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1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, pēc augstākās 
izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, 
prasmju un attieksmju formā. 

Saturs 
 

SPPA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  
„Praktiskā psiholoģija” profesionālā bakalaura grāda psiholoģijā un  

psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanai pašnovērtējums. 
 

 

 1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 5. lpp. 
 1.2. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti 
        zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

6. lpp. 

2. Augstākās izglītības programmas organizācija (kā mainījusies 
programmas struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), programmas 
plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī programmas 
iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

7. lpp. 

3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko 
nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija 

 

3.1. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas  
       anotācija 

9. lpp. 

3.2. Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  
      „Praktiskā psiholoģija” 

 

   3.2.1. Pilna laika studijas 10. lpp. 
3.2.2. Kopsavilkuma tabula 11. lpp. 

   3.2.3. Nepilna laika studijas 12. lpp. 
3.2.4. Kopsavilkuma tabula 14. lpp. 

            3.3.SPPA profesionālā bakalaura studiju programmas saturs,   
                  struktūra, programmas daļu apjoms 

14. lpp. 

            3.4. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas  
                   salīdzinājums ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju   
                   programmām  

17. lpp. 

            3.5. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas 
                   salīdzinājums ar augstākās izglītības programmām ārzemēs 

19. lpp. 

4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu 
analīze) 

 

4.1. Vērtēšanas sistēma 23. lpp. 
4.2. Pārbaudes formas un kārtība 23. lpp. 
4.3. Studentu mācību darba organizācijas kontrole 24. lpp. 
4.4. Studiju procesa kvalitātes monitoringa elementi 24. lpp. 
  

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 
metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme 
uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 

26. lpp. 

6. Augstākās izglītības programmas perspektīvas novērtējums, ņemot vērā 
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā. 
Novērtējumu kritēriji 

28.lpp. 
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6.1. Programmas attīstības perspektīvas 28. lpp. 
6.2. SPPA profesionālā bakalaura studiju programmas atbilstība  
       valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un  
       profesijas standartam. 

 
28. lpp. 

            6.2.1. SPPA profesionālā bakalaura studiju programmas atbilstība   
                  valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un  
            6.2.2.-6.2.3. SPPA profesionālā bakalaura studiju programmas  
                  atbilstība  profesijas standartam 
            6.2.4. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību 
                  nākamajiem sešiem gadiem 

 

28. lpp. 
 
29. lpp. 
 
31. lpp. 

7. Studējošie 32. lpp. 
7.1. Studējošo skaits programmā 32. lpp. 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 32. lpp. 
7.3. Absolventu skaits 32. lpp. 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 32. lpp. 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 33. lpp. 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 34. lpp. 

8. Augstākās izglītības  studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā 
personāla novērtējums 

34. lpp. 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu 
un to personu skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai 
maģistra grāds 

34. lpp. 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības 
mērķu un uzdevumu īstenošanai (projektu vadība, pētniecības 
virzieni un to rezultāti), norādot, ka augstākās izglītības programmā, 
neietverot augstākās izglītības programmas izvēles daļas, prakšu, 
gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu īstenošanu, strādā vismaz 
50% no ievēlētā akadēmiskā personāla 

34. lpp. 

8.3. Augstskolās vismaz divi ir zinātņu doktori vai profesori tajā 
zinātņu nozarē vai zinātņu nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības 
programmu 

37. lpp. 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 

37. lpp. 

8.5. SPPA programmā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir 
jābūt augsti kvalificētam un kompetentam, lai nodrošinātu 
studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, 
prasmju un kompetenču apguvi 

38. lpp. 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 38. lpp. 
10. Ārējie sakari 39. lpp. 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 39. lpp. 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno 
līdzīgas augstākās izglītības programmas 

40. lpp. 

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības 
programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās 
izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā 
augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā 
 

42. lpp. 
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12. Studiju programmas attīstības plāns 43. lpp. 

            12.1. Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un  
             ieteikumu salīdzinājums ar paveikto akreditācijas periodā 

 
43. lpp. 

            12.2. Profesionālā bakalaura studiju programmas stipro un vājo pušu  
             pašnovērtējums 

 
44. lpp. 

             12.3. Psiholoģijas studiju programmas attīstībai nākamajos gados  
             veicami šādi uzdevumi 
 
Pielikumi 
 
1. Izraksts no Senāta sēdes protokola 

 
45. lpp. 

2. Licence  
3. Profesijas standarts  
4. Izsniedzamā diploma un pielikuma paraugs  
5. Studiju kursu apraksti  
6. Akadēmiskā personāla CV  
7. Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla  
    zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts 

 

8. Sadarbības līgumi par studentu prakšu vietām  
9. Sadarbības līgumi ar augstskolām un organizācijām  
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SPPA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Praktiskā 
psiholoģija” profesionālā bakalaura grāda psiholoģijā un psihologa asistenta 

kvalifikācijas iegūšanai pašnovērtējums.  
 
1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, pēc augstākās 
izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju 
un attieksmju formā. 
 
1.1. Augstskolas mērķis: 

       Īstenot augstākās izglītības studiju programmas saistībā ar zinātniskās pētniecības darbu,  

       ieviešot efektīvākās darbības metodes un ārvalstu labāko pieredzi profesionālajā darbībā.  

       Sagatavot starptautiska līmeņa speciālistus, organizēt speciālistu kvalifikācijas  

       paaugstināšanu un pārkvalificēšanu visās Augstskolā pārstāvētajās jomās. 
 

1.2.Fakultātes mērķis: 

       Saskaņā ar Augstskolas mērķi nodrošināt materiālos un pedagoģiskos apstākļus, lai sekmīgi  

       sagatavotu 5 kvalifikācijas līmeņa speciālistus. 
 

1.3.SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis un uzdevumi: 

      SPPA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma  

       veidota saskaņā ar Latvijas Izglītības likuma, Augstskolu likuma, LR Ministru kabineta  

       noteikumu Nr. 481, SPPA Satversmes un citu normatīvo aktu prasībām otrā līmeņa  

       profesionālās augstākās izglītības programmām. 

1.3.1. Studiju mērķis: 

      Orientēt studentus uz zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu apguvi, kas nepieciešamas  

      efektīvā profesionālā darbībā pieredzējuša psihologa pārraudzībā un nodrošina nepieciešamo  

       kompetences līmeni bakalaura grāda un psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanai,   

       turpmākajai personības attīstībai, tālākizglītībai, konkurētspējai psiholoģisko 

       pakalpojumu tirgū. 

1.3.2. Studiju programmas uzdevumi:  

      1.Attīstīt izziņas, mācību, profesionālo motivāciju, personības attīstības motivāciju. 

      2.Attīstīt izziņas, mācību un profesionālās prasmes, apgūt nozares teorētiskos pamatkursus. 

      3. Attīstīt prasmes patstāvīgi strādāt ar mācību materiāliem. 

      4.Attīstīt prasmes analizēt, sistematizēt un izmantot teorētisko un praktisko informāciju. 

      5.Attīstīt prasmes risināt tipveida profesionālos uzdevumus un augstā līmenī izpildīt mācību  
         uzdevumus. 
     6. Attīstīt prasmes analizēt mācību un profesionālo uzdevumus, to izpildi un rezultātus. 
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    7.Attīstīt prasmes organizēt 

 sekmīgā akadēmisko zināšanu apguve galvenajās psiholoģijas nozarēs (attīstības 

psiholoģija, sociālā psiholoģija, vispārīgā psiholoģija, klīniskā psiholoģija, darba 

psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, personības psiholoģija); 

pētniecisko un projektu darbību. 

 
1.4. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un  

 attieksmju formā. 
 
Studiju plānotie rezultāti: 

       

      Zināšanas:  

 kvantitatīva un kvalitatīva pētījuma metodoloģija un metodes psiholoģijā; 

 datu statistiskas apstrādes un analīzes metodes (vienkāršās un multivariatīvās); 

 psihes bioloģiskie pamati; 

 psiholoģijas vēsture; 

 psihologa ētika. 

Prasmes: 

 izvēlēties psiholoģiskās izpētes metodes atbilstoši klienta izzināšanas vajadzībām un 

veikt klienta psiholoģisko izpēti/izvērtēšanu; 

 supervizora pārraudzībā izvēlēties psiholoģiskās konsultācijas metodi atbilstoši klienta 

risināmajai problēmai un sniegt klientam psiholoģisku konsultāciju; 

 supervizora pārraudzībā izstrādāt klienta adaptācijas vai attīstības programmu; 

 supervizora pārraudzībā novērtēt klienta psiholoģiskās izmaiņas. 

Attieksmes: 

Profesionāla pozīcija pret sabiedrību, klientiem, pašam pret sevi kā profesionāli. 

            Students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst profesionālā bakalaura grādu 

un kvalifikāciju „Psihologa asistents”, kas atbilst 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj 

absolventiem strādāt dažādās psiholoģiskās darbības sfērās. 

Akadēmiska un profesionālā sagatavotība dot iespēju turpināt studijas maģistrantūrā SPPA, citās 

Latvijas vai ārzemju augstskolās. 
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2. Augstākās izglītības programmas organizācija (kā mainījusies programmas 

struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), programmas plāna 

atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī programmas     

iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.  

 
2.1. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas organizācija. 

 
     Studiju programma tiek īstenota pilna laika formā 4 gadi (8 studiju semestru laikā) un  

nepilna laika studiju formā – 4,5 gadi (9 studiju semestru laikā). 

Nodarbības notiek pēc saraksta. Pilna laika studiju slodze ir 40 stundas nedēļā. Kontakta formas 

darba apjoms attiecībā pret patstāvīgo darbu ir 50% - 50%. Nepilna laika studiju auditorijas un 

patstāvīgā darba stundu savstarpējās attiecības ir 25% – 75%. 

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas formas un metodes: lekcijas, semināri, praktikumi, 

projektu darbs, darbs laboratorijās, treniņi u.c. 

Mācību darbs notiek mācību korpusos Rīgā, kā arī ārpus pilsētas vai ārzemēs. 

Studējošie ir nodrošināti ar studiju darbam nepieciešamo instrumentāriju (studiju materiāli un 

grāmatas, datori, video-, audio-, fototehnika u.c.). 

Daļa studentu patstāvīgo darbu veic Resursu centrā. 

Studiju programmu realizē gan akadēmiskais personāls ar zinātnisko kvalifikāciju, gan arī 

praktiķi ar lielu profesionālā darba pieredzi.  

Studiju process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, SPPA 

Satversmei, kā arī saskaņā ar SPPA Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem 

dokumentiem. 

 

2.2. Izmaiņas programmas struktūrā attiecīgajā pasnovērtēšanas periodā. 

Studiju programmas apjoms, studiju ilgums un citi parametri nemainījās. 

Dažas izmaiņas notikušas programmas saturā un struktūrā, tās ir: 

2.2.1. Izņemta sadaļa Nr.1 „Propedeitiskie kursi” (5 KP). Šīs sadaļas mācību kursi ietverti kā 

sastāvdaļas „Nozares profesionālās specializācijas kursi” bloka priekšmetos. (Izņemts priekšmets 

„Ievads psiholoģijā”). 
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1.tabula. 

Nr. Sadaļa „Propedeitiskie kursi” 
(2006.g. – 2008.g. programma) 

Sadaļa „Nozares profesionālās 
specializācijas kursi” 
(2009.g. programma) 

1. Ievads mācību darbībā (1KP)  „Ievads mācību darbībā” (1KP) 

2. „Ievads profesionālajā darbībā” (1 KP) 
„Psihologa ētika” (1KP) 

 „Psihologa ētika un profesionālā darbība” 
(2 KP) 

3. „Ievads praktiskajā psiholoģijā” (1KP) „Ievads praktiskajā psiholoģijā” (2KP) 

 

2.2.2. Izmaiņas prakses saturā un struktūrā 

2.tabula.                                       

Prakses struktūra 
(2006.- 2008.g. programma) 

KP Prakses struktūra 
(2009.g. programma) 

KP 

1.Psiholoģiskās izpētes prakse 
2.Prakse psihodiagnostikā 

12 
4 

1.Prakse psihodiagnostikā 4 

3.Prakse attīstības  psiholoģijā 6 2.Prakse attīstības psiholoģijā 4 
4.Konsultatīvā prakse 4 3.Konsultatīvā prakse 6 
  4.Pedagoģiskā   prakse 2 

 

Apkopojošs prakses rezultāts ir kvalifikācijas darbs (10 KP). 

Programmas struktūra izmainīta orientējoties uz: 

• pēc satura tuvu mācību priekšmetu un prakšu integrāciju; 

• profesionalizācijas loģikas pastiprināšanu; 

• mācību materiāla pēctecības loģikas pastiprināšanu. 

 

2.2.3. Atjaunots bloks „Vispārizglītojošie kursi”. 

 

2.3.Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība. 

      Izstrādāts un apstiprināts Senāta sēdē Nolikums par speciālistu sagatavošanas procesa 

kvalitātes monitoringu SPPA. Saskaņā ar šo Nolikumu monitorings, vai darba kvalitātes 

novērtējums, notiek virzienos, kuri ietver visas SPPA mācību un saimnieciskās darbības jomas.  

(Dokumentācija atrodas augstskolas kancelejā.) 
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3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko     

nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija. 

 
3.1. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas anotācija. 

Programmas izveidi reglamentējošie normatīvie dokumenti.  

• LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr. 481 „Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” 

• Profesijas standarts PS 0176, apstiprināts 2003. gada 3. jūnijā ar IZM rīkojumu  Nr. 262. 

(Profesijas standartu skat. pielikumā Nr.3.) 
 

Prasības iepriekšējai izglītībai. 

      Saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kartību (apstiprināti SPPA Senāta 

sēdē 2009. gada 30. septembrī) augstskolā var iestāties personas ar vidējo izglītību. Iestājoties 

augstskolā tiek ņemtas vērā centralizēto eksāmenu (CE) atzīmes (latviešu valoda un svešvaloda 

A-E līmenī). 

Sagatavošanas virzieni. 

      Profesionālās sagatavošanas pamatvirzieni – praktiskā psiholoģija (psiholoģiskais atbalsts, 

diagnostika, korekcija un attīstība).  
 

Studiju ilgums. 

      Studiju programma tiek īstenota pilna laika formā 4 gadi (8 studiju semestru laikā) un 

nepilna laika studiju formā – 4,5 gadi (9 studiju semestru laikā).  

Studiju uzskaites vienība. 

      Mācību darba uzskaites vienība ir 1 kredītpunkts, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu 

darba apjomam.  

Studiju programmas apjoms. 

Studiju programmas apjoms – 160 kredītpunkti (240 ECTS) 

Iegūstamā kvalifikācija. 

Absolventi, kuri sekmīgi apguvuši studiju programmu, iegūst profesionālā bakalaura  grādu 

psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju. 

      Atbilstoši novērtēšanas dokumentu noformēšanas prasībām pievienojam precīzi noformētu 

diploma un tā pielikuma paraugu (skaties pielikumā Nr. 4). 

Akadēmiskais personāls. 

Studiju programmu nodrošina SPPA docētāji, praktizējoši kvalificēti psihologi un citi speciālisti, 

kas strādā klīnikās, skolās un citās organizācijās.  
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3.2.Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  

„Praktiskā psiholoģija” 
3.2.1. (Pilna laika studijas) 

 
 

№ 

 
 

Priekšmeta nosaukums 

 
 

KP 

 
 

ECTS 

 
Kredītpunktu skaits semestrī 

 

Atskaites veids 

1. 
sem 

2. 
sem. 

3. 
sem. 

4. 
sem. 

5. 
sem. 

6. 
sem. 

7. 
sem. 

8. 
sem. 

Eks. Ies.      

 1.Vispārizglītojosie studiju kursi – 20 kredītpunkti  

1. Filozofija 2 3       2  1  
2. Zinātnisko pētījumu metodoloģija 2 3 2         1 
3. Svešvaloda 6 9 2 2 1 1     2 2 
4. Vizuālās kultūras pamati 4 6 2 2        2 
5. Verbālas kultūras veidi 4 6 2 2        2 
6. Mākslas teorijas un vēsture 2 3   1 1      2 
                                        Kopā: 20 30 8 6 2 2   2  3 9 

 2. Nozares teorētiskie pamatkursi  – 36 kredītpunkti 

1. Attīstības psiholoģija 10 15  2 3 3 2    2 2 
2. Sociālā psiholoģija 3 4,5    3     1  
3. Klīniskā psiholoģija 4 6     2 2   1 1 
4. Darba psiholoģija 2 3      2   1  
5. Vispārīgā psiholoģija 10 15 3 3 2 2     2 2 
6. Pedagoģiskā psiholoģija 3 4.5     3    1  
7. Personības psiholoģija 4 6     2 2   1 1 
 Kopā: 36 54 3 5 5 8 9 6   9 6 

 3. Nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 kredītpunkti 

1. Eksperiments sociālajā 
psiholoģijā 

2 3     2    1  

2. Socialpsiholoģisko projektu 
izstrādāšanas pamati 

 
2 

 
3 

    
2 

      
1 

3. Praktiskais darbs ar ģimeni 2 3       2   1 
4. Neiropsiholoģijas pamati 2 3   2      1  
5. Psiholoģiskās konsultēšanas 

pamati 
 

4 
 

6 
      

2 
 

2 
  

1 
 

1 
6. Ievads praktiskajā psiholoģijā 2 3 2         1 
7. Psihologa ētika un profesionāla 

darbība 
2 3      1 1   2 

8. Psihologa darba specifika 
organizācijā 

 
2 

 
3 

       
2 

  
1 

 

9. Anatomija un fizioloģija 2 3 2        1  
10. Psihofizioloģija 2 3  2       1  
11. Kognitīvie psiholoģiskie procesi 2 3   2      1  
12. Diferenciālās psiholoģijas 

pamati 
 

2 
 

3 
    

2 
      

1 
13. Psiholoģijas vēsture 2 3   2      1  
14. Ievads mācību darbībā 1 1.5 1         1 
15. Psiholoģiskās izpētes un 

izvērtēšanas metodes 
 

4 
 

6 
 

2 
 

2 
       

1 
 

1 
16. Eksperimentālā metode 

psiholoģijā 
4 6   2 2     1 1 

17. Personības izpētes metodes 4 6     2 2   1 1 
18. Grupas pētīšanas metodes 3 4,5      3   1  
19. Organizāciju izpētes metodes 3 4,5       3  1  
20. Psihometrika 2 3   2       1 
21. Matemātiskā statistika 2 3  2        1 
22. Kursa darbi (3) 9 13.5 1 2 1 2 1 2   aizst. 

