieti ăimenē” (M. 
Kaufman, Kanāda) 2006. gada 21. novembrī. 

Zinātniskās publikācijas 
• Dolace D. Supervīzijas karitatīvie aspekti sociālajā darbā. Raksts 2010. g. iesniegts publicēšanai 

Sammelweis Universitātes (Ungārija) starptautiski citējamā International Journal of Mental 
Health. 

• Dolace D. Karitatīvais sociālais darbs un patristiskās antropoloăijas jautājums. – Krāj.: LKrA 
Zinātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. 
Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 75.-92. lpp. 

• Dolace D., Dolacis V. Darbaspēka migrācija un iekĜaujoša ăimenes politika: pārskats par Latvijas 
situāciju (angĜu valodā). – Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas 
sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 
192.-215. lpp. 

• Gūtmane Sk., Dolace D. Karitatīvā sociālā darba metodoloăija. Mācību metodiskais līdzeklis. – 
Jūrmala: LKrA, 2009. – 48 lpp. 

• Dolace D. Praxis-based Caritative Education: The Perspective of Practical Theology. – In: 
Ecumenical Theological Education. Pedagogical Perspectives and Practical Experiences. – Tartu: 
Tartu University Press, 2009. – pp. 51-64. 

• Dolace D. Mūsdienu izglītības antropoloăiskie aspekti: teoloăiskās antropoloăijas iespējas. – 
Krāj.: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. RPIVA-s Starptautiskie zinātniskie raksti. – 
Rīga: RPIVA, „Ulma”, 2008. – 91.-101. lpp. 

• Dolace D. Latvijas luterisko draudžu sociālā prakse 21. gs sākumā: problēmas un attīstības 
perspektīvas. – Krāj.: Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII / Sast. A. Medveckis. – 
Liepāja: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2007. 

Citas publikācijas, zinātniskā redakcija 
• Pareizticīgās Baznīcas Sociālās koncepcijas pamati (tulkojums no krievu val.). Mācību 

metodiskais līdzeklis. – Jūrmala: LKrA, 2010. – 128 lpp. 
• Patristika – garīgai tapšanai un dzīvošanai jeb askēzei (diskusija) // Kultūras Forums, 2009, Nr. 

13 (3.-17. aprīlis). 
• Dolace D. Jauna lūgšanu grāmata latviešu valodā // Виноградная лоза (Vīnakoks), Nr. 6 (132), 

Июнь, 2009, 10.-11. lpp.  
• Horužijs S. Jaunā antropoloăija. (Saruna ar Aleksandru Gordonu) (tulkojums) // Latvijas 

Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2009. gadam. – R.: LPB Sinodes izdevums, 2008. – 212.-220. 
lpp. 

• Sv. Jānis Pakāpnieks. Pakāpieni uz Debesīm (tulk. G. Dišlers, 2010) zinātniskā redakcija. 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Lūgšanu grāmatas (LPB, LKrA 2009) zinātniskā redakcija, darbs 

LPB Tulkošanas komisijā. 
• Florovskis G. Austrumu Baznīcas Tēvi (G. Dišlera tulk.LKrA 2009) zinātniskā redakcija. 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 2009., 2008., 2007. gada oficiālā kalendāra sagatavošana un 

rediăēšana. 
• Pareizticīgās Baznīcas sociālās koncepcijas pamati, fragmenti (tulkojums). – Pareizticīgās 

Baznīcas kalendārs 2010. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2009., 221.-231. lpp.; – 
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Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2009. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2008., 221.-227. lpp.; 
– Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2008. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2007., 123.-140. 
lpp.   

• Praktiski teoloăiska studija: Mīlestības zīmes // Psiholoăijas Pasaule, 2005/06. – 10.-14. lpp. 
• Dzīvā: Sievietes identitāte kristīgās psiholoăijas skatījumā // Psiholoăijas Pasaule, 2006/01. – 

30.-33. lpp. 
Semināru un supervīziju vadīšana 
• „Negāciju ietekme profesionālajā darbībā” – Rīgas domes Kurzemes rajona Sociālajam 

dienestam 2009. g. 
• „Garīguma problēma profesionālās darbības kontekstā” – Latvijas sociālajiem darbiniekiem 

2009.-2010. g. 
Tālākizglītība 
• Doktorantūras studijas Tartu universitātes Teoloăijas fakultātē, Igaunija (no 2005). Disertācijas 

tēma – “Stratēăiskās praktiskās teoloăijas eklezioloăiskā dimensija”. 
 
Docents, Mag. iur., Mag. oec. PĒTERIS LEIŠKALNS 

Publikācijas 
• Raksts integratīvās pētniecības jomā – Sociālais dialogs un darba tiesības – pārskats par Latvijas 

situāciju. 2009. g. iesniegts kā tulkots materiāls Sietlas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā – 
SHUV starpdisciplinārā pētniecības institūta (Sietla, ASV) projekta “Rekonsiliācijas projekts 
Austrumeiropā (cilvēktiesības un teoloăija)” ietvaros. 

Zinātniskā darbība un darbība valsts un pašvaldību institūcijās 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). 
• Latvijas Sociālā dialoga izglītības centra pētnieks. 
• Piedalīšanās ar finanšu ministra 2006. g. 6.marta rīkojumu Nr.226 izveidotajā darba grupā, kas 

tika izveidota, izpildot Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmuma 55.§ 
3.punktu, un kuras uzdevums - izstrādāt tiesību aktu projektus nekustamā īpašuma nodokĜa 
politikas pilnveidošanai, ar mērėi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokĜa sloga 
palielināšanu iedzīvotājiem.  

• Dotā projekta ietvaros – autors koncepcijai, kas Ĝautu sabalansēt nodokĜus ar iedzīvotāju 
maksātspēju. 