(3) 
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 Kopa: 60 90 8 8 11 8 5 10 10  14 13 

 4. Profesionālās specializācijas izvēles kursi – 6 kredītpunkti 

1. Saskarsmes psiholoģija 2 3   2       1 
2. Vadības psiholoģija 2 3       2   1 
3. Profesijas izvēle  2 3       2   1 
4. Reklāmas psiholoģija 2 3   2       1 
5. Veselības psiholoģija 2 3       2   1 
6. Seksualitātes un seksuālo 

attiecību psiholoģija 
2 3     2     1 

7. Retardēto bērnu psiholoģija 2 3     2   
 

  1 

8. Ievads psihiatrijā 2 3     2     1 
9. Deviantas uzvedības psiholoģija 2 3       2   1 
10 Vizuālā komunikācija 2 3   2       1 
 5. Prakse – 26 kredītpunkti 

1. Prakse attīstības psiholoģijā 4 6 1 1  2      3 
2. Prakse psihodiagnostikā 4 6     2 2    2 
3. Konsultatīvā prakse 6 9      2 2 2  3 
4. Pedagoģiskā  prakse 2 3     2     1 
5. 
 

Kvalifikācijas darbs 10 15       2 8 aizst.  

 Kopā: 26 39 1 1  2 4 4 4 10  9 

 6. Kvalifikācijas eksāmens, bakalaura darbs – 12 kredītpunkti 

1. Kvalifikācijas eksāmens 2 3        2 1  
2. Bakalaura darbs 10 15       2 8 aizst.  
 Kopā: 12 18       2 10 1  

 
 

3.2.2.Kopsavilkuma tabula (pilna laika studijas) 

 
 

Studiju programmas struktūras 

 pamatdaļas 

Kredīt-

punktu 

skaits 

kopā 

Semestris  

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Vispārizglītojošie studiju kursi  20 8 6 2 2   2  

2. Nozares teorētiskie pamatkursi 36 3 5 5 8 9 6   

3. Nozares profesionālās specializācijas 

    kursi  

 

60 

 

8 

 

8 

 

11 

 

8 

 

5 

 

10 

 

10 

 

4. Nozares profesionālās specializācijas  

   izvēles kursi  

 

6 

   

2 

  

2 

  

2 

 

5. Prakse 26 1 1  2 4 4 4 10 

6. Kvalifikācijas eksāmens 

   Bakalaura darbs 

2 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

8 

Kopā 160 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  

„Praktiskā psiholoģija” 
 3.2.3. (Nepilna laika studijas) 

№ Priekšmeta 
nosaukums 

Kopējais 
kredīt-
punktu 
skaits 

ECTS 
Kredītpunktu skaits semestrī Atskaites 

veids 
1.  

sem. 
2. 

 sem. 
3. 

sem. 
4. 

sem. 
5. 

sem. 
6. 

sem. 
7. 

sem. 
8.  

sem. 
9. 

sem. Eks. Iesk. 

  
1.Vispārizglītojosie studiju kursi – 20 kredītpunkti 

1. Filozofija 2 3       2   1  
2. Zinātnisko 

pētījumu 
metodoloģija 

2 3 2          1 

3. Svešvaloda 6 9 2 2 1 1      2 2 
4. Vizuālās kultūras 

pamati 
4 6 2 2         2 

5. Verbālas kultūras 
veidi 

4 6 2 2         2 

6. Mākslas teorijas 
un vēsture 

2 3   1 1       2 

                Kopā: 20 30 8 6 2 2   2   3 9 

 
 

 
2. Nozares teorētiskie pamatkursi – 36 kredītpunkti 

1. Attīstības psiholoģija 10 15  2 3 3 2     2 2 
2. Sociālā psiholoģija 3 4,5    3      1  
3. Klīniskā psiholoģija 4 6     2 2    1 1 
4. Darba psiholoģija 2 3      2    1  
5. Vispārīgā psiholoģija 10 15 3 3 2 2      2 2 
6. Pedagoģiskā 

psiholoģija 
3 4.5     3     1  

7. Personības 
psiholoģija 

4 6     2 2    1 1 

 Kopā: 36 54 3 5 5 8 9 6    9 6 

 3. Nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 kredītpunkti 

1. Eksperiments 
sociālajā psiholoģijā 

2 3     2     1  

2. Socialpsiholoģisko 
projektu 
izstrādāšanas pamati 

 
2 

 
3 

    
2 

      
 

 
1 

3. Praktiskais darbs ar 
ģimeni 

2 3       2    1 

4. Neiropsiholoģijas 
pamati 

2 3   2       1  

5. Psiholoģiskās 
konsultēšanas pamati 

 
4 

 
6 

      
2 

 
2 

  
 

 
1 

 
1 

6. Ievads praktiskajā 
psiholoģijā 

2 3 2          1 

7. Psihologa ētika un 
profesionāla darbība 

 
2 

 
3 

        
2 

   
1 

8. Psihologa darba 
specifika 
organizācijā 

 
2 

 
3 

       
2 

  
 

 
1 

 

9. Anatomija un 
fizioloģija 

2 3 2         1  

10. Psihofizioloģija 2 3  2        1  
11. Kognitīvie 

psiholoģiskie procesi 
2 3   2       1  

12. Diferenciālās 
psiholoģijas pamati 

 
2 

 
3 

    
2 

      
 

 
1 

13. Psiholoģijas vēsture 2 3   2       1  
14. Ievads mācību 1 1.5 1          1 
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darbībā 
15. Psiholoģiskās izpētes 

un izvērtēšanas 
metodes 

 
4 

 
6 

 
2 

 
2 

       
 

 
1 

 
1 

16. Eksperimentālā 
metode psiholoģijā 

4 6   2 2      1 1 

17. Personības izpētes 
metodes 

4 6     2 2    1 1 

18. Grupas pētīšanas 
metodes 

3 4,5      3    1  

19. Organizāciju izpētes 
metodes 

3 4,5       3   1  

20. Psihometrika 2 3   2        1 
21. Matemātiskā statistika 2 3  2         1 
22. Kursa darbi (3) 9 13.5 1 2 1 2 1 2    aizst.

(3) 
 

 Kopā: 
 

60 90 8 8 11 8 5 9 9 2  13 12 

  
4. Profesionālās specializācijas izvēles kursi – 6 kredītpunkti 

1. Saskarsmes 
psiholoģija 

2 3   2        1 

2. 
 

Vadības 
psiholoģija 

2 3       2    1 

3. Profesijas izvēle  2 3       2    1 
4. Reklāmas 

psiholoģija 
2 3   2        1 

5. Veselības 
psiholoģija 

2 3       2    1 

6. 
 

Seksualitātes un 
seksuālo attiecību 
psiholoģija 

 
2 

 
3 

        
2 

   
1 

7. Retardēto bērnu 
psiholoģija 

2 3       2 
 

   1 

8. Ievads psihiatrijā 2 3        2   1 
9. Deviantas 

uzvedības 
psiholoģija 

 
2 

 
3 

        
2 

   
1 

10. Vizuālā 
komunikācija 

2 3   2        1 

  
5. Prakse – 26 kredītpunkti 

1. Prakse attīstības 
psiholoģijā 

4 6 1 1   2      3 

2. Prakse 
psihodiagnostikā 

4 6     2 2     2 

3. Konsultatīvā 
prakse 

6 9      1 3 2   3 

4. Pedagoģiskā  
prakse 

2 3      2     1 

5. Kvalifikācijas 
darbs 

10 15       2 8  aizst.  

 Kopā: 26 39 1 1   4 5 5 10   9 
 

 
 

 
6. Kvalifikācijas eksāmens, bakalaura darbs – 12 kredītpunkti 

 
 

1. 
Kvalifikācijas 
eksāmens 

2 3         2 1  

 
2. 

 
Bakalaura darbs 

 
10 

 
15 

       
 

 
 

 
10 

 
aizs 

 

 
 

Kopā: 12 18         12 1  
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3.2.4. Kopsavilkuma tabula  (nepilna laika studijas) 

 

Studiju programmas struktūras 

 pamatdaļas 

Kredīt-

punktu 

skaits 

kopā 

Semestris 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.Vispārizglītojošie studiju kursi  20 8 
 

6 2 
 

2   2   

2. Nozares teorētiskie pamatkursi 
 36 3 5 5 8 9 6    

3. Nozares profesionālās specializācijas  
    kursi 60 8 8 11 8 5 9 9 2  

4. Nozares profesionālās specializācijas  
    izvēles kursi 

 
6 

   
2 

    
2 

 
2 

 

5. Prakse 
 

26 1 1   4 5 5 10  

6. Kvalifikācijas eksāmens 

    Bakalaura darbs 

2 

10 

        2 

10 

Kopā: 160 20 20 20 18 18 20 18 14 12 

 
 
 

3.3. SPPA profesionālā bakalaura studiju programmas saturs, struktūra, programmas 
daļu apjoms. 
 
Studiju kursu sadales loģiku nosaka profesionālās sagatavošanas galvenie saturiskie virzieni. 

(Studiju kursu aprakstus skat. pielikumā Nr. 5). 

 
 
Programmas saturu veido: 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP (30 ECTS) 

Vispārizglītojošajos kursos tiek apgūtas tādas psihologa asistenta profesionālajai darbībai 

nepieciešamas disciplīnas, kā svešvaloda, filozofija, mākslas teorijas un vēsture, verbālās 

kultūras veidi un citi). 

 Šie kursi attīsta sociālās un komunikatīvās pamatiemaņas, paplašina vispārizglītojošās 

sagatavotības sfēru, palīdz studentiem veidot starppriekšmetu sakarus, sekmē studentu 

personisko pašnoteikšanos 

 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi – 36 kredītpunkti (54 ECTS) 

      Šī sadaļa sastāv no septiņiem bāzes priekšmetiem (attīstības psiholoģija, sociālā psiholoģija, 

klīniskā psiholoģija, vispārīga psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, darba psiholoģija, 

personības psiholoģija), kas konkretizēti katra mācību gada programmā, mācību kursu aprakstos 

(skat. Pielikums Nr. 5), docētāju plānos. 
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Bāzes priekšmeti: 

     1.sniedz vēsturisku pārskatu par pētījumiem attiecīgās psiholoģijas jomās; 

     2.iepazīstina studentus ar vispārzinātniskiem un specifiskiem principiem, tēmām, metodēm,  

        empīriskiem modeļiem, uzkrātiem datiem, ar pētījumu autoriem un teorētiskiem  

        vispārinājumiem; 

      3.ir zinātniska bāze turpmākam praktiskam vai pētniecības darbam. 

 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 kreditpunkti (90 ECTS). 

Sadaļā ietilpst profesionālās specializācijas kursi katrā no pārstāvētām psiholoģijas nozarēm, kas 

konkretizē studentu patstāvīgā darba veidus. 

Profesionālās specializācijas kursos studenti iegūst zināšanas psiholoģijas apakšnozarēs, kā arī 

praktiskas iemaņas psihodiagnostikā, psiholoģiskajā konsultēšanā, grupu vadīšanā un citas 

praktiskās iemaņas un zināšanas profesionālai darbībai, piemēram: 

- Sociālās psiholoģijas, organizāciju psiholoģijas, darba psiholoģijas studiju kursi 

(„Eksperiments sociālajā psiholoģijā”, „Sociālpsiholoģisko projektu izstrādāšanas pamati”, 

„Praktiskais darbs ar ģimeni”, „Psihologa darbs specifika organizācijā” un citi); 

- Vispārīgās psiholoģijas studiju kursi („Psihofizioloģija”, „Kognitīvie psiholoģiskie procesi”, 

„Diferenciālās psiholoģijas pamati” un citi). 

Mācību prasmes un iemaņas realizējas ne tikai caur atsevišķu mācību priekšmetu, bet mācību 

organizācijas specifikas kontekstā, kurā veidojas integratīvas prasmes. 

Sadaļā ietilpst arī profesionālās specializācijas kursi, kuri saistīti ar studentu pētnieciskā un  

projektu darba organizāciju („Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes”, „Eksperimentālā 

metode psiholoģijā”, „Matemātiskā statistika”), ar personības, grupas, organizāciju izpētes 

metodēm.  

 

4. Profesionālās specializācijas izvēles kursi – 6 kredītpunkti (9 ECTS) 

     Sadaļā ietilpst profesionālās specializācijas kursus, kuri studenti var apgūt pēc izvēles, 

piemēram, sociālās psiholoģijas nozarēs: „Saskarsmes psiholoģija”, „Reklāmas psiholoģija”, 

klīniskās psiholoģijas nozarēs: „Veselības psiholoģija”, „Ievads psihiatrijā”, „Seksualitāte un 

seksuālo attiecību psiholoģija” un citi. 

  

• Prakses galvenais mērķis – veidot psihologa asistenta profesionālo pozīciju un nodrošināt 

profesionālajai praktiskajai darbībai nepieciešamās prasmes. Prakšu realizācijas nolūkā 

5. Studentu prakse – 26 kredītpunkti (39 ECTS) 

Prakse ir studiju programmas neatņemama sastāvdaļa. 
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SPPA ir noslēgusi virkni līgumu ar mācību un medicīnas iestādēm, kā arī organizācijām (Sk. 

pielikumu Nr. 8). Apkopojošs prakses rezultāts ir kvalifikācijas darbs. 

 

 

Praksē ietilpst:  

 

Prakse attīstības psiholoģijā  – 4 KP (6 ECTS) 

Galvenie uzdevumi: 

• Personības izpēte un psiholoģiskā raksturojuma sastādīšana;  

• Koriģējošās vai / un attīstošās programmas izstrāde atbilstoši raksturojumam.  
 

Prakse psihodiagnostikā –  4 KP (6 ECTS) 

 Galvenie uzdevumi: 

 Prakses laikā studentiem jāiemācās saskatīt psiholoģiskās problēmas, formulēt tās uzdevumu 

veidā, izvēlēties un adekvāti situācijai pielietot psihodiagnostikās metodes problēmas izpētē, 

izvirzīt problēmas risināšanas metodes un ceļus korekcijas un attīstošo uzdevumu veidā. 
 

Konsultatīvā prakse – 6 KP (9 ECTS) 

Galvenie uzdevumi: 

Profesionālās psiholoģiskās konsultēšanas pamatiemaņu apguve (prasme empātiski uzklausīt un 

saskatīt klienta pamatproblēmu, prast to analizēt un palīdzēt klientam  strādāt patstāvīgi); 

 

Pedagoģiskā prakse – 2 KP (3 ECTS) 

 Galvenie uzdevumi: 

• galveno pedagoģisko prasmju izvirzīšana un apzināšana; 

• galveno pedagoģisko zināšanu konkretizācija pedagoģiskā darba procesā; 

• pedagoģiskās pozīcijas izstrādāšana. 

 

• kvalifikācijas eksāmens – 2 KP (3 ECTS); 

 Gala pārbaudījumi: 

• kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana – 10 KP (15 ECTS); 

• bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana – 10 KP (15 ECTS). 
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3.4. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar 

Latvijas augstskolu līdzīgām studiju programmām. 

3.4.1. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar 

Latvijas Universitātes (LU) un Psiholoģijas Augstskolas (PA) atbilstošajām programmām. 

3. tabula. 

SPPA LU PA 
Sagatavošanas virzieni 

Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju. 
Studiju ilgums 

Pilna laika studijas – 4 gadi; nepilna laika studijas – 4,5 gadi. 

Programmas apjoms 

Programmas apjoms – 160 KP (240 ESTC), katra semestra apjoms – 20 KP (30 ESTC) 

Prakses apjoms 

Prakses apjoms 26 KP (39 ESTC) 

Programmas struktūra 

Tematiskās sadaļas atbilst valsts un profesionālam standartam. 

Gala pārbaudījumi 

Bakalaura darbs 

Prakses atskaite, kas ir kvalifikācijas darbs psihologa asistenta 
kvalifikācijas iegūšanai. 

 

Kvalifikācijas eksāmens   

Studiju uzskaites vienība 

Studiju darba apjoms skaita KP (ECTS) kredītpunktos.  
 
3.4.2.   4. tabulā ir redzams SPPA psiholoģijas profesionālo bakalaura studiju programmas 

salīdzinājums ar Latvijas Universitātes (LU) un Psiholoģijas Augstskolas (PA) studiju 

programmu, ņemot vērā studiju kursus, kuri sakrīt ar SPPA studiju kursiem. 

Studiju kursi SPPA 
profesionālā bakalaura 

programma 

 
KP 

Studiju kursi LU 
profesionālā bakalaura 

programma 

 
KP 

Studiju kursi PA 
profesionālā bakalaura 

programma 

 
KP 

 
36 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi 
 

 
36 

Nozares teorētiskie kursi 
– A daļa 

 
36 

Nozares teorētiskie un 
informācijas tehnoloģiju 
kursi    

Attīstības psiholoģija 10 Attīstības psiholoģija 4 Attīstības psiholoģija 4 
Sociālā psiholoģija 3 Sociālā psiholoģija 4 Sociālā psiholoģija 4 
Klīniskā psiholoģija 4 Patopsiholoģija 4 Klīniskā psiholoģija 2 
Darba psiholoģija 2     

Vispārīgā psiholoģija 10 Ievads psiholoģijā 6 Vispārīgā psiholoģija 4 
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Pedagoģiskā psiholoģija 3 Pedagoģiskā psiholoģija 2 Pedagoģiskā psiholoģija 2 
Personības psiholoģija 4 Personības psiholoģija 4 Personības psiholoģija 4 

 
60 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

Profesionālās 
specializācijas kursi –  

 
60 

B daļa 

 
60 

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

Eksperiments sociālajā 
psiholoģijā 

 
2 

    

Sociālpsiholoģisko projektu 
izstrādāšanas pamati 

 
2 

    

Praktiskais darbs ar ģimeni 2 Ģimenes psiholoģija 2 Ģimenes psiholoģija 2 
Neiropsiholoģijas pamati 2 Neiropsiholoģija 2 Neiropsiholoģija 2 
Psiholoģiskās konsultēšanas 
pamati 

4 Psiholoģiskā konsultēšana 
(I, II) 

4 Ievads psiholoģiskajā 
konsultēšanā 

2 

Psihologa darba specifika  
organizācijā 

2 Organizāciju psiholoģija 3 Organizāciju psiholoģija 2 

Psihofizioloģija 2 Psihofizioloģija 2 Psihofizioloģija 2 
Kognitīvie psiholoģiskie 
procesi 

2 Kognitīva psiholoģija  4 Kognitīva psiholoģija  2 

Diferenciālās psiholoģijas 
pamati 

2 Diferenciālā psiholoģija 2 Diferenciālā psiholoģija 2 

Anatomija un fizioloģija 2 Psihes bioloģiskie pamati 
(A.daļa) 

2 Psihes bioloģiskie pamati 2 

Psiholoģijas vēsture 2 Psiholoģijas vēsture 
(A.daļa) 

4 Psiholoģijas vēsture (A. daļa) 2 

Psihologa ētika un 
profesionālā darbība 

2 Psihologa ētika un 
profesionālā darbība 

2 Psihologa darba ētika 2 

Ievads praktiskajā 
psiholoģijā 

2   Ievads specialitātē  1 

Zinātnisko pētījumu 
metodoloģija 
(Vispārizglītojošie kursi) 

 
2 

Pētniecības metodoloģija 
psiholoģijā (A.daļa) 

 
2 

Psiholoģiskā pētījuma 
metodoloģija (I.daļa) 

 
4 

Psiholoģiskās izpētes un 
izvērtēšanas metodes 

 
4 

Psiholoģiskās izpētes 
metodes 

 
3 

  

 
Matemātiskā statistika 

 
2 

Matemātiskā statistika 
psiholoģijā (A. daļa) 

 
4 

Statistikas metodes 
psiholoģijā 

 
4 

Eksperimentālā metode 
psiholoģijā 

 
4 

 
Eksperimentālā psiholoģija 

 
2 

 
Eksperimentālā psiholoģija 

 
2 

Personības izpētes metodes 4 Psihodiagnostika (I,II) 6 Psihodiagnostika (I, II) 4 
Grupas pētīšanas metodes 3     
Organizāciju izpētes 
metodes 

 
3 

  Organizāciju pētīšanas 
psiholoģiskās metodes 

 
2 

Psihometrika 2 Psihometrika (A. daļa) 2 Psihometrika (I.daļa) 2 

 
6 

Profesionālās 
specializācijas izvēles kursi 

    

Saskarsmes psiholoģija 2   Saskarsmes psiholoģija 2 

Ievads psihiatrijā 2 Ievads psihiatrijā 2 Ievads psihiatrijā 2 

Retardēto bērnu psiholoģija 2 Retardēto bērnu psiholoģija 2   
Deviantas uzvedības 
psiholoģija 

 
2 

  Darbs ar atkarīgiem 
cilvēkiem (brīvas izvēles 
kurss) 

 
1 

Veselības psiholoģija 2 Veselības psiholoģija 2 Veselības psiholoģija 2 

Seksualitātes un seksuālo 
attiecību psiholoģija 

 
2 

  Seksualitātes psiholoģija 
(brīvas izvēles kurss) 

 
2 

 
Vadības psiholoģija 

 
2 

  Psiholoģijas tehnoloģijas 
personālā vadīšana 

 
2 

Reklāmas psiholoģija 2     
Vizuāla komunikācija 2     
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Profesijas izvēle  

 
2 

Profesionālās karjeras 
izvēle 

 
2 

 
Profesionālās karjeras izvēle 

 
1 

  
26 Prakse 

  
26 Prakse 

  
26 Prakse 

 
20 
 

Vispārizglītojošie studiju 
kursi 
 

 
20 

Vispārizglītojošie un 
komunikatīvo iemaņu 
apguves kursi (A. daļa) 

 
20 

Vispārizglītojošie studiju 
kursi 
 

Svešvaloda 6 Svešvaloda 4 Svešvaloda 4 

Filozofija 2 Filozofijas pamati 4 Filozofija 2 
Kursa darbi (I,II,III) 9 Kursa darbs (I,II) 6 Studiju darbs (I,II,III) 6 
Kvalifikācijas eksāmens 2     
 
Bakalaura darbs 

 
10 

 
Bakalaura darbs (A. daļa) 

 
12 

 
Diplomdarbs 

 
12 

 

     Kā mēs redzam, SPPA profesionālo bakalaura studiju programma ir ļoti līdzīga LU un PA 

izstrādātajām psiholoģijas profesionālo bakalaura programmām. 

• studiju programmu un tematisko sadaļu apjoms; 

Kopīgais programmās: 

• mācību kursu uzskaitījums; 

• studiju ilgums; 

• visu augstskolu absolventi aizstāv bakalaura darbu (SPPA un LU absolventi gatavo analītisko 

atskaiti par profesionālo praksi, kas ir kvalifikācijas darbs psihologa asistenta kvalifikācijas 

iegūšanai); 

• visu augstskolu absolventi, kuri sekmīgi apguvuši studiju programmu, iegūst profesionālo 

bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju. 

 

Nr. 

Atšķirības: 

      Atšķirības ir kredītpunktu apjomā pamatkursiem un dažādiem darba veidiem, kuri visās 

studiju programmās ir vienādi, piemēram: 

5. tabula. 

 
Kursa/darba veida 
nosaukums 

Kursa/darba veida apjoms (KP) 

SPPA LU PA 

1. Attīstības psiholoģija 10 4 4 

2. Vispārīgā psiholoģija 10 6 (Ievads psiholoģijā) 4 

 
3. 

 
Kursa darbs 

 
(3) 9 

 
(2) 6 

I – 1 KP , 
II -2  KP, 
III – 3KP 

 

• tikai SPPA absolventi kārto kvalifikācijas eksāmenu. 
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3.5. SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar 

līdzīgām augstākās izglītības programmām ārzemēs. 

 
 
3.5.1.  6. tabula.    SPPA profesionālā bakalaura studiju programma ir salīdzināta ar Viļņas  

Universitātes (VU) (Lietuva) un Rennes-2 Universitātes (Francija) psiholoģijas 
programmām. 

 
SPPA bakalaura studiju 
programma 

VU bakalaura studiju 
programma 

Rennes-2 Universitātes 
bakalaura studiju programma 

Sagatavošanas virzieni 
Praktiskā psiholoģija 
(psiholoģiskais atbalsts, 
diagnostika, korekcija un 
attīstība) 

 Programmā iespējama 
specializācija psihopatoloģijā 
un klīniskajā psiholoģijā 
 

Studiju ilgums 
4 gadi 4 gadi 3 gadi 

Programmas apjoms 
240 ECTS 240 ECTS 180 ECTS 

Programmas struktūra 
Programmas veido tematiskie bloki, kuros ietilpst atbilstošas studiju disciplīnas: 

pamatpriekšmeti, profesionālie kursi, vispārizglītojošās disciplīnas, izvēles priekšmeti. 
  

 
Kursi, saistīti ar studentu 
pētniecisko darbu, apvienoti 
vienā blokā „Metodoloģija” 

Prakse Prakse Prakse 
Studiju uzskaites vienība 

Studiju darba apjoms tiek skaitīts ECTS kredītpunktos. 

 
                                                                                                                          

3.5.2. SPPA psiholoģijas profesionalā bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar       
                 Viļņas Universitātes (VU) (Lietuva) psiholoģijas bakalaura studiju programmu 

 
    7.tabulā parādīts studiju programmas salīdzinājums ar Viļņas Universitātes (VU) psiholoģijas 
bakalaura studiju programmu, ņemot vērā tikai tos studiju kursus, kuri sakrīt ar SPPA studiju 
kursiem. 
 

SPPA psiholoģijas profesionālās 
bakalaura studiju programmas  

kursi  

 
KP 

VU psiholoģijas bakalaura studiju 
programmas kursi  

 
KP 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36   
Attīstības psiholoģija 10 Attīstības psiholoģija 6 
Sociālā psiholoģija 3 Sociālā psihologija 5 
Klīniskā psiholoģija 4 Klīniskā psiholoģija 4 
Darba psiholoģija 2   
Vispārīgā psiholoģija 10 Ievads psiholoģijā 14 
Pedagoģiskā psiholoģija 3 Pedagoģiskā psiholoģija 4 
Personības psiholoģija 4 Personības psiholoģija 6 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

 
60 

  

Eksperiments sociālā psiholoģija 2   
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Sociālpsiholoģisko projektu izstrādāšanas 
pamati 

2 
 

  

Praktiskais darbs ar ģimeni 2 Ģimenes psiholoģija 4 
Neiropsiholoģijas pamati 2 Neirofizioloģija 3 
Psiholoģiskās konsultēšanas pamati 4 Psiholoģiskā konsultēšana 3 
Psihologa darba specifika organizācijā 2   
Psihologa ētika un profesionālā darbība 2 Psihologa profesionālā ētika 2 
Anatomija un fizioloģija 2 Nervu sistēmas anatomija un fizioloģija 2 
Psihofizioloģija 2 Psihofizioloģija 2 
Kognitīvie psiholoģiskie procesi 2   
Diferencialās psiholoģijas pamati 2   
Psiholoģijas vēsture 2 Psiholoģijas vēsture 4 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas 
metodes 4 

Kvalitatīvas izpētes metodes 
 

2 

 
Grupas pētīšanas metodes 3 

  
Eksperimentālā metode psiholoģijā 

4 
Eksperimentālās psiholoģijas metodes 

3 
Personības izpētes metodes 4 Psiholoģiskā izpēte 3 

Organizāciju izpētes metodes 3 Organizāciju psiholoģijas praktikums 3 

Psihometrika 2 
  

Matemātiskā statistika 2 Matemātiskās statistikas metodes (A. daļa) 3 

Profesionālās specializācijas  
izvēles kursi 

 
6 

 
 

Ievads psihiatrijā 2 Ievads psihiatrijā 3 
Retardēto bērnu psiholoģija 2 Attīstību traucējumi bērniem 2 
Deviantas uzvedības psiholoģija 2 

  
Veselības psiholoģija 2 Veselības psiholoģija 2 
Zinātnisko pētījumu metodoloģija  
(vispārizglītojošie kursi) 

2 Psiholoģiskā pētījuma  metodoloģija  3 

 

Prakse 26 Prakse nav 
paredzēta 

 
Vispārizglītojošie kursi 

 
20 

Vispārizglītojošie kursi un 
komunikatīvo iemaiņu apgūves 

 
 
 

    

Svešvaloda  6 Svešvaloda                                                                 8 

Filozofija 2 Ievads filozofijā         3 
Mākslas teorijas un vēsture 2 

  
Kursa darbi (3) 

 
9 Kursa darbs (I, II)         4 

Kvalifikācijas eksāmens 2   

Bakalaura darbs 10 Bakalaura darbs 5 
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3.5.3.               SPPA studiju programmas salīdzinājums ar Rennes-2 Universitātes 

psiholoģijas bakalaura studiju programmu. 
 
           8. tabulā parādīts SPPA studiju programmas salīdzinājums ar Rennes-2 Universitātes 
psiholoģijas bakalaura studiju kursus, kuri sakrīt ar SPPA studiju kursiem. Salīdzinājums tiek 
dots ECTS kredītpunktos. 
 
SPPA profesionālās bakalaura 
studiju programmas kursi 

KP 
(ECTS) 

Rennes-2 Universitātes bakalaura 
studiju programmas kursi 

KP 
(ECTS) 

Nozares teorētiskie pamatkursi  
 

Pamatdisciplīnu bloks 
 

 
 

Attīstības psiholoģija 15 Attīstības psiholoģija 10 
Sociālā psiholoģija 4.5 Sociālā psiholoģija 15 
Klīniskā psiholoģija 6 Bērnu psihopatoloģija un klīniskā  

psiholoģija 
13.5 

Vispārīgā psiholoģija 15 Vispārīgā kognitīvā psiholoģija 6 
Kognitīvie psiholoģiskie procesi 3 Kognitīvā psiholoģija 7 
Eksperiments sociālajā psiholoģijā 3   
Diferenciālās psiholoģijas pamati 3 Ievads diferenciālā psiholoģijā 7 
Psihometrika 3 Diferenciālā psiholoģija un psihometrija 6 
Neiropsiholoģijas pamati 3 Uzvedības neirozinātne 10.5 
Nozares profesionālās specializācijas 
kursi 

 Metodoloģija  

Psiholoģiskas izpētes un izvērtēšanas 
metodes 

3 Ievads metodēs 6 

Personības izpētes metodes 6   
Grupas pētīšanas metodes 4.5   
Zinātnisko pētījumu metodoloģija  
(Vispārizglītojošie kursi) 

4.5 • Metodoloģija un statistika 
• Ievads pētniecībā 

6,5 
3 

Matemātiskā statistika 3   
Sociālpsiholoģisko projektu pamati 
 

3 Mācību un profesionālā projektu 
izstrāde 

2 

Prakse 
 

39 Prakse 15 

Vispārizglītojošie kursi 
 

 Vispārizglītojošie kursi  

• Svešvaloda 9 • Svešvaloda 11 
• Filozofija 3 • Filozofija  
• Mākslas teorijas un vēsture 2 • Mākslas vēsture  
 
Kā var redzēt 7. un 8. tabulās: 

• studiju kursi Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā un Viļņas Universitātē , 

galvenokārt, ir ļoti līdzīgi gan saturiski, gan pēc apjoma. Ir neliela atšķirība studiju kursu 

nosaukumos un kredītpunktos; 

• daudzi studiju kursi SPPA un Rennes-2 Universitātē ir līdzīgi pēc satura. Francijas 

augstskolā nedaudz lielāks apjoms sociālā, diferenciālā un klīniskā psiholoģijā. Tas saistīts ar 

turpmāko specializāciju maģistrantūrā. Abās augstskolās liela uzmanība veltīta svešvalodu 

apguvei. 
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• Prakses apjoms: 

Galvenās atšķīrības: 

-SPPA – 26 KP (39 ECTS) (atbilstoši Valsts standartam),  

-  Rennes-2 Universitātē – 15 (ECTS);  

-  VU – nav paredzēta. 

• Kursu darbu skaits un apjoms:  

- SPPA – 3 (9 KP),  

- VU – 2 (4KP), 

      - Rennes-2 Universitāte – nav paredzēta. 

• SPPA absolventi gatavo un aizstāv kvalifikācijas darbs, kārto kvalifikācijas eksāmenu. 

• Bakalaura darba apjoms: 

- SPPA – 10 KP,  

- VU – 5 KP; 

      -Rennes-2 Universitāte – nav paredzēta. 

• Viļņas Universitātes absolventi pēc 4-gadīgas psiholoģijas bakalaura studiju programmas 

beigšanas un Rennes-2 Universitātes absolventi pēc 3-gadīgas psiholoģijas bakalaura studiju 

programmas beigšanas atšķīrībā no SPPA absolventiem nesaņem kvalifikāciju. 

 
4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu 

analīze). 
4.1. Vērtēšanas sistēma 

Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc desmit ballu skalas. Zemākā sekmīgā atzīme – 4 balles.  

 
Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS 

atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 
9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 
7 labi (good) C 

vidējs 
6 gandrīz labi (almost good) D 
5 viduvēji (satisfactory) E 
4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 
 
Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos un  patstāvīgajos       

darbos. Vērtējumi tiek doti 10 ballu sistēmā vai ar vārdu „ieskaitīts” kopā ar atzīmi   

(„neieskaitīts” kopā ar atzīmi). 
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10-izcili – zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas prasības, liecina par patstāvīgiem 

pētījumiem un par problēmu dziļu izpratni; 

9-teicami – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot 

iegūtās zināšanas; 

8-ļoti labi – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziļākas  

izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežģītākajiem jautājumiem; 

7-labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi        

mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 

6-gandrīz labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami atsevišķi 

lielāki trūkumi zināšanu apguvē, nepietiekoši dziļa jautājumu izpratne; 

5-viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku     

svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne; 

4-gandrīz viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, konstatējama vairāku     

svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 

3-vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču nav        

spēju tās praktiski izmantot; 

2-ļoti vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču citās 

svarīgās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 

1-ļoti, ļoti vāji – nav izpratnes par priekšmeta problemātiku. 
 
4.2. Pārbaudes formas un kārtība 

Kontroles formas 

1. Katrā mēnesī: pedagoģiskie testi, darbu skate. 

2. Semestra beigās: diferencētas ieskaites, eksāmeni, prakšu atskaites, projektu darbu 

prezentācija starpfakultāšu studentu konferencēs. 

3. Gada beigās: gada studiju darba atskaite – pedagoģiskais dosje, kursa darba 

aizstāvēšana. 

4. Studiju noslēgumā: - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas eksāmens, bakalaura darba 

aizstāvēšana.  

4.3. Studentu mācību darba organizācijas kontrole: 

Katru nedēļu: 

• Nodarbību apmeklēšana (atzīmē apmeklējumu uzskaites lapās) 

Katru mēnesi: 

• sekmes zināšanu apguvē (pedagoģisko testu rezultātus fiksē tabulās). 

Semestra beigās: 

• patstāvīgā darba rezultātus fiksē speciāli izstrādātās tabulās; 

• eksāmenu sesijas rezultātus fiksē eksāmenu lapās, kuras reģistrē speciālā žurnālā; 
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Gada beigās: 

• students nodod atskaiti par gadā paveikto darbu (pedagoģiskais dosje),  

• kursa darba aizstāvēšanas rezultāti tiek fiksēti pārbaužu protokolos; 

• informācija par studentu attīstības dinamiku (tiek aizpildīta speciāli izstrādātā tabulā).  

Studiju noslēgumā: 

• kvalifikācijas darba, kvalifikācijas eksāmena un bakalaura darba aizstāvēšanas rezultāti tiek 

fiksēti gala pārbaužu protokolos. 
  

4.4. Docētāju darba kontroles organizācija: 

Gada laikā: 

• vairāku nodarbību videoieraksts; 

• administrācijas apmeklētas nodarbības (izpilda apmeklējumu lapu); 

• savstarpēja nodarbību apmeklēšana (izpilda apmeklējumu lapu). 

Semestra beigās: 

• atskaite par veikto darbu: 

     - tiek izpildīta speciāla matrica, 

     - gatavo ziņojumu Metodisko projektu festivālam, konferencēm. 
 