Tālākizglītība 
• Latvijas Revīziju komisiju asociācijas kvalifikācijas celšanas centrs, kurss „Pašvaldību 

saimnieciski – finansiālās darbības revidents” 
 
Docents, doktorants, bizn. vad. maăistrs ERVĪNS BUTKEVIČS 

Dalība konferencēs, publiskās uzstāšanās 
• Referāts „Vienlīdzīgas tiesības un darba apstākĜi” (angĜu valodā) Starpdisciplinārā konferencē 

“Central Themes of European Social Dialogue” (Starptautiskā ERASMUS Mūžizgītības 
Intensīvās programmas ietvaros), Jūrmala, 2007. g. 3.-12. dec. 

• Baltic Management Development Associaton (BMDA) 5. konference Helsinkos, 2006. gada 5.-7. 
jūnijā. Piedalījies kā jaunais zinātnieks, kas vadīja darba grupu izpētes darbam vienā no Somijas 
lielākajiem uzĦēmumiem ABB. Sagatavojis pētniecības atskaiti (kopā ar doktorantu no Lietuvas) 
un uzstājies konferencē ar atskaiti. Pētnieciskais materiāls iesniegts publicēšanai konferences 
rakstu krājumā. Iesniegta publikācija arī starptautiski citējamā Baltic Journal of Management 
(Emerald izdevums) 

• Uzstāšanās kā nozares ekspertam Latvijas Bankas padomes un vadības sēdē 2006. gadā ar 
referātu „Būvniecības nozare Latvijā” (analītisks pārskats un vērtējums par būvniecības nozares 
attīstību) 

• Divas prezentācijas par attiecību marketingu (marketinga stratēăiju) avīzes “Dienas Bizness” 
rīkotajā konkursa „Pārdošanas Tīăeris” finālā – izvēlēts kā viens no 10 labākajiem, ieguvis 
Skatītāju simpātiju balvu. 
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• Novadīti divi divu dienu semināri „Attiecību mārketings, sarežăītu produktu un pakalpojumu 
pārdošana” (2 dienas, sadarbībā ar „Eiropersonāls”) . 

• Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Towards knowledge-based economy”, 
nolasīts referāts, publicēts konferences materiālos.  

• Nolasīts seminārs „Projektu vadība” (18 st.) komercfirmas MOS darbinieku apmācības 
programmā. 

• Uzstāšanās Latvijas Būvinženieru Savienības kongresā par tālākizglītības iespējām 
būvinženieriem. 

• Uzstāšanās Latvijas sekretāru gadskārtējā saietā ar referātu „Attiecību Marketings- komandas 
darbs”. 

Publikācijas 
• 2006. gada septembrī, oktobrī apkopots, rediăēts un nodots iespiešanai rakstu krājums 

„Būvniecības Vadības rokasgrāmata” (Izdevniecība „Dienas Bizness”, apm. 400 lpp. apjomā)  
• Uzrakstīti 4 raksti žurnālā ”Latvijas būvniecība”, Marts 2007 un Maijs 2007 
Zinātniskā darbība  
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). 
• LKrA attīsta starpdisciplināritāti studiju priekšmetu izstrādē (Vadības bibliskie pamati, Sociālo 

projektu izstrāde un vadība u.c.). 
• Pabeidzis akadēmisko doktorantūras studiju programmu Rīgas Tehniskajā universitātē 

starpdisciplinārā nozaru doktorantūrā (2005-2008). Promocijas darba tēma saistībā ar eksporta 
sociāli ekonomiskajiem aspektiem; darbs vēl nav aizstāvēts 

• 2006. gada pavasarī uzsākta jauna mācību programma būvdarbu vadītāju, projektu vadītāju 
tālākizglītībai (kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Būvinženieru asociāciju), kas ir 
valsts mēroga izglītības projekts: izstrādāti metodiskie materiāli 9 jaunos priekšmetos jaunajā 
mācību programmā. 

• Žurnāla „Latvijas būvniecība” redkolēăijas loceklis. 
 
Docents, Mag. theol., pr. ALEKSANDRS ŠABEěĥIKS 

Zinātniskās darbība 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA) 
• LKrA studiju programmas „Teoloăija” administrators 
Zinātniskās publikācijas 
• Шабельник А., Dumitrascu N. Образовательная парадигма богословской школы: к вопросу 

об идентичности. – Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 1. – Jūrmala: LKrA, 2006. – 85.-105. lpp. 
Dalība konferencēs 
• Referāts „Priestera amats 20. gadsimta pareizticības teoloăijā” Ekumeniski teoloăiskā 

konferencē, kas veltīta priesterības gadam „Kristus vārdā esam sūtīti” (2. Kor. 5:20) Rīgā, 2010. 
g. 22. aprīlī 

• Referāts „Baznīcas palīdzība darbā ar ăimenēm” konferencē, ko organizējusi LKrA sadarbībā ar 
BPBMB (Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrību) “Kristīga palīdzība bezvēsts pazudušo 
bērnu ăimenēm.” Jūrmala, 2008. gada 9. maijs. 

• Referāts „Teoloăiskas skolas izglītības paradigma: jautājums par identitāti” Starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Krist īgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas 
Latvijā”, Rīgā, 2005. g. 12.-13. maijā. 

Radošā darbība 
• Gleznotas ikonas: ikonas baznīcām un privātkolekcijām Latvijā, Krievijā un Grieėijā 
 
Lektore, soc. zinātĦu doktorante, prof. maă. soc. d.  
ILZE SKRODELE-DUBROVSKA 

Zinātniskās publikācijas 
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• Raksts „Sociālās iekĜaušanas politikas attīstība Latvijā” (angĜu valodā), RSU starptautiskais 
konferences rakstu krājums, 2009. 

• Raksts „Sociālās iekĜaušanas politikā lietoto terminu teorētiskais raksturojums” (angĜu valodā), 
LLU Starptautiskais rakstu krājums, 2009. 