4.5. Informācijas ieguve par mācību procesa efektivitāti: 

Katru nedēļu: 

• studentu pieņemšana dekanātā; 

• studentu izvirzīto jautājumu analīze. 

Katru mēnesi: 

• studentu sanāksmju organizēšana; 

• sanāksmju organizēšana ar docētājiem. 

Gada laikā: 

• Psiholoģiskā dienesta darbs. 

Semestra beigās: 

• studentu aptaujas. 

Gada noslēgumā: 

• absolventu aptaujas, 

• darba devēju aptaujas. 

Informāciju par rezultātiem apspriež: 

• studentu sanāksmēs; 

• docētāju sanāksmēs, administrācijas apspriedēs; 

• fakultātes Domes sēdēs; 

• Senāta sēdēs; 
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• Zinātniski metodiskās un pedagoģiskās Padomes sēdēs. 
 

5. Augstākās izglītības  programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 

metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme 

uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos). 
5.1.Izmantotās studiju metodes un formas. 

     Studiju process tiek organizēts: lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, praksē, 

izmantojot gan tradicionālās, gan modernās darba metodes un formas, piemēram, lekcijās-

dialogos, seminārnodarbībās, studentu patstāvīgajā darbā Resursu centrā, pētnieciskā un projekta 

darba prezentācijās u.c. 

     Salīdzinot ar 2006./2007.ak.g. studiju formas ir pilnveidotas, paplašinājies studiju kursu 

apmācības interaktīvo metožu īpatsvars (diskusijas, individuālo konsultatīvo gadījumu analīze, 

treniņi, darbs laboratorijās, radošās darbnīcās, mācību, metodiskās un zinātniski praktiskās 

konferences). 

      Patstāvīgā darba organizēšanai studiju kursu  docētāji izstrādā metodiskos materiālus (kursu 

programmas, anotācijas, plānus orientierus katrai nodarbībai, metodiskās rekomendācijas u.c.). 

Izstrādāti metodiskie materiāli par pētnieciskās darbības organizēšanu, nolikums par praksēm 

u.c. Visi šie materiāli atrodas resursu centrā un bibliotēkā. 

     Resursu centrā atrodas mācību materiāli patstāvīgam darbam: 

• tematiskais materiāls patstāvīgam darbam un šo materiāla apguves līmeņa pārbaudei  
      kontroles testi; 

• tematiski krājumi; 

• audio un video ieraksti,  

• vārdnīcas un citi materiāli. 

Resursu centrā darbojas konsultants. 

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs un tā ietekme uz studiju darbu. 

5.2.1. Pētnieciskais darbs SPPA notiek piecos virzienos: 

• cilvēka dzīves ceļš; 

• tēla semantika; 

• klusēšanas psiholoģija; 

• humora psiholoģija; 

• starpkultūru sakari. 

Šo virzienu ietvaros: 

• notiek mācību, metodiskās un zinātniski praktiskās konferences; 

• strādā laboratorijas, Studentu radošā pētnieciskā biedrība; 

• tiek plānoti un izdoti tematiski krājumi, mācību materiāli un palīglīdzekļi. 
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Visos uzskaitītos pētniecības darba virzienos notiek docētāju un studentu darbu integrācija. 
 

5.2.2. Daļa no docētājiem ir iesaistījušies Latvijas un starptautiskos zinātniskos projektos. (Sk. 

pielikumu Nr. 7).  

     Piemēram, 2006.gadā  docētājs J. Mihailovs piedalījās Starptautiskās starpkultūru pētījumu 

asociācijas (ARIC), Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas (SPPA), Francijas 

Kultūras centra (CCF) projektā „Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija” 

      No 2009 gada līdz 2012 gadam docētāja Dz. Meikšāne strādā Latvijas Zinātnes Padomes 

granta finansētā pētījumā „Veselīgas novecošanas sociāli  psiholoģiskie un medicīniski 

bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātiem sistēmā „cilvēks-cilvēks”. 
 

5.2.3. Daži docētāji veica pētniecisko darbu doktoru darbu sagatavošanas ietvaros. (Sk. 

pielikumu Nr.7). 

      Dotajā brīdī četri docētāji (S.Bierande, J.Liodorova, J.Ļevina, J.Vikuļina) mācās 

doktorantūrā un veic pētniecisko darbu doktora darbu sagatavošanas ietvaros. 
 

5.2.4. Pētnieciskās darbības rezultātus docētāji prezentē reģionālās un zinātniski praktiskās 

starptautiskās konferencēs Latvijā (tajā skaitā SPPĀ) un ārzemēs, kā arī Latvijas un ārzemju 

publikācijās.  

(Akadēmiskā personāla publikācijas skat. pielikumā Nr.7).   
 

5.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskos projektos. 

Studentu pētnieciskā darbība sākas pirmajā kursā. 

     Studiju laikā studenti izstrādā trīs kursa darbus un bakalaura darbu un apgūst zinātnisko 

pētījumu veikšanai nepieciešamās iemaņas. 

     Akadēmisku atbalstu savai pētnieciskajai darbībai studenti saņem iknedēļas grupu 

konsultācijās, speckursos par zinātniskā darba metodoloģiju, apspriežot savas pētījuma tēmas      

ar attiecīgā kursa docētājiem. 

     Pirmajā kursā studenti iesniedz sava pētījuma tekstu ne mazāk kā 20 lappušu apjomā. 

Ceturtajā kursā izstrādāta bakalaura darba teksta apjoms ir ne mazāk kā 50 lappušu. Tādejādi  

četru gadu studiju laikā students sagatavo sava pētnieciskā darba tekstu apmēram 150 lappušu 

apjomā (kopā ar pielikumiem – ap 250 lpp.). 

Vairāki studenti piedalās laboratoriju un Studentu radošās pētnieciskās biedrības darbā. 
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6.Augstākās izglītības programmas perspektīvu novērtējums, ņemot vērā 

Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā. 
Novērtējumu kritēriji:  
 

6.1. Programmas attīstības perspektīvas 

• Programmas koordinācija ar analoģiskām programmām Latvijā un ārzemēs. 

• Orientācijas pastiprināšana programmās uz tirgus attīstības tendencēm. 

• Studentu un docētāju pētnieciskā darba integrācija eiropeisko pētījumu kontekstā. 

• Starppriekšmetu saišu pastiprināšana mācību programmas ietvaros. 

• Studentu motivācijas attīstība tālākām mācībām un kvalifikācijas paaugstināšanai. 
 

6.2. SPPA profesionālā bakalaura studiju programmas atbilstība valsts profesionālās 

augstākās izglītības standartam un profesijas standartam. 
SPPA profesionālā bakalaura studiju programmā, kas ir 4-gadu garumā, ir pirmais solis, lai 

varētu apgūt psihologam nepieciešamās profesionālās, teorētiskās un pētnieciskās zināšanas, 

prasmes un iemaņas. Šo programmu beidzot, students iegūst kvalifikāciju „psihologa asistents”, 

kas ļauj viņam strādāt pieredzējuša psihologa pārraudzībā, un turpināt studijas SPPA divgadīgā 

Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmā „Konsultatīvā psiholoģija”. 

Šīs izglītības prasības un secība ir atbilstoši Latvijas Psihologu profesijas standartam, kas 

pieprasa vismaz sešus gadus profesionālo psihologa izglītību, atbilstoši Eiropas Psihologu 

federācijas prasībām.  

 

6.2.1. 9. tabula. SPPA Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas atbilstība 

valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

LR MK 2001.g. 20.novembra Nr. 481 
noteikumu “Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu” prasības 

SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura 
studiju programma 

Profesionālās programmas apjoms ir vismaz 
160 kredītpunkti 

Studiju programmas apjoms ir 160 
kredītpunkti 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi 

Studijas tiek realizētas 4 gados, iegūstot 
psiholoģijas profesionālā bakalaura grādu un 
psihologa asistenta kvalifikāciju.  

Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms 
ir vismaz 20 kredītpunkti 
 

Vispārizglītojošie kursi, kuru apjoms ir 20 
kredītpunkti  

Nozares teorētiskie un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti 

Nozares teorētiskie pamatkursi, kuru apjoms 
ir vismaz 36 kredītpunkti. 
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Nozares profesionālās specializācijas kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti. 
  

Nozares profesionālās specializācijas kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti. 
 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti 

Prakses apjoms ir 26 kredītpunkti 

Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti. 

Profesionālās specializācijas izvēles kursi – 
6 kredītpunkti. 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana 
un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu. 

Paredzēts bakalaura darbs, kura apjoms ir 10 
kredītpunkti un kvalifikācijas eksāmens, 
kura apjoms ir 2 kredītpunkti. 

Bakalaura programmas apguves laikā izstrādā 
un aizstāv vismaz trīs studiju darbus 

Izstrādā un aizstāv trīs kursa darbus un 
bakalaura darbu. 

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu nozarē 

Pēc studiju programmas beigšanas piešķir  
profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā, un 
psihologa asistenta kvalifikāciju  

 

      Apkopotais salīdzinājums rāda, ka SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju   

programma atbilst: 

     LR Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra noteikumiem Nr. 481 – „Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, tieši: 

• Programmas apjoms (skat. 7.punktu); 

• Katras sadaļas saturs un apjoms (skat. 9.1.-9.5. punktus); 

• Noslēguma kontroles formas (skat. 9.6. punktu); 

• Grāda un kvalifikācijas piešķiršana (skat. 15. punktu). 

Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt mācības akadēmiskajā vai 

profesionālajā maģistra studiju programmā. (skat. 16. punktu) 

 

6.2.2.       10.tabula. SPPA studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta   

                        profesijas standarta iekļauto nepieciešamo prasmju sarakstu. 

Specifiskās prasmes profesijā Kursi SPPA programmā, kurā tiek 
apgūtas nepieciešamās prasmes 

Veidot kontaktu ar klientu Psiholoģiskās konsultēšanas pamati, 
Saskarsmes psiholoģija, Prakse 

Intervijā noteikt klienta vajādzības Psiholoģiskās konsultēšanas pamati, 
Prakse 

Izvēlēties psiholoģiskās izpētes metodes atbilstoši 
klienta izpētes vajadzībām 

Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas 
metodes, Personības izpētes metodes, 
Grupas pētīšanas metodes, Organizāciju 
izpētes metodes, Prakse 

Veikt klienta psiholoģisko izpēti /izvērtēšanu 
 
 
Pārrunāt un izskaidrot psiholoģiska rakstura 
informāciju klientam saprotamā veidā 

Psiholoģiskās konsultēšanas pamati, 
Praktiskais darbs ar ģimeni, Saskarsmes 
psihologija, Prakse 
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Izvērtēt savu profesionālo kompetenci konkrētu 
uzdevumu veikšanai 

Psihologa ētika un profesionālā darbība 

Supervizora pārraudzībā: 

Izvēlēties psiholoģiskās konsultācijas metodi 
atbilstoši klienta risināmajai problēmai 

Psiholoģiskās konsultēšanas pamati 
Prakse 

Sniegt klientam psiholoģisku konsultāciju Psiholoģiskās konsultēšanas pamati 
Prakse 
 Novērtēt psiholoģiskās konsultācijas rezultātu 

Veikt klienta psiholoģisko rehabilitāciju  Prakse 

Pamatot psiholoģiskās izpētes, konsultēšanas un 
rehabilitācijas metožu izvēli 

Psiholoģiskās konsultēšanas pamati, 
Psihologiskās izpētes un izvērtēšanas 
metodes, Personības izpētes metodes  
Prakse 

Izstrādāt klienta adaptācijas vai attīstības 
programmu sadarbībā ar citiem speciālistiem un to 
realizēt 

Prakse 

Novērtēt klienta psiholoģiskās izmaiņas  
 

Psiholoģiskās konsultēšanas pamati 
Prakse 

 

 

 
6.2.3.  11. tabula   SPPA studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta  
 
                                 profesijas standartā iekļauto teorētisko zināšanu sarakstu 

 
Teorētiskās zināšanas Studijas kursi SPPA programmā 

Psiholoģijas nozares un profesionālās 
darbības jomas 

Sociālā psiholoģija, Attīstības 
psiholoģija, Sociālpsiholoģisko projektu 
izstrādāšanas pamati, Retardēto bērnu 
psiholoģija, Deviantas uzvēdības 
psiholoģija, Seksualitātes un seksuālo 
attiecību psiholoģija, Profesijas izvēle,  
Reklāmas psiholoģijā, Vizuāla 
komunikācija un citi 

Kvantitatīva un kvalitatīva pētījuma 
metodoloģija un metodes psiholoģijā 

Zinātnisko pētījumu metodoloģija, 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas 
metode,   Matemātiskā statistiska  

Statistikas datu apstrādes un analīzes 
metodes  

Matemātiskā statistika 

Psihes bioloģiskie pamati Anatomija un fizioloģija 
Vispārīgā psiholoģija Vispārīgā psiholoģija 
Psiholoģijas vēsture Psiholoģijas vēsture 
Psihologa ētika Psihologa ētika un profesionālā darbība 
Kognitīvā psiholoģija Kognitīvie psiholoģiskie procesi 
Neiropsiholoģija Neiropsiholoģijas pamati 
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Attīstības psiholoģija Attīstības psiholoģija 
Sociālā psiholoģija Sociālā psiholoģija 
Personības psiholoģija Personības psiholoģija 
Diferenciālā psiholoģija Diferenciālās psiholoģijas pamati 
Pedagoģiskā/ mācību psiholoģija Pedagoģiskā psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija Psihologa darba specifika organizācijā  
Darba psiholoģija Darba psiholoģija 
Klīniskā psiholoģija/ Patopsiholoģija Klīniskā psiholoģija, Ievads psihiatrijā 
Veselības psiholoģija Veselības psiholoģija  
Ģimenes psiholoģija Praktiskais darbs ar ģimeni 
Psiholoģiskā konsultēšana Psiholoģiskās konsultēšanas pamati  
Psihometrika Psihometrika 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas 
metodes 

Eksperimentālā metode psiholoģijā, 
Eksperiments sociālajā psiholoģijā, 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas 
metodes, Personības izpētes metodes, 
Grupas pētīšanas metodes, Organizāciju 
izpētes metodes 

Zinātnisko rakstu darbu izstrāde Zinātnisko pētījumu metodoloģija  
Svešvaloda Svešvaloda 
Darba likumdošana Kursa „Darba psiholoģija” ietvaros 
Filozofijas pamati Filozofija 
 

    

 

  Тādā  veidā, SPPA psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma atbilst Psihologa 

asistenta profesijas standartam pēc: 

• Apgūstamo kursu uzskaitījuma un tematikas; 

• Kopējo un īpašo profesionālo prasmju uzskaitījuma.  
(Profesijas standartu skaties pielikumā Nr. 3). 

 

6.2.4. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem. 

Katru mācību gadu tiek veiktas SPPA absolventu darba devēju aptaujas, kas sniedz 

ieskatu par absolventu profesionālās sagatavotības līmeni. 2009.gadā aptaujā piedalījās 14 

iestādes un organizācijas: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, vispārizglītojošās skolas, 

speciālās skolas, rehabilitācijas centri, sabiedriskās organizācijas („Mārtiņa fonds”), Valsts 

nodarbinātības aģentūra u.c. 

Darba devēji atzīst, ka SPPA absolventu profesionālās sagatavotības līmenis ir augsts, 

novērtējot arī tādas personības iezīmes kā augstu atbildības izjūtu, radošu pieeju darbam, 

precizitāti, empātiju, labas saskarsme iemaņas, prasmi efektīvi strādāt gan grupā, gan individuāli 

ar klientiem.  

Lielākais vairums darba devēju (89%) novērtē SPPA absolventu profesionālās prasmes 

un zināšanas kā teicamas, 11% kā labas. 
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Darba devēji iesaka studentiem mācību procesa laikā padziļinātāku uzmanību pievērst arī 

pedagoģijas kursiem, jo, strādājot skolās nākas saskarties ne tikai ar psiholoģiska, bet arī izteikti 

pedagoģiska rakstura jautājumiem.  

Anketu atbildes uzrāda, ka SPPA absolventi ir motivēti, ātri adaptējas darba kolektīvā, 

darbā pielieto dažādas darba formas: konsultēšanu, diagnostiku, izglītošanu, korektīvi attīstošo 

u.c. darba formas. 

Darba devēji atzīme, ka, uzsākot darbu, SPPA absolventi ir labi sagatavoti profesionālo 

uzdevumu risināšanai, pie tam darba gaitā ir vērojama arī nemitīga profesionālā izaugsme, jo tiek 

turpināta tālākizglītošanās, studējot maģistrantūrā, apmeklējot kursus un seminārus, piedaloties 

konferencēs. 

(Atsauksmes par studējošiem atrodas augstskolas kancelejā.) 

 

7.Studējošie: 
7.1. Studējošo skaits programmā: 

Pašreiz kopējais studentu skaits programmā  – 100. 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits. 

2009./2010. mācību gadā pirmajā kursā imatrikulēto studentu skaits –38. 

7.3. Absolventu skaits. 

No 2007. gada līdz šim brīdim augstskolu ir absolvējuši 163 cilvēki.    

 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze. 

Studējošo viedoklis par mācību procesa norisi tiek izzināts regulāri, studentu aptaujas tiek 

veiktas katra semestra beigās. Studenti izsaka savu viedokli par studiju procesu kopumā, 

psiholoģisko atmosfēru, mācību un organizatoriskā darba aspektiem, studiju programmām, 

pasniedzamo kursu kvalitāti, ārpus studiju darba aktivitātēm, kā arī studenti izsaka savus 

priekšlikumus, kā pilnveidot studiju procesu SPPA.  

Anketu jautājumi tiek veidoti tā, lai students ne tikai paustu savu viedokli, bet minētu arī 

izteiktā uzskata iemeslus, jo tas dod iespēju izzināt cēloņus, kas savukārt paver plašākas iespējas 

pilnveidot studiju procesu, ieviest nepieciešamās korekcijas. 

2009.gada paveiktajā aptaujā studenti paužot savu viedokli par savām perspektīvām darba 

tirgū pēc augstskolas beigšanas ir pārliecināti, ka darbu atradīs: 74% tās vērtē kā ļoti labas, jo 

psihologa profesija ir pieprasīta, sabiedrībā ir problēmas un pēc krīzes daudziem būs 

nepieciešama psiholoģiskā palīdzība, augstskola labi sagatavo praktiskajai darbībai un 

pasniedzēji ir zinoši speciālisti. 24% studentu tās novērtē kā pietiekoši labas un tikai 2% savas 

perspektīvas darba tirgū uzskata par viduvējām.  

42% aptaujāto studentu ir ļoti apmierināti ar studiju programmu, minot, ka piedāvātie 

kursi sagatavo gan teorētiski, gan praktiski, 53% ir apmierināti ar studiju procesu, jo ir apjomīgs 
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priekšmetu skaits, lai apgūtu profesiju, ir arī jāmācās patstāvīgi, ir jālasa jaunākā informācija 

psiholoģijā. Daži studenti (5%) ir daļēji apmierināti ar studiju programmu, kā iemeslu minot, ka 

vēlētos vairāk vieslektoru, kā arī vēlētos mācību materiālus saņemt elektroniski. Kopumā 

studenti min, ka studiju programma labi sagatavo psihologa darbam. 

Studenti augstu novērtē pasniedzēju darba kvalitāti, kā pozitīvo atbildēs minot, ka 

pasniedzēji ir zinoši un ir ieinteresēti, lai studenti arī tādi būtu, docētāji nodarbībās sniedz daudz 

praktiskās ierosmes, tiek analizētas situācijas, minēti piemēri, daži pasniedzēji sajūsmina ar savu 

fantastisko attieksmi pret darbu, ir liels pasniedzēju profesionālais devums, nodarbības ir ļoti 

interesantas un profesionālas. 

Aptaujājot studentus par darba formām, kuras tiek pielietotas nodarbību laikā, studenti kā 

efektīvākās atzīst  grupu darbus un seminārus (78%), jo šādas apmācības formas veicina 

saskarsmes iemaņu attīstību, uzklausot citus, tiek gūta jauna pieredze, notiek padziļināta sevis un 

citu izzināšana, kā arī praktiskos un projektu darbus (63%), jo var pilnveidot praktiskās iemaņas, 

var strukturēt savu darbu, ir iespēja radoši pašrealizēties, bagātināt profesionālo pieredzi. Lai 

rastu optimālākos pasniegšanas veidus, kas visefektīvāk sagatavotu studentus nākamajai 

profesijai, administrācija kopā ar pasniedzējiem katru semestri analizē darbu, ievērojot arī 

studentu pausto viedokli. 

Katra mācību gada beigās studenti veic arī nelielu pašanalīzi, apzinoties to, ko viņi sevī 

studiju procesā ir pilnveidojuši un attīstījuši. Biežāk studenti min tādas prasmes kā spēja analizēt, 

empātija, pārliecība par sevi, savām spējām, neatlaidība, objektīvāka attieksme, organizatoriskās 

prasmes, spēja labāk tikt skaidrībā ar sevi, savam problēmām, prasme strukturēt, konkretizēt.  

Lielākais vairums studentu (94%) ir apmierināti ar izvēlēto specialitāti un izvēlēto 

mācību iestādi kā iemeslus minot labu praktisko programmu, pasniedzēju profesionalitāti, 

spēcīgu teorētisko bāzi, ērto mācību laiku, elastību, interesantos un noderīgos praktiskos darbus, 

augstu teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni. 

 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze. 

Aptaujā piedalījās 28 absolventi, kuri beiguši augstskolu laikā no 2007.-2008.gadam. 

Aptaujas rezultāti uzrāda, ka gandrīz visi aptaujātie (96%) strādā savā specialitātē 

pieredzējuša psihologa pārraudzībā: 38% ir psihologi privātpraksēs, 32% ir skolu psihologi, daži 

absolventi ir uzticības tālruņa konsultanti, daži strādā valsts nodarbinātības dienestā, medicīnas 

un aprūpes iestādēs, dažādās organizācijās par psihologiem-konsultantiem, personālatlases 

speciālistiem. Darbu absolventi atraduši ātri- uzreiz vai 1-2 mēnešu laikā pēc augstskolas 

beigšanas. 

Absolventu biežāk pielietojamās darba formas ir individuālā konsultēšana, diagnostika, 

sociālpsiholoģisko treniņu organizēšana un vadīšana, grupu nodarbību (profesionālā orientācija, 

adaptācija, laika menedžments u.c.) vadīšana, izglītojošais darbs.  
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Uzsākot darba gaitas, nācās saskarties arī ar dažām grūtībām, piemēram, darba formu izvēli, jo 

darba process ir saistīts ar visdažādāko vecumu cilvēkiem, savukārt, tiem, kuri uzsāka 

privātpraksi, sākumā bija grūti piemeklēt telpas un nodrošināt sev klientus, taču, pateicoties savai 

profesionālajai sagatavotībai, sākotnējie sarežģījumi tika veiksmīgi atrisināti.  

 Absolventi turpina paaugstināt savu kvalifikāciju, turpinot studijas maģistrantūrā (18 

cilvēki), apmeklējot kursus un seminārus saistībā ar savu profesijas specifiku, lasot profesionālo 

literatūru, apmeklējot supervīzijas, individuālās konsultācijas.  

 Absolventi min, ka studiju laiks SPPA ir veicinājis patstāvības, pārliecības par savām 

spējām, empātijas, pašnovērošanas, mērķtiecības, radošas pieejas, organizatorisko un  

pašprezentācijas prasmju attīstību.  

Absolventi atzīst, ka studiju process viennozīmīgi ir veicinājis viņu personības attīstību, 

absolventi uzsver, ka īpaši daudz viņu attīstībā ir devušas individuālās konsultācijas, pašanalīze 

profesionālu psihologu vadībā, profesionālās prakses, diskusijas ar docētājiem. 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

Fakultātes administrācija pievērš lielu uzmanību studentu iesaistei studiju procesa 

pilnveidošanā. 

Studentu pārstāvniecība ir nodrošināta visās struktūrās, kas veic studiju procesa vadību: 

Satversmes sapulcē, Senātā, Fakultātes Domē, Studentu padomē, studenti pārstāv fakultāti 

komisijā par studiju kreditēšanu.  

Semestra sākumā notiek informatīvas sanāksmes, kurās studenti saņem informāciju par studiju 

saturu un specifiku pašreizējā posmā, par pētnieciskā, projekta darba un prakses aktuāliem 

jautājumiem. Atbilstoši grafikam notiek ikmēneša sanāksmes ar studentiem. 

 

8. Augstākās izglītības studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā 

personāla novērtējums 
8.1.Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu, 

kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds: 

SPPA psiholoģijas fakultātē iesaistīti 30 docētāji. 

No viņiem: 20 cilvēki – 69 % ir ievēlēti amatā:  

Kopumā programmā ir iesaistīti 10 (33,3%) doktori, 18 maģistri. 
 

 

       8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 

uzdevumu īstenošanai (projektu vadība, pētniecības virzieni un to  rezultāti), norādot, ka 

augstākās izglītības programmā, neietverot augstākās izglītības programmas izvēles daļas, 
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prakšu, gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu     īstenošanu, strādā vismaz 50 % no 

ievēlētā akadēmiskā personāla.  

Docētāju profesionālās kvalifikācijas un kompetences līmenis atbilst fakultātes      

mērķiem un uzdevumiem: pēdējo sešu gadu laikā no 30 docētājiem 8 ir piedalījušies Latvijas un 

starptautisko zinātnisko projektu realizācijā, 13  ir sagatavojuši publikācijas Latvijas vai ārvalsts 

izdevumos, 4 docētāji pašlaik mācās doktorantūrā. 

         Visi docētāji sava priekšmeta robežās organizē projekta vai pētniecisko studentu darbu. 

No 20 docētājiem, kas ir ievēlēti amatā, 19 cilvēki pasniedz nozares profesionālās specializācijas 

kursus un teorētiskos pamatkursus.  

                   

              2009./2010. ak.g. ievēlētais akadēmiskais personāls 
 
Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds, 

amats  
Studiju kursi 

 

1. 

 
Ābele Uldis 

 
Mag.psych.,  

lektors 

Psihometrika 
Personības izpētes metodes 

Eksperimentālā metode psiholoģijā 

 
2. 

 
Bluša Maira 

 
Mag. psych.,  

lektore 

Personības psiholoģija 
Praktiskais darbs ar ģimeni 

Psihologa ētika un profesionālā darbība 
 

3. 

 

Derjabo Ludmila 

 
Mag.psych.,  

lektore 

 
Zinātnisko pētījumu metodoloģija 

Pētnieciskais darbs 
 

 

4. 

 

Ivanova Natālija 

 
Dr. psych.,  

 docente 

Attīstības psiholoģija 
Psiholoģiskās konsultēšanas pamati 

Ievads praktiskajā psiholoģijā 
Projekta darbs 

 
5. 

 
Kamišāne Marina 

 
Lektore 

Personības izpētes metodes 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes 

 
6. 

 
Koļadko Svetlana 

 
Mag. psych., 

lektore 

Psihofizioloģija 
Neiropsiholoģijas pamati 

Klīniskā psiholoģija 
 

7. 
 
Korsakova Jeļena 

 
Dr. psych.,  

lektore 

Pedagoģiskā psiholoģija 
Psiholoģijas vēsture 

Prakse 
 

8. 
 
Krūmiņa Ināra 

 
Dr. psych., 

 docente 

 
Vispārīgā psiholoģija 
Pētnieciskais darbs 

 

9. 

 

Lapiņa Dace 

 

Mag. psych.,  
lektore 

Attīstības psiholoģija 
Vispārīgā psiholoģija 

Kognitīvie psiholoģiskie procesi 
Pētnieciskais darbs 

 
10. 

 
Liepiņa Skaidrīte 

 
Dr.psych., 

docente 

 
Retardēto bērnu psiholoģija 

Prakse 
 

11. 

 

Ļicovs Dmitrijs 

 
Mag. psych.,  

lektors 

 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes 

Pētnieciskais darbs 
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12. 

 
Mališeva Jeļena 

 
Mag. psych.,  

asistente 

Ievads mācību darbībā 
Saskarsmes psiholoģija 

 
13. 

 
Meikšāne Dzidra 
 

 
Dr.habil.paed., 

docente 

Zinātnisko pētījumu metodoloģija 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes 

Pētnieciskais darbs 
 

14. 
 
Mihailovs Jānis 

 
Dr. psych., 

 docents 

 
Vizuāla komunikācija 

Pētnieciskais un projekta darbs 

15. Petrova Inese Mag. psych., 
lektore Attīstības psiholoģija 

 
16. 

 
Rastorgujeva Jūlija 

Profesionālās 
maģistra grāds 

tulkošanas 
tehnoloģijā,  

lektore 

Angļu valoda 

 
17. 

 
Roja Ināra 

 
Dr.med., 
docente 

Anatomija un fizioloģija 
Psihofizioloģija 

Neiropsiholoģijas pamati 
 
18. 

 
Savoņa Inna 

 
Mag. psych., 

lektore 
 

Sociālā psiholoģija 
Eksperiments sociālajā psiholoģijā 

Grupas pētīšanas metodes 
Sociālpsiholoģisko projektu izstrādāšanas pamati 

 
19. 

 
Skačkova Olga 

 
Dr.philol., 

docente 

 
Angļu valoda 

 
 

20. 
 
Soldatenko Nadežda 

Mag. paed.,  
lektore 

Vispārīgā psiholoģija 
Diferenciālās psiholoģijas pamati 

 

 

Pieaicinātie docētāji 

 
 

1. 

 
Arnese-Lihačova 
Jeļena 
 

 

Mag. psych. 

 
Klīniskā psiholoģija 

Veselības psiholoģija 

 
2. 
 

 
Bierande Signe 

 
Mag.sc.soc. 

Darba psiholoģija 
Organizāciju izpētes metodes 

Psihologa darba specifika organizācijā 
 

3. 
 
Liodorova Jūlija 

 
Mag.sc.soc. 

 
Matemātiskā statistika 

 
 

4. 
 
Ļevina Jeļena 

 
Mag.psych. 

 
Attīstības psiholoģija 

 
 

5. 
 
Spīre Diāna 

 
Mag.philol. 

 
Verbālās kultūras veidi 

 
 

6. 
 
Vikuļina Jekaterina 

 
Mag.art. 

Mākslas teorijas un vēsture 
Vizuālās kultūras pamati 

 
7. 

 
Užule Kristīne 

 
Dr.psych. 

 
Verbālās kultūras veidi 
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Nākotnē paredzētie docētāji 

 
 
1. 

 
Apsīte Ludmila 

 
Dr.phil. 

 
Filozofija 

 
2. 

 
Gorjačeva Margarita 

 
Mag.psych. 

Profesijas izvēle 
Vadības psiholoģija 

Reklāmas psiholoģija 
 

3. 
 
Ščerbakovs Nikolajs 

 
Ārsts 

Deviantas uzvedības psiholoģija 
Seksualitātes un seksuālo attiecību psiholoģija 

Ievads psihiatrijā 
 
      (Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

(Curriculum vitae) skat. pielikumā Nr.6). 

 

 

 
 

8.3.Augstskolās vismaz divi ir zinātņu doktori vai profesori tajā  zinātņu nozarē vai zinātņu 

nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības programmu. 

     Programmas īstenošanā piedalās kopumā 6 psiholoģijas doktori, 5 ir ievēlēti amatā.  
 

8.4.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 

nākamajiem sešiem gadiem.  

Personāla atlases, atjaunošanas stratēģija: 

• docētāju pieaicināšana, kas nesen ieguvuši doktora grādu; 

• sabiedrībā pazīstamāko speciālistu pieaicināšana; 

• сitu augstskolu doktoru un doktorandu aicināšana par docētājiem SPPA, ja viņu intereses 

sakrīt ar SPPA interesēm; 

• ārzemju speciālistu iesaistīšana programmas realizēšanā; 

• jauno docētāju uzaicinājums no SPPA maģistrantūras absolventiem. 
 

Personāla apmācības un attīstības stratēģija: 

• Docētāju pētnieciskā darbība gan LZP finansētos, gan citos (tai skaitā arī starptautiskos) 

projektos; 

• Docētāju apmaiņa ar ārzemju partneriem un stažēšanās zinātniskās tematikas jomā; 
• Docētāju aktīva līdzdalība un uzstāšanās starptautiskās un Latvijas zinātniskās  

konferencēs; 

• Specializētu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un semināru rīkošana; 

• Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa metodiskās apvienības ietvaros; 

• Pētnieciskā darba turpināšana doktorantūrā; 
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• Personāla darba pieredzes analīze studiju procesa kvalitātes monitoringa kontekstā. 

 

     

8.5. SPPA programmā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir jābūt augsti kvalificētam un 

kompetentam, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko 

zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. 

      Informāciju par akadēmiska personāla kvalifikāciju un kompetenci skaties punktā 8. 
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 

Programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu veido: 

Ēkas: 

1.  Rīgā, Bruņinieku ielā 65 (2800 m 2 ), 

2.  Rīgā, Gogoļa ielā 12 (450 m 2 ), 

3. Gulbenes rajona Stāmerienas pagastā „Kampuss” (2100 m 2 ), 

4. Lubanā (450  m 2 ), 

5. Valkā (450 m 2 ), 

Telpas: 

1. Gulbenē (250  m 2 ) 

2.   Rīgā, Akadēmijas laukums 1 (30 m 2 ) 

Strukturālie apakšiedalījumi: 

1. Divi Resursu centri - psiholoģijas un svešvalodu (66 m 2  un 47 m 2 )un metodiskais kabinets  

    (45 m 2 ); 

2. Trīs datoru kabineti (66 m 2 , 45 m 2 , 45 m 2 ), kuros izvietoti 45 PC sistēmas datori ar 

pieslēgumu internetam un 16 Apple sistēmas datori 

3.  Bibliotēka ar lasītavu (180 m 2 ) un interneta zāles (66 m 2 ); 

Tehniskie līdzekļi: 

     Programmas realizācijai tiek izmantoti audio vizuālie un citi tehniskie līdzekļi – 103 

datori, 15 printeri, 4 skeneri, 35 televizori, t.sk. viens kinoprojektors videomateriālu 

demonstrēšanai lielajā auditorijā, 2 videoprojektori, 3 LCD televizors, 17 videomagnetafoni, 27 
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diktofoni, 20 digitālie fotoaparāti, 10 digitālās videokameras, iekārta grāmatu un brošūru 

iesiešanai, 3 kopētāji, 2 kodoskopi. 

Ir izveidota plaša audio- un videotēka, kuros materiāli tiek sistematizēti tā, lai pēc  iespējas 

efektīvāk varētu izmantot mācību procesā. 

Bibliotēkas un Resursu centru fondi: 

     Patlaban augstskolas bibliotēkas un resursu centru fondā ir aptuveni 15000 vienību. 

Ir elektroniski pieejami psiholoģiskie žurnāli angļu valodā: „Communication Theory” ,        

„Psychologies Magazine”, „Humor”, „Educational Psychology in Practice”, „European Journal     

of Work and Organizational Psychology”, „British Journal of Guidance and Counselling”, „Self  

and Identity”, „Journal of Phenomenological Psychology”. 

Fondā arī glabājas periodiskie izdevumi angļu, latviešu un krievu valodā: European Journal 

of Cognitive Psychology, Visual Cognition, Cognitive Behavioral Therapy, International 

Journal of Psychotherapy, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Applied 

Psychology, Learning and Instruction, Human development, Behavioural psychotherapy, 

Clinical Psychology and Psychotherapy, Clinical Psychology. Science and Practice, Journal 

of clinical child psychology, Baltijas Psiholoģijas žurnāls, Psiholoģijas pasaule, Psiholoģija mums, 

Московский Психотерапевтический журнал Вопросы психологии, Психологический журнал, 

Вестник Московского университета, Психология для нас, Журнал практического психолога, 

Психолог в детском саду, Семейная психология и семейная терапия.  

Studenti izmanto arī citu Latvijas zinātnisko bibliotēku fondus (piemēram, LU Zinātniskās 

bibliotēkas fondus, Akadēmiskās bibliotēkas fondus, Misiņa bibliotēkas fondus u.c.).  

Elektroniskā bāze: 

     Studenti izmanto elektronisko bāzi Europeana un elektronisko žurnālu bāzi EBSCO, kas satur 

speciālās bāzes psihologiem – Academic Search Complete. 