• Raksts „Sociālās iekĜaušanas politikas attīstība Latvijā”, publikācija rakstu krājumā „Sabiedrība. 
Veselība. Labklājība”, RSU, 2008. 

• Raksts „Sociālā darbinieka vieta un loma sociālās atstumtības mazināšanā Latvijā”, Psiholoăijas 
augstskolas rakstu krājumam „Psiholoăija un bizness: mūsdienu aktuālās problēmas”, PA, 2006. 

Dalība konferencēs 
• Galvenie sociālās iekĜaušanas politikas pasākumi Latvijas iedzīvotājiem un nepieciešamā rīcība – 

pētījuma rezultātu prezentācija, ApaĜā galda diskusijā Rīgas reăionā par sociālās iekĜaušanas 
politikas jomām un darbībām Rīgas Domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā, 2009. g. 12. febr. 

• Referāts „Sociālās iekĜaušanas politikā biežāk lietotie termini” Starptautiski zinātniskā 
konferencē „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”, Jelgava, Latvija, 2009. g. 2.-3. okt. 

• Referāts „Galvenie rīcības virzieni Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai” 
Starptautiski zinātniski-praktiskā konferencē „Psiholoăijas, biznesa un sociāla darba perspektīvas 
un iespējas mūsdienīgā Eiropā”, Psiholoăijas augstskola, Rīga, 2009. g. 16. jūn. 

• Referāts „Sociālās iekĜaušanas politikas attīstība Latvijā: sasniegumi un rezultāti no 2003.-2008. 
gadam” RSU zinātniskā konferencē „Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas 
transformācijas Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras”, Rīga, Latvija, 
2009. g. 2.-3.aprīlī. 

• Referāts „Sociālā iekĜaušanas politika Latvijā: kopējais un atšėirīgākais salīdzinājumā ar citām 
ES dalībvalstīm” Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konferencē „Sabiedrība. Veselība. 
Labklājība”, RSU, 2008. g. 7. nov. 

• Referāts „Sociālās iekĜaušanas politika kā viena no sabiedrības un indivīda drošības 
horizontālajām politikas prioritātēm Latvijā” Starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrības un 
indivīda drošība globalizācijas apstākĜos: sociālie, tiesiskie un medicīniskie aspekti”, RSU, 2007. 
g. 30. marts. 

• Referāts „Sociālais darbs un nabadzības mazināšana Latvijā” Starptautiski zinātniski-praktiskā 
konferencē „Psiholoăija un bizness: mūsdienu aktuālās problēmas” ar prezentāciju, Psiholoăijas 
augstskola, 2006. g. 22. nov. 

Dalība organiz ācijās, komisij ās, darba grup ās, projektos  
• Eiropas Kopienas Iniciatīvas EQUAL projekta „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības 

veicināšanai” Notiesāto personu resocializācijas koncepcijas projekta izstrādes eksperte (2006). 
• Eiropas Reăionālās attīstības fonda grantu shēmas „AIternatīvo sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” projekta iesniegumu vērtēšanas eksperts (2005-2006). 
• Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un 

ieviešana” projektu iesnieguma vērtēšanas eksperts (2005-2006). 
• Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska 

grupām” un „Sociālā darba speciālistu apmācības” projektu pieteikumu konkursu vērtēšanas 
komisiju pastāvīgā locekĜa aizvietotāja (2004 -2007). 

• Eiropas Reăionālās attīstības fonda nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” programmas vadītāja palīgs 
(2004 -2007). 

• Ieslodzīto medicīniskās aprūpes koncepcijas projekta izstrādes darba grupas dalībniece (2004). 
• Nīderlandes pirmsiestāšanās programmas „Matra” projekta „Darbs ar nepilngadīgajām 

apcietinātajām personām” politikas plānošanas dokumenta izstrādes darba grupas dalībniece 
(2004-2005). 

Dalība profesionālajās organizācijās 
• Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas biedre 
• Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes dalībniece 
• Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes dalībniece 
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Lektore, prof.mag.soc.darbā IEVA L ĀSS 

Dalība konferencēs, semināros, projektos 
• Referāts “Sociālā darba speciālistu normatīvās bāzes problemātika” Starptautiskā konferencē 

“Interdisciplinary scientific conference – Society, Health, Welfare”, RSU, 2007. g. 8.-9. nov. 
• Referāts “Kopīgais un atšėirīgais grupas un komandas supervīzijās” ESF apmācības projekta 

noslēguma konferencē “Supervīzijas ieviešana sociālo institūciju praksē”, 2007. g. 26. nov. 
• Referāts “Sociālo darbinieku prakses problemātika” Rīgas domes konferencē „Sociālās 

palīdzības sistēma – problēmas un risinājumi”, 2007. g. jūnijā. 
• 2003.-2008. gadā – Bolderājas Ăimenes atbalsta centra projekta izveides iniciatore un darba 

grupas dalībniece Rīgas domes Kurzemes rajona Sociālā dienestā. 
Zinātniskās publikācijas 
• [Monogrāfija] Lāss I. Par atkarību. – R.: Psiholoăijas augstskola, 2008. – 112 lpp. 
Citas publikācijas 
• ESF projekta ietvaros raksti rokasgrāmatā sociālajiem darbiniekiem: Autoru kolektīvs „Inovatīvi 

pakalpojumi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem” – R.: SDSPA „Attīstība”, 
2008. – 81 lpp. Raksti: Supervīzija atbalsta grupu vadītājiem. Kas ir supervīzija? Sociālā darba ar 
grupu supervīzija. Supervizora atgriezeniskā saite sociālajiem darbiniekiem darbā ar jauniešu 
grupām, 39.-51.lpp. (sadarbībā ar SDSPA „Attīstība”) 

• No 2005. gada publikācijas sociālā darba žurnālā „Sociālais Darbinieks” par tematiskām 
supervīzijām, par sociālā darba speciālistu prakses problēmām. 