Studiju programmas izmaksas paredzēts segt no studiju maksām, kuras ir diferencētas no    

720 Ls līdz 1116 Ls gadā, atkarībā no studiju formas.  
 

10.Ārējie sakari: 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem. 

      Saikne ar darba devējiem tiek veidota caur prakses organizēšanu un studentu norīkošanu 

praksē dažādās iestādes un organizācijās.  

Studenti iziet praksi un var iegūt darbu šādās organizācijās, ar kurām noslēgti līgumi: 

• Rīgas speciālā pamatskolа – attīstības centrs, 

• SO „Mārtiņa Fonds”, 

• Rīgas 32. vidusskola, 

• Kalnienas pamatskola, 

• Veclaicenes pamatskola, 
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• Naukšēnu MPI, 

• Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, 

• Rīgas 72. vidusskola 

Darba devēji piedalās: 

• Valsts pārbaudījumu komisijas darbā, 

• konferencēs, 

• normatīvu dokumentu izstrādē, 

• anketēšanā par prakses norises efektivitāti. 
 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās 

izglītības programmas, organizācijām un profesionālajām asociācijām. 
10.2.1.Noslēgti sadarbības līgumi ar sekojošiem Latvijas un ārvalstu augstskolām:  

• Daugavpils Universitāte (Latvija),  

• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) (Latvija),  

• Psiholoģijas augstskola (Latvija), 

• Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoģijas institūts (Francija),  

• Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoģijas institūts (Lietuva). 

 (Līgumus skaties pielikumā Nr.9). 

Noslēgti sadarbības līgumi ar sekojošām organizācijām un profesionālajām asociācijām: 

• Starptautiskā starpkultūru pētījumu asociācija, 

• Baltijas psiholoģiskās konsultēšanas asociācija, 

• Psiholoģisko fenomenu reģistrs, 

• Ontopsiholoģijas asociācija. 

(Dokumentācija atrodas kancelejā). 

 

10.2.2.  
     Saskaņā ar šo sadarbības līgumu pantiem starp augstskolām notiek apmaiņa ar docētājiem 

lekciju lasīšanai, semināru vadīšanai, notiek piedalīšanās zinātniskajās       konferencēs. 

      Tā Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoģijas institūta profesori  M.Lalū, B.Šuvje un 

vēl citi  mūsu augstskolā rīkoja seminārus klīniskās psiholoģijas, psihodiagnostikas, starpkultūru 

attiecību izpētes psiholoģisko metožu jautājumos, kā arī uzstājas ar referātiem starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferencēs, Vasaras universitātēs. 

      Tā, 2009. gadā profesori M.Lalu un B.Šuvje piedalījās SPPA Starptautiskā zinātniski-

praktiskā konferencē „Pāreju psiholoģija”. 
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      SPPA Psiholoģijas fakultātes dekāns J. Mihailovs piedalījās 2006. gadā Starptautiskajā 

konferencē „Corps. Act. Simbolisation.” Lionā, Francijā, 2005.gadā  Starptautiskajā konferencē 

„Bērna pieredze” (Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoģijas institūtā). 

 
 
 
10.2.3.   
 
     Atbilstoši sadarbības līgumam ar Daugavpils Universitāti periodiski tiek praktizēta  
 
studentu un docētāju savstarpēja semināru un konferenču apmeklēšana. 
   
     Piemēram, SPPA studentiem Profesors A.Vorobjevs nolasīja lekciju „Psiholoģijas   

 
globālās attīstības tendences”, docētājs A.Ruža - lekciju „Globalas psiholoģijas attīstības 
 
fenomens”. 
 
      2007. gadā Daugavpils Universitātes studenti, kā arī SPPA studenti piedalījās konferencē  
 
„Starpaugstskolu pētījumu dialogs”, kas bija organizēta SPPA kopā ar Latvijas Profesionālo  
 
psihologu asociāciju..  
 
 
 
 
 
 
10.2.4. 

      Vairāki SPPA docētāji un absolventi mācās Humānistiskas un eksistenciālas psiholoģijas 

institūtā (Lietuva). Docētāja N.Ivanova 2006.gadā ieguva šajā institūtā supervizora kvalifikāciju 

un regulāri apmeklē seminārus par superviziju darbu. 2009.gada docētāja I.Savoņa pabeidz 

programmas profesionālo līmeni. SPPA bakalaura un maģistra programmas absolventi  S.Lauka,  

E. Rozenlauka apguva programmu bāzes līmenī un pašreiz turpina mācības profesionālā līmenī. 

      2006.gadā docētājs J.Mihailovs ir piedalījis konferencē „Eksistenciālā dimensija 

psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapija” Lietuvā. 

 
 
10.2.5. Studējošie, kas ir studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros. 

     Programmas „Erasmus” ietvaros studēja Lūmjēru – Lionas 2 Universitātē SPPA divas  

studentes pabeidza maģistrantūras programmas 1. kursu.  
 
2010. gada planota 4. kursa studentes Anastasijas Reines mācīšanās Lūmjēru – Lionas 2  
 
Universitātē. 
 
 

10.2.6. Lionas Universitātes (Francija) studente „Socrates Erasmus” apmaiņas mācību 

programmā studēja SPPA. 
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10.2.7. Saites ar dažādām organizācijām un profesionālajām asociācijām. 

      Programmā iesaistītie docētāji ir iesaistījušies profesionālajās asociācijās un tajās aktīvi 

darbojas. Docētāji ir Latvijas Psihologu Biedrības, Klīnisko psihologu asociācijas, Psiholoģiskās 

Konsultēšanas Baltijas Asociācijas, Skolu psihologu asociācijas, Latvijas Ģimenes 

psihoterapeitu u.c. asociācijas biedri piedalās to darbībā un izmanto šajās organizācijās pieejamo 

informāciju studiju satura pilnveidošanai. 

      Piemēram, 2007.gadā SPPA kopa ar Latvijas Profesionālo Psihologu Asociāciju organizēja 

konferenci „Starpaugstskolu pētījumu dialogs”, kurā piedalās Latvijas augstskolu psiholoģijas 

fakultāšu studenti ar saviem pētnieciskiem darbiem: SPPA, LU, DU, PA, RPIVA studenti. 

      

 

10.2.8. Dažas SPPA docētājas (Maira Bluša, Dace Lapiņa) sadarbojas ar Rīgas Domes Izglītības, 

jaunatnes un sporta departamentu, par ko ir noslēgts arī darba līgums. 

     Fakultātes docētāju kvalifikācija ļauj vadīt nodarbības pedagogu profesionālās meistarības 

pilnveides programmas ietvaros. 

    2008. un 2009.gadā docētājas izstrādāja un novadīja programmu: „Mūsdienu skolotāju un 

skolēna sadarbības veidošana, ievērojot skolēna attīstības īpatnības, intereses un vajadzības”. Šī 

programma tika novadīta 12 pedagogu grupām: 7 grupām Rīgā, 2 – Liepājā, 1 – Talsos, 1 – 

Bauskā un 1 – Jelgavā. 

      Docētāja Dace Lapiņa, Mag. psych., piedalās dažādos projektos, piemēram, Eiropas 

Komisijas pārstāvniecībā Latvijā, vada nodarbības „Komandas veidošanas un saliedēšanas 

treniņš”; „Laika menedžments” (2007.g.-2009.g.),  Eiropas Komisijas pārstāvniecībā 

Luksemburgā tulkiem vada nodarbības „Komandas veidošanas un saliedēšanas treniņš”, „Stresa 

menedžments”, tūrisma  kompānijā TEZ TOUR Spānijā vada nodarbības kompānijas 

direktoriem un gidiem „Personāla motivācija kompānijā”; „Pārdošanas     

tehnikas”; „Piederība kompānijai”; „Vadītāju darba stilu specifika” (2007. – 2009.g.). 

        

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības  

programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās    

izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā 

augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā. 
            SPPA ir noslēgta vienošanās ar Daugavpils Universitāti, RPIVA, Psiholoģijas augstskolu 

par to, ka gadījumā, ja tiks pārtraukta SPPA studiju programma, šīs augstskolas apņemas 

nodrošināt studiju iespējas šo programmu studentiem. (Skat. Pielikumu Nr.9). 
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12.Studiju programmas attīstības plāns 
12.1. Iepriekšējās akreditācijas komisijas novērtējumā SPPA psiholoģijas studiju programmām  

tika minēti ieteikumi un rekomendācijas, kas varētu uzlabot psiholoģijas studiju programmu 

kvalitāti. Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un ieteikumu salīdzinājumu ar 

atskaites periodā paveikto skat. 14. tabulā. 

 

12. tabula. Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un ieteikumu 

salīdzinājums ar paveikto akreditācijas periodā. 

 

Ekspertu vērtējums Paveiktais atskaites periodā 

• Nav informācija par 
bakalauru un maģistru 
sagatavošanas profesionālo 
un akadēmisko programmu 
attiecībām, par bakalaura 
programmas saistību ar jau 
akreditēto maģistru 
sagatavošanas programmu 
„Konsultatīva psiholoģija” 

• Slēgtas bakalauru un maģistru akadēmiskās programmas.  
• Pašreiz fakultātē ir šāda speciālistu sagatavošanas sistēma: 

- profesionālā bakalaura programma, kas ir bāze un 
loģisks pamats turpmākām mācībām. Pēc tās apguves 
absolventi iegūst profesionāla bakalaura grādu psiholoģijā 
un psihologa asistenta kvalifikāciju, kas atbilst valsts un 
profesionāliem standartiem;  
- maģistrantūra «Konsultatīvā psiholoģija» (studiju ilgums 
– 2 gadi), profesionālā maģistra grāds konsultatīvajā 
psiholoģijā; 
 

• Kursu saturs nepietiekami 
atspoguļo galvenās 
zināšanas, ko iegūt 
studenti. 

• Mācību kursu anotācijām pievienots kursu apraksts-plāns,  
atjaunots un strukturēts literatūras saraksts. 

 

• Nav pietiekami skaidrs kā 
tiek kontrolēts studentu 
patstavīgais darbs. 

• Studentu zināšanu un prasmju novērtējums notiek: 
- katru mēnesī

- 

 pedagoģisku testu veidā par mācību 
literatūru, pētniecisko un projektu darbu rezultātu 
analīzē un vērtēšanā pa posmiem;  
katra semestra beigās

- 

 kā eksāmenu sesijas un projektu 
darbu, prakses rezultātu prezentācija; 
gada beigās – atskaite par gadā paveikto darbu 
(pedagoģiskais dosje), kursa darba aizstāvēšana 

studiju noslēgumā – kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas 
eksāmens un bakalaura darba aizstāvēšana (skat. p.4.2.- 
p.4.3.) 

• Nepietiekami precīzi 
formulēti praktiskie mērķi 
sagatavošanai. 

• Izdarītas korekcijas mērķu un uzdevumu formulējumos. 
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12.2 13.tabula. Profesionālā bakalaura studiju programmas stipro un vājo pušu 

novērtējums 

 

Stiprās puses Vājās puses 
• Mācību programmas orientācija uz tirgus 

vajadzībām. 
• Mācību darbā tiek izmantotas aktīvās 

apmācības metodes; studenti veic 
kvalitatīvi atbilstošu zinātniski pētniecisku 
un projektu darbu. 

• Programmas realizācijā izmanto projekta 
metodi. 

• Izstrādāta sistēma pastāvīgas kvalitātes 
monitoringam. 

• Pastāvīgi notiek individuālais un grupu 
darbs organiska vienotībā. Sakarā ar to, ka 
mācības notiek nelielās grupās, ir iespēja 
realizēt individuālo pieeju. 

• Strādā Psiholoģiskais dienests un 
laboratorijas. 

• Nepietiekami izstrādāta sadarbība ar 
Latvijas un ārvalstu augstskolām – gan 
docētāju, gan studentu apmaiņas jomā, gan 
arī projektu īstenošanas jomā; 

• Ne visi docētāji aktīvi vada zinātnisko-
pētniecisku darbību; 

• Maz docētāju publikācijas saistībā ar 
augstskolas un docētāju orientāciju uz 
praktisku darbu.  

 

Iespējas Draudi 
 
• Veicināt akadēmiskā personāla 

iesaistīšanos plašākos zinātniski 
pētnieciskajos projektos un aktīvi iesaistīt 
studentus tajos. Intensificēt darbu 
laboratorijās. 

• Veicināt docētāju zinātnisko pētījumu 
rezultātu atspoguļošanu zinātniskās 
publikācijās. 

• Izvērst sadarbību ar Latvijas un ārzemju 
augstskolām, ar kurām parakstīts līgums; 
plašām praktizēt lektoru un vadošo 
speciālistu uzaicināšanu, lai vadītu 
nodarbības ar studentiem. 

• Sekmēt studentu un docētāju apmaiņu 
starptautiskās programmās; 

• Palielināt docētāju skaitu ar doktora grādu  
mācību procesa līdzdalībā. 

 
• Studējošo skaita samazināšana mūsdienu 

ekonomikas un demogrāfiskās situācijas 
rezultātā. 
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12.3. Psiholoģijas studiju programmas attīstībai nākamajos gados veicami šādi uzdevumi: 

1. Iesaistīt docētājus un studentus psiholoģisko pakalpojumu tirgus izpētē, ievadīt šo 

informāciju mācību procesā (programmas saturs, konferenču un docētāju sanāksmju 

tematika). 

2. Attīstīt sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju augstskolām, kurās ir līdzīgas studiju 

programmas, kā arī ar citām izglītības un zinātniski pētnieciskajām iestādēm, 

pašvaldībām un profesionālajām asociācijām. Aktivizēt studējošo un docētāju apmaiņu 

ar citām augstskolām. 

3. Atbalstīt docētājus līdzdalību dažādos pētniecības un zinātniskos projektos, gan  

      LZP finansētos pētījumu projektos, gan starptautiskās programmās. 

4. Veicināt docētāju zinātnisko pētījumu rezultātu atspoguļošanu zinātniskās publikācijās. 

5. Veikt pedagoģiskā kolektīva attīstības sistemātisko monitoringu „pedagoģiskās 

komandas” izveidei. 

6. Atbalstīt docētāju kvalifikācijas celšanas sistēmu jaunu formu, metožu, pieeju apguvē 

programmas realizēšanai. 

7. Iepazīstināt studentus ar mūsdienu psiholoģijas attīstības tendencēm un virzieniem, 

piesaistīt viesprofesorus. 

8. Aktivizēt studentu pētniecisko un zinātnisko darbu (biežāk rīkot tikšanas, paplašināt 

starptautiskos sakarus) Studentu radošās pētnieciskās biedrības un zinātnisko 

laboratoriju ietvaros. 

9. Operatīvāk veikt studentu attīstības monitoringu (katru semestri). 

10. Attīstīt augstskolas materiāli-tehnisko un metodisko bāzi augstā mācību procesa līmeņa  

      nodrošināšanai. 

 

 

 

 

 

Psiholoģijas fakultātes dekāns                                                                                    J.Mihailovs 
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Pielikumi 
 

1. Izraksts no Senāta sēdes protokola 
2. Licence 
3. Profesijas standarts 
4. Izsniedzamā diploma un pielikuma paraugs 
5. Studiju kursu apraksti 
6. Akadēmiskā personāla CV 
7. Studiju programmas realizēšanā iesaistītā  
    akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu un  
    jaunrades sasniegumu saraksts 
8. Sadarbības līgumi par studentu prakšu vietām 
9. Līgumi par sadarbību ar augstskolām un  
    organizācijām  
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Pielikums Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZRAKSTS NO SENĀTA SĒDES 
PROTOKOLA 
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Pielikums Nr. 2 
  

 
 
 
 
 
 

LICENCE 
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Pielikums Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS 
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APSTIPRINĀTS  

                                                                                              ar Izglītības un zinātnes ministrijas  

                                                                                              2003. gada 3. jūnijs  

                                                                                              rīkojumu Nr. 262  

 

 

 

 

 
 

PROFESIJAS STANDARTS  

 

 

Reģistrācijas numurs PS 0176  
 
 
Profesija  

                                           Psihologa asistents  
 

 

Kvalifikācijas līmenis 5  
 
Nodarbinātības apraksts  
Psihologa asistents strādā organizācijā un sniedz psiholoģiskos pakalpojumus 
invalīdiem un/vai grupai un/vai organizācijai tikai psihologa - supervizora, 
pārraudzībā, psihologa pārraudzībā psihologa asistents veic psiholoģisko 
izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un 
traumu gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību. Psihologa 
asistents patstāvīgi veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē un rūpējas par 
savu profesionālo izaugsmi izvēlētajā jomā - skolas, klīniskajā, sociālajā, 
organizācijas / darba, juridiskajā u.c. psiholoģijā. Atkarībā no izvēlētās 
darbības jomas, kompetences un pārrauga akcepta psihologa asistents lieto 
jomai specifiskās zinātniski pamatotās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas, 
rehabilitācijas, adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un sniedz citus 
psiholoģiskā rakstura pakalpojumus, ievērojot psihologa darba ētiku. 
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Pienākumi un uzdevumi  
Dažādu psiholoģijas nozaru psihologa asistenta pienākumi un uzdevumi ir līdzīgi, atšķiras šo 
uzdevumu veikšanai izvēlētās metodes, izpētes priekšmets (personības iezīmes, intelektuālās spējas 
u.c.) un objekts (indivīds, grupa un/vai organizācija). Izvēli nosaka katras psiholoģijas nozares 
teorijas un prakse. Visus turpmāk minētos pienākumus un uzdevumus, izņemot 6. - 8., psihologa 
asistents veic tikai supervizora pārraudzībā. Psihologa asistents var pildīt asistenta funkcijas gan 
klīniskam, gan skolas, gan organizācijas psihologam u.c. praktiski strādājošiem psihologiem atkarībā 
no viņa izglītības apgūto izvēles kursu ietvaros studiju laikā. Par supervizoru var būt psihologs ar 
atbilstošu kvalifikāciju un sagatavotību, kas piekritis veikt šo darbu.  

Pienākumi  Uzdevumi  
 
 
1. Ievērot psihologa darba ētiku.  
 

 
 
1.1. Informēt klientus, darba devēju un citus 
speciālistus par psihologa darba ētikas 
principiem.  
 
1.2. Darba konfliktsituācijās rīkoties atbilstoši 
psihologa ētikas kodeksa prasībām, pirmām 
kārtām par to informējot supervizoru.  
 