• No 2005. gada sadarbība ar Pašvaldību mācību centru lekciju kursi sociālajiem darbiniekiem: 
Sociālais darbs ar atkarīgajiem, Sociālais darbs ar nemotivētu klientu, Sociālais darbs ar bērniem 
no alkohola atkarīgām ăimenēm. 

Dalība profesionālajās organizācijās 
• Biedrības „Supervizoru apvienība” biedre no 2006. gada 
• Iniciatore „Sociālo darbinieku biedrības” dibināšanai, biedrības vadītāja no 2006. gada  
• Kopš 2008. gada biedre biedrībā Smilšu spēles terapeitu apvienība 
Tālākizgl ītība  
• 2006./07.m.g. apmācības programma supervīzijas sniegšanā. Latvijas Universitātes un ESF Sociālā darba 

speciālistu apmācības supervīzijā. LU diploms par tiesībām sniegt grupas un individuālo supervīziju sociālā darba 
speciālistiem. 

• 2005.-2007. Latvijas Ģimenes terapeitu asociācijas Smilšu spēļu terapijas nodaļas un Linde fon Keizerlinka – 
apmācīt tiesīgas smilšu spēļu terapeites, ģimenes psihoterapeites (EAP/ISST) 2 –gadīga apmācība smilšu terapijā. 
Individuālā smilšu terapija, 30 h. Supervīzijas smilšu terapijā, 80 h. Diploms par tiesībām izmantot smilšu spēles 
metodi sociālā darba ar ģimeni un bērniem.  

 
Lektors, teol.doktorants, Mag. theol. MIKUS SOLOVEJS 

Zinātniskā darbība, publikācijas 
• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). 
• Solovejs M. Svēto godināšana Pareizticīgās Baznīcas tradīcijā kā garīgās iekĜaušanas paraugs. – 

Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais 
dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 216.-227. lpp. 

• Solovejs M. Svētais Rīgas JāĦa ikonas analīze. – Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 2: Eiropas 
sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – 
Jūrmala: LKrA, 2009. – 228.-244. lpp.  

• Doktorantūras studijas Tartu universitātes Teoloăijas fakultātē, Igaunija (no 2006). Disertācijas 
tēma – „Hagioloăija Pareizticīgās Baznīcas tradīcijā kā garīgās iekĜaušanas paraugs” 

Citas publikācijas 
• Solovejs M. Svētais Rīgas Jānis un viĦa ikona. – Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2009. gadam. 

– R.: LPB Sinodes izdevums, 2008. – 151.-160. lpp. 
 
Lektors, soc. zin. doktorants, Mag. theol. VALTERS DOLACIS 
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Zinātniskā darbība, dalība komisijās 
• LKrA Starptautiskā ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvās programmas “Sociālas 

ekonomijas galvenie virzieni: problēmas risinājumi” (2010) projekta darba grupas loceklis. 
• Atbildīgais redaktors LKrA Zinātnisko rakstu 2. sējumam 2009. g. (Latvijas Kristīgā akadēmija. 

Zinātniskie raksti 2. Eiropas sociālā attīstība: Eiropas sakrālie pamati. Sociālais dialogs. 
Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009., 246 lpp.) un 1. sējumam 2006. gadā 
(Latvijas Kristīgā akadēmija. Zinātniskie raksti 1. Starptautiska zinātniska konference „Kristīgās 
augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas Latvijā”. – Jūrmala: LKrA, 2006., 196 
lpp.). 

• Uzsāktas sociālo zinātĦu doktorantūras studijas Tartu Universitātes Sociālo zinātĦu un izglītības 
fakultātē (ar 2010. g. jūliju). Disertācijas tēma – Sociālās ekonomijas principi karitatīvajā 
sociālajā darbā. 

• Starptautiskās Starpaugstskolu akadēmiskās pētniecības padomes loceklis (LKrA). 
• Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra (LSDIC) pētnieks 
• Latvijas Starpaugstskolu sociālā darba Tālākizglītības centra (LSSDTC) loceklis 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā kalendāra sastādīšanas grupas (LKrA) loceklis (ar LPB 

Metropolīta Aleksandra svētību)  
• 2005.-2009. gadā studijas Rīgas StradiĦa universitātes Eiropas studiju fakultātes sociālo zinātĦu 

doktorantūrā (sociālā politika un sociālā darba organizācija). Pētniecības tēma – Cilvēkkapitāla 
loma sociālās iekĜaušanas veicināšanā Latvijas kopienu vidē (ZiemeĜvidzemes un 
Rietumkurzemes reăionu salīdzinājums).  

• Izstrādāta studiju prakses sistēma (prakses nolikums, prakses supervīzijas nolikums, prakses 
uzdevumi) LKrA profesionālajās studiju programmās „Sociālais karitatīvais darbs” un 
„Sabiedriskās attiecības” 

Dalība konferencēs un semināros 
• Vadītas semināru lekcijas LKrA semināru cikla “Ăimenes dzīves ētika” ietvaros (sadarbībā ar 

Latvijas Pareizticīgo Baznīcu) 2009. g. janvāris – jūnijs. 
• Lekciju cikla „Vīra un sievas pienākumi un lomas laulībā” vadīšana LKrA tālākizglītības kursa 

„Ăimenes dzīves ētika” ietvaros Mārupes vidusskolā 2009. g. janvāris – marts; Kurzemes rajona 
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaĜas pilngadīgām personām Dienas centrā „ĀbeĜzieds”, 
2009. g. marts – aprīlis. 

• Referāts par karitatīvo sociālo darbu kopienā, kā arī darba grupas vadīšana Dagdas pilsētas vides 
un kopienu iniciatīvu novērtēšanā Latvijas Pilsētu Rūpnieciskās un Lauku Misijas Kontaktgrupas 
(LKG) rīkotajā seminārā „Kopienu darba attīstība Latvijā”, Dagdā, 2009. gada 12.-15. martā. 

• Kopš 2005. gada – darbība starptautiskajā kopienu darba starpdisciplinārā pētniecības projektā 
CABLE (Community Action Based Learning for Empowerment. (Dalībvalstis – ECG (European 
Contact Group), VETURI Network (10 Eiropas valstu Baznīcu un kopienas attīstības 
organizācijas un augstskolas), DIAK Polytechnik (Somija). 

• Piedalīšanās ES European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) un 
Flāmu Kopienas izglītības departamenta, Profesionālās izglītības dienesta (DBO) organizētajā 
mācību braucienā „Flāmu iniciatīvas tālākizglītībā” (Helping older workers finding and keeping 
jobs. Integrating groups with particular difficulties on the labour market), Briăē, BeĜăijā, 2008. 
gada 20.-25. aprīlī.  

• Referāts sociālās politikas jomā “Migr ācijas politika un ăimeĦu situācija – pārskats par Latvijas 
situāciju” Eiropas Komisijas Centra DarbaĦēmēju Jautājumos (EZA) un Lietuvas Darba 
Federācijas rīkotajā Starptautiskajā konferencē “Mobility and migration influence on workers 
social conditions and family life” ViĜĦā, Lietuva, 2007. gada 9.-10. novembrī. 

• Dalība starpdisciplinārā projektā – ES ERASMUS Mūžizglītības programmas Intensīvā 
programma „Central Themes of European Social Dialogue” (2007-2008). Dalībvalstis: Latvija 
(LKrA); Igaunija (Tartu Univ.); Bulgārija (Sofia St. Climent Ohridski Univ.); Rumānija (Babes-
Bolyai Univ.). Intensīvās programmas organizēšana Latvijas Kristīgajā akadēmijā 2007. gada 3.-
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12. decembrī; uzstāšanās: Latvija – sociālā un ekonomiskā situācija (angĜu valodā), Darbaspēka 
migrācija un ăimenes politika: Latvijas situācija (angĜu valodā). 

• ES YOUTH programmas Starptautiskā projekta „Jaunatnes darba attīstības projekts 
Austrumeiropā 2006-2007” ietvaros notiekošā apmācības semināra “Church Youth Work in 
Eastern Europe” organizēšana Latvijas Kristīgajā akadēmijā 2007. gada 23.-28. aprīlī, sadarbībā 
Somijas Lietišėo zinātĦu Diakonijas universitāti DIAK, Igaunijas Ev.-Lut baznīcas Teoloăijas 
institūtu, Slovākijas Luteriskās baznīcas Bībeles skolu Martinā, un Ingrijas Ev.-Lut baznīcas 
Bērnu un jauniešu komiteju. 

• Referāts par karitatīvo sociālo darbu kopienā, kā arī darba grupas vadīšana Ėekavas pilsētas 
vides un kopienu iniciatīvu novērtēšanā Latvijas Pilsētu Rūpnieciskās un Lauku Misijas 
Kontaktgrupas (LKG) rīkotajā seminārā „Kopienu darba attīstība Latvijā”, Ėekavā, 2007. gada 
22.-25. martā. 

• Piedalīšanās Tartu Universitātes Teoloăijas fakultātes Starptautiskajā konferencē „Ecumenical 
Theological Education – Pedagogical Perspectives and Practical Experiences” 2007. gada 11.-14. 
janvārī. 

• Piedalīšanās Eiropas Sociālā fonda projekta „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un 
dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā” ietvaros LR Labklājības ministrijas rīkotajā 
metodiskajā seminārā „V īriešu un jauniešu vardarbības mazināšana pret sievieti ăimenē” (M. 
Kaufman, Kanāda) 2006. gada 21. novembrī. 

• Piedalīšanās Diakonia University of Applied Sciences (DIAK) inici ētajā kopienu darbinieku 
apmācības seminārā – darbnīcā CABLE projekta (Community Action Based Learning for 
Empowerment) ietvaros Čehijā, Rokycany 2006. gada 13.-18. novembrī. 

• Referāts par karitatīvā sociālā darba tēmu „Diakonija kā efektīvs kopienu darbs – vai Latvijas 
EvaĦăeliski Luteriskā Baznīca ir tam gatava?” (angĜu valodā) Diakonia University of Applied 
Sciences (DIAK) r īkotajā Starptautiskajā konferencē „Diaconia – a counter power against 
exclusion. Conference for the Study and Development of Diaconia” Järvenpää, Somija, 2006. 
gada 27.-29. septembrī.  

• Piedalīšanās LKrA, EK organizācijas EZA un Latvijas Sociālā dialoga Izglītības centra (LSDIC) 
Starpdisciplinārā konferencē „Toleranta pieeja, Toleranta organizācija, Tolerants cilvēks: 
Praktiskā tolerance” Jūrmalā, 2006. gada 8.-9. septembrī. 

• Referāts karitatīvā sociālā darba jomā „Baznīcas sociālais kopienas darbs – potenciāls sociālās 
izstumtības mazināšanā” RSU Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā akadēmiskā personāla 
konferencē „Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi” Rīgā, 2006. gada 5. maijā. 

• Referāts „Sociālais un reliăiskais kapitāls kopienu darbā” Liepājas Pedagoăiskās akadēmijas 
Sociālo zinību un vadības fakultātes un Melardalenas augstskolas (Zviedrija) Sociālo zinātĦu 
departamenta 9. Starptautiskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra. Dzīves kvalitāte: pārmaiĦas 
sociālajā vidē un apziĦā” Liepājā, 2006. gada 28.-29. aprīlī.  

• Referāts „Dažādu sociālo faktoru izpēte sociālajā darbā kopienā” RSU 5. Zinātniskajā 
konferencē Rīgā, 2006. gada 3. martā 

• Piedalīšanās Igaunijas Jauno Pētnieku akadēmijas rīkotajā starptautiskajā seminārā par jauno 
pētnieku mobilitāti „Go Mobile: Pro et Contra” Tallinā, Igaunijā, 2005. gada 18.-20. novembrī. 