 
 
2. Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana (indivīda, 
grupas un/vai organizācijas).  
 

 
 
2.1. Noteikt izpētes mērķi.  
 
2.2.Izvēlēties atbilstošas izpētes metodikas, 
izveidot izpētes plānu.  
 
2.3.Veikt datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un 
interpretāciju.  
 
2.4.Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un 
secinājumus.  
 
2.5.Pārrunāt gūtās atziņas par klientu ar 
supervizoru.  
 
2.6.Izskaidrot gūtās atziņas klientam saprotamā 
veidā.  
 

 
 
3. Psiholoģiskā konsultēšana (indivīda, grupas 
un/vai organizācijas).  
 

 
 
3.1.Ievākt un apkopot informāciju par problēmu.  
 
3.2.Noteikt konsultēšanas mērķi un izstrādāt 
konsultāciju plānu.  
 
3.3.Izvēlēties atbilstošas konsultēšanas metodes.  
 
3.4.Pārrunāt 3.2. - 3.3. punktus ar supervizoru.  
 
3.5.Vadīt konsultēšanas procesu.  
 
3.6.Pārrunāt konsultēšanas procesu ar 
supervizoru.  
 
3.7.Pārrunāt un izskaidrot klientam 
konsultēšanas procesu un tā rezultātus.  
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4. Psiholoģiskās adaptācijas un attīstības 
veicināšana*  
 

 
 
4.1.Precizēt informāciju par klienta problēmu 
(izvērtēt dezadaptācijas iemeslus).  
 
4.2.Noteikt adaptācijas vai attīstības 
veicināšanas programmas mērķi un izstrādāt 
plānu.  
 
4.3.Sadarboties ar citiem programmā 
iesaistītajiem citu nozaru speciālistiem.  
 
4.4.Pārrunāt programmu ar supervizoru.  
 
4.5.Realizēt programmu.  
 
4.6.Novērtēt izmaiņas kopā ar supervizoru.  
 

 
 
5. Psiholoģiskā rehabilitācija pēc traumas un 
krīžu gadījumos **  
 

 
 
5.1.Sadarbībā ar supervizoru izvērtēt traumas 
un/vai krīzes psiholoģiskās sekas un noteikt 
rehabilitācijas mērķus.  
 
5.2.Izvēlēties atbilstošas rehabilitācijas metodes.  
 
5.3.Sadarbībā ar supervizoru un citiem 
speciālistiem veikt rehabilitācijas pasākumus.  
 
5.4.Novērtēt izmaiņas.  
 

 
 
6. Profesionālā izaugsme  
 

 
 
6.1.Piedalīties zinātniskajās un zinātniski 
praktiskajās konferencēs, semināros, kursos, 
sociālpsiholoģiskajos termiņos.  
 
6.2.Sekot jaunumiem profesionālajā literatūrā un 
piedalīties personīgā psihoterapijā.  
 
6.3.Regulāri piedalīties supervīzijas nodarbībās.  
 

 
* šis pienākums ir vairāk skolu un klīnisko psihologu asistentu kompetencē.  
** šis pienākums ir tikai klīnisko psihologu asistentu kompetencē.  
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi  
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Organizatoriskie - darbs tiek veikts individuāli, pārī vai darba grupā. Psihologa asistents veic savus 
pienākumus supervizora pārraudzībā.  
Darba vietas iekārtojums - psihologa asistentam individuālo un grupu konsultāciju vajadzībām ir 
nepieciešams speciāli iekārtots savs darba kabinets (no ārējiem trokšņiem izolēts), ar vismaz vienu 
galdu, ērtiem krēsliem, vēlams dators, materiālu glabāšanai - slēdzams skapis. Psihologa asistenta 
darbam ir nepieciešams psiholoģiskās izpētes metodikas, citi darba materiāli, un aprīkojums atkarībā 
no profesionālās darbības jomas.  
Fizikālie - nav.  
Bioloģiskie - nav.  
Ķīmiskie - nav.  

 
 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai  
Komplicētu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas un rehabilitācijas metožu lietošanai 
nepieciešams oficiāls dokuments, kas aplecina psihologa asistenta sagatavotību, ja attiecīgās metodes 
nav apgūtas profesionālo studiju programmu ietvaros apmācīta speciālista vadībā.  
Prasmes  
Kopīgo un specifisko prasmju darījuma veidošanas princips:  
 
• Kopīgās prasmes ir prasmes, kas tiek izmantotas vairākās psiholoģijas jomās (skolu, klīniskā, 

sociālajā, organizāciju/darba, u.c. psiholoģijā) vai arī veido specifisko prasmju bāzi jeb pamatu, 
bez kuru apguves nevar turpināt profesionālās darbības jomām specifisko prasmju apguvi.  

 
• Specifiskās prasmes ir prasmes, kas pēc nosaukuma ir līdzīgas vairākām psiholoģijas nozarēm, bet 

pēc satura ir specifiskas, atbilstošas šo psiholoģijas nozaru teorētiskajiem pamatiem, praksei un 
klienta veidam. Svarīgākās šīs prasmes psihologa asistents turpina pilnveidot supervizora 
pārraudzībā darba procesā.  

 

Kopīgās prasmes  

nozarē  

Specifiskās prasmes  
Profesijā  Vispārējās prasmes/spējas  

 
 

• Izvēlēties atbilstošu saziņas 
veidu ar dažāda vecuma un 
sociālo grupu pārstāvjiem.  

 
• Lietot dažādus saskarsmes 
paņēmienus.  
 
• Novērtēt klienta* apkārtējās 
vides faktorus, kultūras un 
sociālās iezīmes.  
 
• Atpazīt klienta personības 
iezīmju un psihisko stāvokļu 
izpausmes uzvedībā.  
 
• Balstīt savu profesionālo 
darbību uz zinātniski 
pamatotām psiholoģijas 
teorijām.  
 

 
 
• Veidot kontaktu ar klientu*  
 
• Intervijā noteikt klienta 
vajadzības.  
 
• Izvēlēties psiholoģiskās 
izpētes metodes atbilstoši 
klienta izpētes vajadzībām.  
 
• Veikt klienta psiholoģisko 
izpēti / izvērtēšanu.  
 
• Pārrunāt un izskaidrot 
psiholoģiskā rakstura 
informāciju klientam saprotamā 
veidā.  
 
• Izvērtēt savu profesionālo 
kompetenci konkrētu uzdevumu 
veikšanai.  
 
Supervizora uzraudzībā  

 
 
• Saskarsmes prasmi.  
 
• Veikt darbu individuāli.  
 
• Sadarboties komandā / grupā.  
 
• Plānot, organizēt un vadīt 
izpildāmos darbus un noteikt to 
prioritātes.  
 
• Plānot, organizēt un vadīt 
profesionālās grupas darbu.  
 
• Pārliecināt citus un 
argumentēt savu viedokli.  
 
• Izmantot informācijas avotus 
un atlasīt nepieciešamo 
informāciju.  
 
• Noformēt, sistematizēt un 
glabāt lietišķos dokumentus.  
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• Kritiski izvērtēt dažādu 
metožu validitāti un ticamību.  
 
• Ievērot profesionālo ētiku un 
psihohigēnu.  
 
• Iegūt psiholoģisku 
informāciju, adekvāti 
izmantojot dažāda veida 
psiholoģijas metodes 
(novērošana, aptauja, testēšana, 
intervija u.c.).  
 
• Apkopot, analizēt un 
interpretēt psiholoģiska rakstura 
informāciju, konsultējoties ar 
supervizoru.  
 
• Izstrādāt pētījuma projektus 
psiholoģijā un tos realizēt.  
 
• Rakstīt zinātniska pētījuma 
pārskata darbu/rakstu.  
 
• Lietot datu statistikās 
apstrādes un analīzes 
datorprogrammas.  
 

 
• Izvēlēties psiholoģiskās 
konsultācijas metodi atbilstoši 
klienta risināmajai problēmai.  
 
• Sniegt klientam psiholoģisku 
konsultāciju, ja to ir iespējams 
veikt psihologa asistenta 
kompetences robežās.  
 
• Novērtēt psiholoģiskās 
konsultācijas rezultātu.  
 
• Veikt klienta psiholoģisko 
rehabilitāciju **  
 
• Pamatot psiholoģiskās izpētes, 
konsultēšanas un rehabilitācijas 
** metožu izvēli.  
 
• Izstrādāt klienta adaptācijas 
vai attīstības programmu 
sadarbībā ar citiem 
speciālistiem un to realizēt.  
 
• Novērtēt klienta psiholoģiskās 
izmaiņas.  
 

 
• Jaunrades un pētniecības 
prasmes.  
 
• Risināt konfliktsituācijas.  
 
• Ievērot vispārīgos ētikas 
principus.  
 
• Ievērot darba drošības un 
higiēnas prasības.  
 
• Spēt sazināties latviešu valodā 
un apgūtā svešvalodā.  
 
• Pilnveidot profesionālās 
zināšanas un prasmes 
tālākizglītības procesā.  
 
• Pieņemt lēmumus un 
uzņemties atbildību.  
 
• Prezentēt informāciju par 
noteiktu tematu, izskaidrot to 
citiem (mutiski un rakstiski).  
 
• Lietot datoru informācijas 
glabāšanai un apstrādei.  
 

 
* klients var būt indivīds, grupa vai organizācija.  
** rehabilitācijas metodes lieto klīniskajā psiholoģijā. 
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a 
šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas to psihologu asistentiem, kas strādās skolā.  

b 
šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas to psihologu asistentiem, kas strādās organizāciju / darba 

psiholoģijā.  
c 
šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas klīnisko un skolas psihologu asistentiem.  

d 
šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas to psihologu asistentiem, kas strādās specifiskās psiholoģijas 

nozarēs (juridiskajā vides, sperta psiholoģijā u.c.).  
Papildprasība profesijas standarta apguvei  
Profesijai atbilstošo zināšanu un prasmju apguvei atbilstošās izglītības programmās nepieciešami ne 
mazāk kā 4 gadi (160 kr. Punkti), tai skaitā 26 kredītpunktu apjomā jāietver prakse psihologa 
supervizora pārraudzībā. Prakses apjoms noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumu Nr. 
481 prasībām un to rekomendē Eiropas Psihologu Asociāciju Federācijas izstrādātie vadošie  
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norādījumi Eiropas psihologa diplomam, kā arī to atzīst kā atbilstošu prasību šī Latvijas psihologa 
asistenta profesijas standarta izstrādes grupa. Psihologa supervizora pienākums var veikt tikai 
psihologs ar atbilstošu profesionālo izglītību (skat. psihologa profesijas standarts), vismaz 3 gadu 
darba pieredzi psihologa pienākumu veikšanā un sagatavotību supervizora pienākumiem.  
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs  
 
• Malgožata Raščevska, darba grupas vadītāja, Dr.psych.asoc.prof., Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, Psiholoģijas nodaļas vadītāja;  
 
• Inga Ezera, darba grupas sekretāre, Mg. psych., Latvijas organizācijas psihologu biedrības deleģētā 

pārstāve;  
 
• Ilāna Ekbauma, Mg.psych., Latvijas organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētāja;  
 
• Ludmila Kaļiņņikova, Dr. psych., Psiholoģijas augstskolas docente, Attīstības psiholoģijas katedras 

vadītāja, Profesionālo psihologu asociācijas biedre;  
 
• Natālija Šmeļova, Psiholoģijas augstskolas lektore Psiholoģiskās un psihiatriskās palīdzības 

konsultatīvā centra vadītāja, Psiholoģijas un psihiatrijas konsultāciju centra psiholoģe;  
 
• Guntis Tomsons, Starptautiskā praktiskās psiholoģijas institūta vice-rektors;  
 
• Tamāra Čaikovska, Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts, Praktisko psihologu asociācijas 

deleģētā pārstāve;  
 
• Kristīne Maslovska, Mg. psych., Latvijas Psihologu Apvienības valdes priekšēdētāja, Valsts 

policijas Psiholoģiskā dienesta psiholoģe;  
 
• Anda Kauliņa, Mg. psych., RPIVA Psiholoģijas profesionālās studiju programmas direktore;  
 
• Inese Platpīre, Mg. psych., Latvijas skolu psihologu asociācijas priekšēdētāja, Rīgas kultūras skolas 

psiholoģe;  
 
• Ingūna Upzare, Mg. psych., Rīgas Skolu valdes psiholoģiskā dienesta vadītāja;  
 
• Evija Strika, Mg. psych., Klīnisko psihologu asociācijas deleģētā pārstāve, BOV SIA "Psihiatrijas 

centrs" vecākā psiholoģe;  
 
• Anda Upmane, Mg. psych., Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Psiholoģijas nodaļas Psihologa asistenta profesionālās programmas direktore.  
 
Profesijas standarta eksperti  
 
• Vineta Silkāne, Latvijas Psihologu apvienības valdes locekle, Latvijas Klīnisko psihologu 

asociācijas valdes locekle, klīniskā psiholoģe;  
 
• Anita Pipere, Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras asociētā profesore, Dr. psych.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pielikums Nr. 4 
 
 

IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN 
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                                                                                                                                      Ar valsts pārbaudījuma komisijas  

                                                                                                      200_. gada ___. _____ lēmumu Nr. ___ 
 

                                                Vārds Uzvārds 
 

                                                                                (personas kods xxxxxx-xxxxx) 
 

                                                                                              ieguvis (-usi) 
 

                                                                                                  PROFESIONĀLO BAKALAURA 
                                                                                                  GRĀDU PSIHOLOĢIJĀ 

 

                                                                                                                                 un 
 

                                                                                                     PSIHOLOGA ASISTENTA KVALIFIKĀCIJU 
 

                                                                                                       Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam 
                                                                                                      profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 
                                                                                                                       Z.v. 

 
                                                                                                      Rektors                          __________ (vārds, uzvārds) 
 
                                                                                                     Valsts pārbaudījuma  
                                                                                                     komisijas priekšsēdētājs  _________ (vārds, uzvārds) 

 
 

                                                                                                                       Rīgā 
                                                                                                                       200_. gada __. _____ 
                                                                                                                       Reģistrācijas Nr. Xxxx 



  

STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA 
 

Reģ. Nr. 40003011275 
Bruņinieku iela 65, Rīga, LV-1011 

tālr. 67803922, e-pasts: sppa@sppa.lv 
 

Diploma pielikums 
Diploma sērija PDE Nr. xxxx 

 

 Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.  

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās 
sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
 
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 
 
1.1. Uzvārds: xxxxxxxx 
1.2 Vārds: xxxxxxxx 
1.3 Dzimšanas datums: xx/xx/xxxx 
1.4 Personas kods: xxxxxx–xxxxx 
 
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
 
2.1. Kvalifikācijas nosaukums: psihologa asistents 
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: praktiskā psiholoģija 
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: Starptautiskā Praktiskās 

psiholoģijas augstskola, privāta, valsts beztermiņa akreditēta augstskola (LR Augstākās 
Izglītības padomes 22.01.2004. lēmums Nr. 5) 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: skat. 2.3. 
2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 
 
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 
 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma (5. līmenis) 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 4 gadi (160 

kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti), viens kredītpunkts atbilst 40 stundām, kas ietver 
nodarbības auditorijās un patstāvīgo darbu, uzsāka studijas 200_.g., pabeidza studijas 
200_.g. 

3.3. Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 
 

4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: Saskaņā ar psihologa asistenta profesijas standarta (PS0176)                   

5. kvalifikācijas līmeni, apgūt specifiskās, profesionālajai darbībai nepieciešamās 
zināšanas un prasmes. Apmācības beigās jākārto kvalifikācijas eksāmens psiholoģijā, 
jāaizstāv bakalaura darbs un kvalifikācijas darbs (profesionālo prakšu analītiskā atskaite). 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

Studiju kursa nosaukums Kredītpunktu 
skaits 

ECTS 
kredītpunktu 

skaits 
Vērtējums 

Vispārizglītojošie studiju kursi 
Filozofija 2 3  
Zinātnisko pētījumu metodoloģija 2 3  
Angļu valoda 6 9  
Vizuālās kultūras pamati 4 6  
Verbālās kultūras veidi 4 6  
Mākslas teorijas un vēsture 2 3  
Nozares teorētiskie pamatkursi 
Attīstības psiholoģija 10 15  
Sociālā psiholoģija 3 4.5  
Klīniskā psiholoģija 4 6  
Darba psiholoģija 2 3  
Vispārīgā psiholoģija 10 15  
Pedagoģiskā psiholoģija 3 4.5  
Personības psiholoģija 4 6  
Nozares profesionālās specializācijas kursi 
Eksperiments sociālajā psiholoģijā 2 3  
Sociālpsiholoģisko projektu izstrādāšanas 
pamati 2 3  

Praktiskais darbs ar ģimeni 2 3  
Neiropsiholoģijas pamati 2 3  



  

Psiholoģiskās konsultēšanas pamati 4 6  
Ievads praktiskajā psiholoģijā 2 3  
Psihologa ētika un profesionālā darbība 2 3  
Psihologa darba specifika organizācijā 2 3  
Anatomija un fizioloģija 2 3  
Psihofizioloģija 2 3  
Kognitīvie psiholoģiskie procesi 2 3  
Diferenciālās psiholoģijas pamati 2 3  
Psiholoģijas vēsture 2 3  
Ievads mācību darbībā 1 1.5  
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas 
metodes 4 6  

Eksperimentālā metode psiholoģijā 4 6  
Personības izpētes metodes 4 6  
Grupas pētīšanas metodes 3 4.5  
Organizāciju izpētes metodes 3 4.5  
Psihometrika 2 3  
Matemātiskā statistika 2 3  
Profesionālās specializācijas izvēles kursi 
Saskarsmes psiholoģija 2 3  
Vadības psiholoģija 2 3  
Profesijas izvēle 2 3  
Reklāmas psiholoģija 2 3  
Veselības psiholoģija 2 3  
Seksualitātes un seksuālo attiecību 
psiholoģija 2 3  

Retardēto bernu psiholoģija 2 3  
Ievads psihiatrijā 2 3  
Deviantas uzvedības psiholoģija 2 3  
Vizuālā komunikācija 2 3  

 
Kursa darbi 

 
Kursa darbs Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu skaits Vērtējums 

I kurss 3 4.5  
II kurss 3 4.5  
III kurss 3 4.5  

 
Prakses 

 

Nr. Prakses veids Kredītpunktu 
skaits 

ECTS 
kredītpunktu skaits Vērtējums 

1. Prakse attīstības psiholoģijā 4  6  
2. Prakse psihodiagnostikā 4   6  
3. Konsultatīvā prakse 6   9  
4. Pedagoģiskā prakse 2 3  

 
 

Kvalifikācijas darbs  
Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu skaits Vērtējums 

10 15  
 
 



  

Kvalifikācijas eksāmens 
Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu skaits Vērtējums 

2 3  
 
 

Bakalaura darbs 
Kredītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu skaits Vērtējums 

10 15  
 

Tēmas nosaukums: xxxxxxxx 
 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
 

 10 – izcili 5 – viduvēji 
 9 – teicami 4 – gandrīz viduvēji 
 8 – ļoti labi 3 – vāji 
 7 – labi 2 – ļoti vāji 
 6 – gandrīz labi 1 – pavisam vāji 

 
Par sekmīgām ir uzskatāmas zināšanas, kuras atbilst vērtējumam gandrīz viduvēji (4) un 
augstāk. 
 