• Piedalīšanās LKrA, EK organizācijas EZA (Eiropas Centra DarbaĦēmēju jautājumos) un 
Latvijas Sociālā Dialoga Izglītības Centra (LSDIC) rīkotajā Starptautiskajā starpdisciplinārajā 
konferencē „Atrasts Amerikā – Kāpēc? Migrācija: teoloăiskie, cilvēktiesību un 
sociālekonomiskie aspekti” Rīgā, 2005. gada 10.-11. novembris. 

• Referāts „Cilvēkkapitāla faktors ilgtspējīgas kopienas attīstībā“ Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Sociālo zinību un vadības fakultātes un Melardalenas augstskolas (Zviedrija) Sociālo zinātĦu 
departamenta rīkotajā 8. Starptautiskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra“ Liepājā, 2005. gada 
27.-28. aprīlī. 

• Piedalīšanās LKrA, EK organizācijas EZA rīkotajā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
“Krist īgās augstākās izglītības stratēăija: pieredze un perspektīvas Latvijā” Rīgā, 2005. gada 12. 
maijā. 
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• Prezentācija “Sociālā darba Latvijā un karitatīvā sociālā darba mācību programmas attīstība” 
Starptautiskā VETURI projekta ietvaros organizētajā starpidsiciplinārā konferencē 
“Ekumēniskās izglītības, diakonijas un sociālā darba aktivitātes” Jūrmalā, 2003. gada 31. 
oktobris – 2. novembris LKrA.  

Zinātniskās publikācijas 
• Dolacis V., Dolace V. Darbaspēka migrācija un iekĜaujoša ăimenes politika: pārskats par Latvijas 

situāciju (angĜu valodā). – Krāj.: LKrA Zin ātniskie raksti 2: Eiropas sociālā attīstība: Eiropas 
sakrālie pamati. Sociālais dialogs. Solidaritāte. Migrācija. Kohēzija. – Jūrmala: LKrA, 2009. – 
192.-215. lpp. 

• Dolacis V. Sociālais un reliăiskais kapitāls kopienu darbā. – Krāj.: Sabiedrība un kultūra. Rakstu 
krājums, IX/ Sast. A. Medveckis. – Liepāja: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2007. – 166.-172. 
lpp. 

• Dolacis V. Baznīcas sociālais kopienu darbs – potenciāls sociālās izstumtības mazināšanā [tēzes]. 
– Krāj.: Starptautiskā akadēmiskā personāla konference Atstumtības un nedrošība – riski un 
risinājumi = International Conference of the Academic Staff Exclusion and Insecurity – Risks 
and Solutions, Rīgā, Rīgas StradiĦa universitātē, 2006. gada 5. maijā: Programma un tēzes. – 
Rīga: RSU, 2006 – 40.-41. lpp. 

• Dolacis V. Dažādu sociālo faktoru izpēte sociālajā darbā kopienā. – Krāj.: 2006. gada Zinātniskās 
konferences tēzes/ Rīgas StradiĦa universitāte. – Rīga: RSU, 2006. – 158. lpp. 

• Dolacis V. Cilvēkkapitāla faktors ilgtspējīgas kopienas attīstībā. – Krāj.: Sabiedrība un kultūra. 
Rakstu krājums, VIII/ Sast. A. Medveckis. – Liepāja: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 2006. – 
176.-182. lpp. 

Mācību metodiskie līdzekĜi 
• Karitatīvais sociālais darbs kā sociālā darba profesijas priekšvēstnesis (darba nosaukums; 2010. 

g. iesniegts publicēšanai LKrA mācību metodisko materiālu sērijā). 
Tulkojumi, redakcija 
• Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendāra sastādīšana, tulkošana, redakcija: – kalendārija 

(Baznīcas svēto un svinamo dienu) izveide latviešu valodā. – Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 
2010. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2009., 17.-99. lpp.); Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 
2009. gadam (R.: LPB Sinodes izdevums, 2008., 20.-86. lpp.). 

• Prot. J. Meijendorfa grāmata „Laulība Pareizticībā” (tulkojums no krievu val.). LKrA 
metodiskais materiāls, 2008. – 43 lpp. 

• S. Averinceva raksts „Laulība un ăimene” (tulkojums no krievu val.). LKrA metodisks materiāls, 
2008. 

Citas publikācijas 
• Diskusijas Sociālo darbinieku biedrības vasaras nometnē – „Kas notiek sociālajā darbā Latvijā”? 

(sadarbībā ar I. Lāss) // Sociālais Darbinieks 2009, Nr. 3 (32). – 38.-47. lpp. 
• Dolacis V. Pareizticīgo kalendārs latviešu valodā 2009. gadam. – In: 

http://www.pareizticiba.lv/index.php?newid=2201&id=6; 27.12.2008. 
• Dolacis V. Latvijas Kristīgajā akadēmijā pasniegti Goda doktora (doctor honoris causa) diplomi 

Saeimas deputātēm Aijai Barčai un Baibai Rivžai. – In: 
http://www.pareizticiba.lv/index.php?newid=2162&id=6; 04.12.2008. 

• Dolacis V. Vīrieša identitātes dzimšana no savaldības gara// Psiholoăijas Pasaule, 2005/ 11. – 16.-
23. lpp. 

• Dolacis V. Laulības ilgtspējība// Psiholoăijas Pasaule, 2005/ 05. – 6.-10. lpp. 
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10.3. Doktora un maăistra darbu izstrāde 
 
Docētājs  Doktora studiju vieta un disertācijas tēma 
Mag. theol.  
Dace Dolace 

Tartu universitātes doktorantūra teoloăijā 
Promocijas darba tēma: Stratēăiskās praktiskās teoloăijas 
eklezioloăiskā dimensija (angĜu valodā) 

Maăistrs bizn. vad. 
administrācijā (MBA) 
Ervīns Butkevičs 

Rīgas Tehniskās universitātes starpdisciplinārā nozaru doktorantūrā  
Promocijas darba tēma: Eksporta sociāli ekonomiskie aspekti 

Mag. theol. 
Guntis Dišlers 

Tartu Universitātes doktorantūra teoloăijā 
Promocijas darba tēma: Anikonisms Vecajā Derībā (angĜu valodā) 

Mag. soc. darb.  
Ilze Skrodele-Dubrovska 

Rīgas StradiĦa universitātes doktornatūra sociālājās zinātnēs 
Promocijas darba tēma: Sociālās iekĜaušanas politikas attīstība 
Latvijā 

Mag. paed. 
Armands KalniĦš 

Latvijas Universitātes doktornatūra vadības zinātnēs 
Promocijas darba tēma: IerēdĦu izglītības pilnveide Latvijā 

Mag. sc. soc. 
Inta MieriĦa 

Latvijas Universitātes doktorantūra socioloăijā 
Promocijas darba tēma: Latvija globālās stratifikācijas kontekstā 

Mag. theol.  
Mikus Solovejs 

Tartu universitātes doktorantūra teoloăijā 
Promocijas darba tēma: Hagioloăija Pareizticīgās Baznīcas tradīcijā 
kā garīgās iekĜaušanas paraugs (angĜu valodā) 

Mag. theol. 
Valters Dolacis 

Tartu universitātes doktorantūra sociālajās zinātnēs  
Promocijas darba tēma: Sociālās ekonomijas principi karitatīvajā 
sociālajā darbā (angĜu valodā) 
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Pielikums Nr. 7 
Kvalit ātes nodrošināšanas sistēma 

 
KVALIT ĀTES KONTROLE LKRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senāts Studiju daĜa 

Stratēăiskā 
kontrole 

Administratīvā 
ikdienas, 
iknedēĜas, 
iksemestra  
kontrole 

Kvalit ātes 
novērt ēšanas 

grupa 

 
Neformālā kontrole 

Studiju 
programmu 
organizācija 

Studiju 
rezultāti 

Studiju 
programmu 

resursi 

Mācīšanās 
process 

Studiju 
programmas 
vajadzības 
un mērėi 

Iegūto rezultātu 
novērt ēšana 

Rīcība 

Saglabāt esošās 
programmas  

Novērst novirzes 
no studiju 

programmas 
kvalitātes mērėa 

indikatoriem  

Pārskatīt un mainīt 
darba stilu un 

saturu  
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SADARBIBAS LIGUMS 


Riga, 2003 . gada KJ . !lover~61fJ. 5' 

BezpelJ,las organizacija SabiedrTha ar ierobeZotu atbildThu "Latvijas KristIga Akademija" , LR 
UZJ,1emumu registra registreta 1993 . gada 12. maija, atkartoti - 200l. gada 26. julija, 200l. gada 8. 
oktobn un 2002. gada 28. oktobrI ar vienoto reg. nr. 90000029965, kuras varda saskaJ,la ar StatUti em 
un Satversmi, ka an ar speka esosiem normatIvajiem tiesThu aktiem darbojas rektore SkaidrIte 
Gutrnane, turpmak teksta Kristiga Akademija, no vienas puses un 

Liepajas Pedagogijas Akademija, nodoklu maksataju reg. nr. 90000036859, kuras varda 
saskaJ,la ar Satversmi, ka arI ar speka esosiem normatIvajiem tiesThu aktiem darbojas rektors Gunta 
Smiltniece, turpmak teksta Liepajas Pedagogijas Akademija, no otras puses, abi kopa saukti 
LTdzeji, nosledza augsminetaja datuma LTgumu par sekojoso: 

I LiGUMA PRIEKSMETS 

1.1. KristIga Akademija un Liepajas Pedagogijas Akademija ir nodomajusas sadarboties sask3I,1ii ar 
Augstskolu likuma 55. panta 8. punh."tu un MK noteikumu nr. 3 no 03.0l.2002. "Augstakas izglitIbas 
iestade Istenojamo studiju programmu licencesanas kartTha" 4.8. punk:ta nosaeIjurniem attieeTha par: 

1. 1. 1. KristIgas Akademijas bakalaura studiju programmu "Soeialas apriipes karitatIvais darbinieks, 
diakons" (turpmak teksta - Programma) gadijuma, ja ta neparedzetu iemeslu del tiek likvideta. 

II LIGUMA PAMATNOTEIKUMI 
2.1. 	 Ja saskaI)a ar 1.1.1. punktu KristIgas Akademijas studejosie ka studiju un petniecilias virzienu ir 

izvelejusies "Soeialas apriipes karitatIvais darbinieks, diakons", tad Programmas likvidacijas 
gadIjuma viJ,li var pariet uz Liepajas Pedagogijas Akademijas programmu "Socialais darbinieks". 

ill LlDzEJU PIENAKUMI PROGRAMMAS LIKVIDACIJAS GADiJUMA 

3.1. 	 KristIga Akademija informe Programma studejosos par sI Uguma nosaeIjumiem. 
3.2. 	 Liepajas Pedagogijas Akademija pafJ,lem KristIgas Akademijas saistThas attieeTha pret LIguma 

minetajas Programmas studejosiem par studiju turpinasanu attieeIga lImeJ,la programma, atbilstosi Sl 
lIguma Prieksmetam un Pamatnoteikumiem. 

3.3. 	 KristIgas Akademijas studejosiem, kuri ir noslegusi lIgumus ar kredItiestadi par studiju kredItu, sis 
kredIts tiek nodrosinats pee saskaJ,losanas ar Studiju fondu un kredItiestadi, leura izsniedz studiju 
kredItus. 

3.4. 	 Kristigas Akademijas studejoso imatrikulaeija Liepajas Pedagogijas Akademija un veikta studiju 
apjoma pielIdzinasana 2.1. un 2.2 . punktos minetaja Liepajas Pedagogijas Akademijas programma 
notiek saskatta ar tas uZJ,1emsanas noteikumiem, imatrikuHieijas kartThu, attiecigas studiju 
programmas prasTham, ka arI ar eitiem studiju procesu reglamentejosiem dokumentiem. 

3.5. 	 Liepajas Pedagogijas Akademijai ir tiesThas noteikt, kura studiju gada studejosais uzsaks studijas, 
atbi lstosi Liepajas Pedagogijas Akademijas veiktajai atestacij ai saskaI,1fi ar Augstskolu likuma 47. 
panta nosaeij umiem. 

3.6. 	 KristIga Akademija parskaita Liepajas Pedagogijas Akademijai tas summas, kuras studejosie ir 
iemaksajusi KristIgas Akademijas kase uz prieksu, t.i. par neizmantoto laiku studiju procesam. 
Naudas summas tiek parskaitItas uz 7.3. punkta noradIto bankas kontu. 

3.7. 	 LIdz ar datumu, kad studejosie ir partraukusi studijas KristIgaja Akademija un uzsakusi studij as 
Liepajas Pedagogijas Akademija, vit;li ievero visus Liepajas Pedagogijas Akademijas darbThu 
reglamentejosos dokumentus un maksa Liepajas Pedagogijas Akademijas noteikto studiju maksu vai 
sedz studiju maksu ar studiju kredIta palTdzThu. 

IV STRIDU IZSKATiSANAS KARTIBA 
4.1. 	 StrIdus, kas radusies sakara ar LIgumu, LTdzeji risina, savstarpeji vienojoties, bet, ja tas nay 

iespejams, tad saskaJ,la ar LR speka esosajiem normatIvajiem tiesThu aktiem. 
4.2. 	 LIdzeji viens otram if mantiski atbildIgi par ligumsaistThu parkapsanu, ka arI par zaudejumu radiSanu 

LIguma nepildiSanas del. Zaudejwni tiek segti Civilhkuma paredzetaja kartTha. 



-------------------------------------------------------------

V L IGUMA GROZI~ANAS, PAPILDINASANAS UN LAUSANAS KARTIBA 
5.1. 	 Ugums sHijas speka ar parakstIsanas dienu un ir speka uz nenoteiktu laiku. 
5.2. 	 Ugums var tikt grozIts, papildinats vai lauzts pee Udzeju vienosanas rakstiska forma, ko nofonne kit 

Vienosanas protokolu un kas no ta parakstIsanas brlza kliist par Uguma neat:t;lemamu sastavdatu. 
5.3. 	 Par Uguma lausanu jebkuram no Udzejiem ir pienakums brldinat otru Udzeju ne velak ka 2 (divus) 

menesus ieprieks. 
VI CITI NOSAClJUMI 

6.1. Ugumam ir juridisks speks no bnza, kad to ir parakstIjusi Udzeji. Ugums sastadIts latviesu valoda 
uz 2 (divam) lapam 2 (divos) identiski vienados eksemplaros, no kuriem viens eksemplars tiek 
nodots KristIgajai Akademijai, bet otrs - Liepajas Pedagogijas Akademijai. Visi Llguma pielikumi ir 
neat:1)emama ta sastavdala. 

6.2. 	 Citi nosacljumi 

vn LIGUMA SLEDZEJU PU8U REKVlZITI UN PARAKSTI 
7.1. Udzeji ar savu parakstu apstiprina, ka Ugums noslegts pee bIivas vienosanas un l(vienu) U guma 

eksemplaru katrs Udzejs ir sa:t;lemis persomgi. 
7.2. 	 Kristiga Akademija 7.3. Liepajas Pedagogijas Akademija 

BO SIA Latvijas KristIga Akademija Liepajas Pedagogijas Akademija 
Reg. Nr. 40003129210 Nodoklu reg. nr. 90000036859 
Juridiska adrese: Bulduru prospekts 21 Juridiska adrese: Liela iela 14, 
Bulduri, Jiinnala LV - 2010, Latvija Liepaja, LV - 3401, Latvija 
Talrunis: 7753360, fakss 7751919 Talrunis: 3423568, fakss: 3424223 
E-pasts chraead@,kra.lv E - pasta adrese: lpa@lieppa.lv 
Latvijas Krajbanka, PArdaugavas Latvijas Banka 
fLIia le, Jurmalas KAC Bankas kods LACBLV2X 
Bankas kods UBALL V2X611, Konta Nr. 000361101 
Konta nr. 1801-151120-001 

Latvijas KristIgas Akademijas rektore Liepajas Pedagogijas Akademijas dekane 
SkaidrIte Giitmane Vineta TrumsiJ;la 

(Paraksts) 

mailto:lpa@lieppa.lv
mailto:chraead@,kra.lv


 
 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

LATVIJAS KRIST ĪGĀ AKADĒMIJA 
Reă. Nr. 40003129210 5.līnija 3 tālrunis 6775 3360 
Latvijas Krājbankas Jūrmalas filiāle Bulduri, LV-2010 fakss 6775 1919 
kods UBALLV2X, konts LV 16UBAL 1801-151120-001 Jūrmala, Latvija e-pasts akademija@kra.lv  
 

 
 
 
 

UZZI ĥA PAR IMATRIKUL ĒTO STUDENTU SKAITU 1.KURSĀ LATVIJAS 
KRIST ĪGĀS AKADĒMIJAS STUDIJU PROGRAMM Ā  

„SOCIĀLAIS KARITAT ĪVAIS DARBS” 
 
 

Studiju gads Imatrikulēto studentu skaits 

2004 20 

2005 25 

2006 10 

2007 14 

2008 16 

2009 23 
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