Kvalifikācijas ieguvēja vidējā atzīme: xxxx 
 
4.5. Kvalifikācijas klase: netiek noteikta 
 
5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
 
5.1. Turpmākās studiju iespējas: profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

„Praktiskā psiholoģija” ar profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa 
asistenta kvalifikāciju dod tiesības turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā 
maģistra studiju programmā. 

 
5.2. Profesionālais statuss: piešķir profesionālās psihologu asociācijas, izsniedzot sertifikātu. 
 
6.  PAPILDINFORMĀCIJA:  
 
6.1. Sīkāka informācija: Ar valsts pārbaudījuma komisijas 200_. gada __. ________ lēmumu 

Nr. ____ (vārds, uzvārds) ir piešķirts profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un 
psihologa asistenta kvalifikācija un viņai izsniegts diploms, kura sērija ir PDE Nr. xxxx. 

 
6.2. Papildinformācijas avoti: SPPA interneta lapa: http://www.sppa.lv 
 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 
 
7.1. Datums: xx.xx.xxxx. 
 
7.2. Paraksts un tā atšifrējums: _____________________ (vārds, uzvārds) 
 
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: SPPA rektors 
 
7.4. Zīmogs: 



  

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: 
 
Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 
pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 
programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem 
augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī 
specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas 
apguvei). 
 
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 
izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 
izglītībā. 
 
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 
teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no 
tiem obligātā daļa ir >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir >20 KP (30 ECTS), bakalaura 
darbs ir >10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz 
astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 
20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu 
nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas >30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu 
aspektā >15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības 
standartu. 
 
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas 
un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu 
apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi >20 KP (30 ECTS), nozares 
teorētiskie pamati >36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija >60 KP (90 ECTS), izvēles 
kursi >6 KP (9 ECTS), prakse >26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma 
darbs >12 KP (18 ECTS). 
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie 
sasniegumi nozarē, teorijā un praksē >7 KP (10,5 ECTS), prakse >6 KP (9 ECTS), valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs > 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, 
vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 
ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var 
turpināt studijas doktorantūrā. 
 
Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi 
programmu veidi. 
 
• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 

apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 
turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

 



  

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās 
izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne 
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu 
vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura 
programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

 
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – 
doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 
personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 
zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 
pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var 
izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša 
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota 
anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. 
Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija. 
 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 
 

Apguves 
līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS 

atzīme 

 ļoti augsts 
 10  izcili (with distinction)  A 
 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  ļoti labi (very good)  B 
 7  labi (good)  C 

 vidējs 
 6  gandrīz labi (almost good)  D 
 5  viduvēji (satisfactory)  E 
 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 
  
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var 
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. 
Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 
 
Papildinformācija: 
 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

http://www.aic.lv 
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
 
Piezīme. 
 
1

 

 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. 
Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot 
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 
1,5. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSU APRAKSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Filozofija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Filozofija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Filozofija 
 
Kursa docētāja: 
Ludmila Apsīte 
 
Kursa anotācija: 
"Filozofijas" kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kultūras attīstības gaitā izstrādātajām 
nozīmīgākajām pasauluzskatiskajām koncepcijām, teorētiskās domāšanas sistēmām un 
metodoloģiskajiem principiem. Tajā atspoguļots cilvēces garīgās pieredzes veidošanās process no pašiem 
civilizācijas pirmsākumiem līdz mūsu dienām. Galvenā uzmanība veltīta eiropeiskās garīgās kultūras 
vēsturisko likteņu izsekošanai, proporcionāli lielāku vietu ierādot jaunāko laiku filozofisko teoriju 
analīzei.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Filozofijas priekšmets un sākotne. 
2.Sengrieķu filozofijas klasiskās koncepcijas. 
3.Vēlīnā antīkā filozofija un garīgā dzīve. 
4. Filozofija un garīgā dzīve viduslaiku un renesanses Eiropā. 
5. Jauno laiku filozofija. 
6. Klasiskā vācu filozofija. 
7. Jaunāko laiku zinātnes filozofija. 
8. Dzīves filozofija. 
9. Psihoanalīze. 
10.Fenomenoloģija un eksistenciālisms. 
11. XX.gs. nogales un postmodernisma filozofija. 
12. Austrumu filozofija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
1.Kūle, M., Kūlis, R. (2002) Filozofija. Rīga 
2.Бессонов, Б.Н. (2006) Философия. История и современные задачи. Учебник для вузов.- 
   Москва:Норма 
 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti) 
1.Vitgenšteins, L. (1997) Filosofiskie pētījumi. Rīga, minerva 

2.Всемирная энциклопедия: философия. Москва, Минск, 2001 
3.Copleston, F. (2003) A History of Medieval Philosophy.-London 

4.http://bjps.oxfordjournals.org/ 

5.http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PHI 

6.http://www.journalofphilosophy.org/ 

7.http://www.philosophyprofessor.com/library.php 

http://bjps.oxfordjournals.org/�
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PHI�
http://www.journalofphilosophy.org/�
http://www.philosophyprofessor.com/library.php�


  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Zinātnisko pētījumu    
                                                                                                metodoloģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Ludmila Derjabo, Dzidra Meikšāne 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar eksperimentāliem un neeksperimentāliem pētījumiem 
psiholoģijā. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par zinātnisko pētījuma būtību, norisi un 
posmiem. Apgūst prasmes veidot zinātnisko pētījuma aparātu, izvirzīt pētījuma problēmu un 
hipotēzi. Pamatot aparāta komponentu savstarpējo sakarību. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Zinātniskās metodes atšķirība no ikdienas izziņas. Zinātniskās izziņas mērķi un veidi. 
Zinātnisko pētījumu specifika psiholoģijā. 
2. Teorija un tās pamatfunkcijas. Teorētiskie un empīriskie pētījumi. 
3.Izpētes problēmas izvirzīšana pamatojoties uz mērķtiecīgu vai nejauši novērojumu, pētniecisko 
idēju avoti. 
4. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi. 
5.Mainīgais pētījuma lielums, mainīgo lielumu veidi, hipotēzes un pētījuma jautājuma 
izvirzīšana. 
6.Izlases veidi un reprezentativitāte. Izlases veidošana. 
7.Eksperimentālie un aprakstošie pētījumi. 
8.Pētījuma metožu izvēle un hipotēzes pārbaude. 
9.Pētījuma iekšējā un ārējā validitāte. Faktori, kas ietekmē validitāti. 
10.Iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Raizs, L.,(2000) Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. R. 
2. Гудвин, Дж. (2004) Исследования в психологии. Методы и планирование. – СПб; 

Питер 
3. Solso, R., MacLin, K. (2002) Experimental psychology. – Boston. London., by 

Allen&Bacon 
 
Literatūra (02 -pamatliteratūra) 

1. Geske, A., Grinfelds. A. (2006) Izglītības pētniecība. – Rīga, LU Akademiskais apgāds 
2. Cropley, A. (2002) Qualitative research methods. –Rīga: Zinātne 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1. Journal of Experimental Psychology 
2. Хок, Р. (2003) 40 исследований, которые потрясли психологию.Секреты 

выдающихся экспериментов. – СПб. 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Svešvaloda 
Kredītpunkti                                                                           6 
ECTS kredītpunkti                                                                 9 
Kontaktstundu skaits                                                             120 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare                                                            Filoloģija 
 
Kursa docētājas: 
Jūlija Rastorgujeva, Olga Skačkova 
 
Kursa anotācija: 
Svešvalodas kurss speciālajiem nolūkiem domāts psiholoģijas fakultātes studentiem svešvalodas zināšanu 
pilnveidei līdz profesionālas izmantošanas līmenim. Kursa saturā izmantota integrētā pieeja. Kursa mērķis 
un uzdevumi ir pilnveidot valodas lietojuma pamatzināšanas, prasmes un iemaņas angļu valodā, kas ļautu 
diskutēt par profesionāliem un aktuāliem jautājumiem profesionālā

1. Kulikova, N.V., et. Al. (2000) English for Psychology Students. - M. 

 vidē, iemācīt izmantot profesionālas 
skaidrojošas vārdnīcas un uzziņu literatūru angļu valodā.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Rakstveida un mutiskā komunikācija ievērojot saskarsmes kultūru. 
2.Tekstu lasīšana, analizēšana un apspriešana. 
3.Teksta plāna un anotācijas rakstīšana. 
4.Specialitātes zinātnisko tekstu tulkojums 
5.Tekstu lasīšana, tulkošana (individuāli izlasītā literatūra), anotāciju rakstīšana.  
6.Zinātnisko rakstu apskates rakstīšana 
7.Tekstu klausīšana, terminoloģiju izrakstīšana 
8.Klausīšanās, lai uztvertu galveno domu un izdarītu pierakstus. 
9.Veidot pierakstus par izlasīto. 
10.Patstāvīgās lasīšanas pārbaude. 
11.Specialitātes periodisko izdevumu apskats. 
12.Biogrāfijas. Apspriešana un publiskā runa. 
13.Grāmatu prezentācija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

2. English for Psychology Students, (1999) ред. Богословская З.Э., «Психология» 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1. Don, Pennington, Richard, Smithson. (2002) 

2. Nigel C. Benson. (2007) Introducing Psychology. – Cambridge: Icon Books Ltd.,  

Introducing Psychology: Approaches, Topics and 
Methods. - Hodder & Stoughton 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1. Psychology Today. 
2. 
3. A Biographical Dictionary of Psychologists, Psychiatrists and Psychotherapists

Journal of Environmental Psychology. 
. (2008) 

McFarland & Co Inc. 
4. The Penguin Dictionary of Psychology.(2006) – London: Penguin Books 
5. McCarthy M.,O`Dell F. (2001) English Vocabulary in Use.-Cambridge University Press. 

 
 
 
 
 

http://www.amazon.co.uk/Biographical-Dictionary-Psychologists-Psychiatrists-Psychotherapists/dp/0786432926/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1240350463&sr=1-5�


  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                      Vizuālās kultūras pamati 
Kredītpunkti                                                                               4           
ECTS kredītpunkti                                                                     6                                                          
Kontaktstundu skaits semestrī                                                  80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                           80 
Zinātnes nozare                                                                         Mākslas zinātne 
 
Kursa docētāja: 
Jekaterina Vikuļina 
 
Kursa anotācija: 
Vizuālā komunikācija pievēršas informācijas nodošanai ar acīm uztveramos veidos un šīs informācijas uztveršanai, 
kā arī līdzekļiem un paņēmieniem, kurus izmanto vizuālās informācijas radīšanai. Vizuālā kultūra  ir balstīta uz 
tēliem nevis konceptiem: vizuālais materiāls kļuvis par dominējošo, tādejādi aizvietojot vārdus. Vizuālā kultūra ir 
vēsturisks priekšmets, kas balstās uz atziņu, ka vizuāls tēls (zīme) nav stabils, bet ir mainīgs atkarībā no tā saistības 
ar apkārtējo realitāti noteiktā laikā. Postmodernisms ir attīstījis tendenci, kad vizualizētas tiek lietas un būtnes, kas 
agrāk nemaz nebija vizuālas. Tāpat vizualizācija ļauj sagrozīt īstenību, attēlus samontējot ar datoru palīdzību. 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenos jēdzienus, izskaidrot dažādas mākslas parādības un labāk 
izprast pamatelementus un likumsakarības: vizualizēšana mūsdienu sabiedrību padara atšķirīgu no antīkās un 
agrīnās viduslaiku sabiedrības, jo šajos vēstures posmos attēli tika uztverti kā cieši saistīti ar objektu, pat identiski 
ar to, nevis kā mūsdienās, kad attēls ir lietu atainojums, demonstrējums. Viens no vizuālās kultūras pamata 
uzdevumiem ir saprast, kā šie sarežģītie attēli ir saistīti savā starpā. Vizuālā kultūra novirza mūsu uzmanību no 
tādām strukturētām un formālām skatīšanās situācijām, kā kino vai mākslas galerija, uz vizuālās pieredzes 
centriskumu mūsu ikdienas dzīvē. Tādēļ kursa uzdevums ir iemācīt praktiski izmantot šīs likumsakarības dažādu 
mākslas uzdevumu risināšanai un prognozēšanai.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Ieskats dažādās kultūrās un tajās kultivēto attēlu iepazīšana.  
2. Atsevišķu vizuālās kultūras notikumu analīze.  
3. Vizuālās kultūras faktu atkarība no mediju starpniecības (eļļas gleznas, tēlniecības, grafikas paraugi, kino, 

internets u.c.). 
4. Vizuālās kultūras notikumu nestās jēgas uztvere un izpratne. 
5. Vizuālā kultūra kā jauns paņēmiens, kādā šodien strādāt daudzās nozarēs.  
6. Vizuālās kultūras popularitātes kritēriji un iemesli.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību grāmatas, 
diferencētas ieskaites, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 
1. Cielava, S. (2004) Vispārīgā mākslas vēsture: mācību līdzeklis  – Rīga : Zvaigzne ABC,  – 239 lpp. 
2. Gombrihs, E. H. (2000) Mākslas vēsture – Rīga : Zvaigzne ABC, – 688 lpp. 
3. Kačalova, T., Pētersons, R. (2005) Mākslas vēstures pamati. – 3. izd. – Rīga: Zvaigzne ABC, – 432 lpp. 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti) 
1.Bremša, L., Brasliņa, A., Bruģs, D., Pelše, S., Pujāte, I. (2004) Latvijas mākslas vēsture – Rīga:  
   Pētergailis, - 543 lpp.  
2.Lanerī-Dažāna N. (2004) Glezniecības enciklopēdija: Žanri. Kompozīcija. Zīmējums un krāsa. Stili.  
    – Rīga: Jumava, – 272 lpp.  
3.Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā / Sast. Silvija Grosa. (2000) – Rīga: Neputns, 196 lpp. 
4.Anspaks, J. (2004) Mākslas pedagoģija. – Rīga: Raka. 
5.Duttmann G.A. (2002) The ABC of visual culture, or a new decadence of illiteracy // Journal of Visual Culture. –  
   SAGE Publications. – Vol.1. 
6.Lejasmeijere, I. (2006) Saruna ar grāmatu izdevējiem par grāmatu dizainu. – Dizaina Studija. Nr. 1.  
7.Mircefs N. Ko nozīmē jēdziens vizuālā kultūra? – http://rixc.lv/reader/ 

 
 
 
 

http://rixc.lv/reader/�


  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Verbālās kultūras veidi 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                  6 
Kontaktstundu skaits                                                              80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Valodniecība 
Zinātnes apakšnozare                                                             Filoloģija 
 
Kursa docētājas: 
Diāna Spīre, Kristīne Užule 
 
Kursa anotācija: 
Veidot valodas un domāšanas saikni. Veidot valodas – domāšanas – runas saikni. Veidot izpratni par 
valodas un tautas mentalitātes un kultūras nedalāmību. Rosināt pašizteikšanās vēlmi mutvārdos un 
rakstveidā. Attīstīt spēju iesaistīties dažādās saziņas situācijās (sarunāties divatā, uzstāties publiski, 
oponēt cita viedoklim, pamatot savu domu utt.). Sekmēt apzinātu valodas likumību izpratni un praktisko 
lietošanu. Pilnveidot valodas kultūras praksi, veicināt izpratni par valodu kā esamības un personības 
garīgās kultūras būtisku sastāvdaļu. Pilnveidot izpratni par valodas izteiksmes līdzekļu izmantojuma 
daudzveidīgajām iespējām. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Valodas galvenās funkcijas – komunikatīvā, ekspresīvā, emocionāli estētiskā. 
2. Valodas kultūra kā viens no svarīgākajiem cilvēka kultūras aspektiem. 
3. Valodas kultūras jēdziens, valodas kultūras līmeņi.Valodas kultūras pazīmju savstarpējās 

sakarības. 
4. Komunikācijas veidi. Komunikācijas pamatlīdzekļi. 21. gs. komunikācijas veidi. 
5. Verbālā komunikācija: runas aparāta prasmīga lietošana, valodas tīrība, domas (ziņojuma) 

komunikācijas precizitāte. 
6. Rakstveida komunikācija. Mutvārdu komunikācija.Rakstītā un runātā teksta atšķirības. 
7. Verbālais ziņojums kā doma, nevis vārdu sakopojums. 
8. Valodas funkcionālie stili, to lietošanas sfēra un izteiksmes līdzekļi. 
9. Komunikatīvais, interaktīvais un perceptīvais process. 
10. Izziņas procesu īpatnības. Teksts un zemteksts. 
11. Valodas estētika un kolorīts.Valodas kolorīta dažādās izpausmes, valodas kolorīts un valodas 

lietotāja personība. 
12. Estētiskais un neestētiskais valodā. 
13. Mūsdienu valodas ekspresivitāte. 
14. Vizuālo materiālu tipi. Vizuālo materiālu veidošana. Krāsas prezentācijā. 
15. Plašsaziņas līdzekļi un to ietekme. 
16. Starpkultūru komunikācija. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencētas ieskaites, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 - mācību literatūra) 
1.Freimane, I. (2000) Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R. 
2.Dubkevičs, L.; Ķestere, I. (2003) Saskarsme. Lietišķā etiķete. – Rīga 
3.Pīzs, A. (1997) Ķermeņa valoda. – Rīga 
 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti)  
1.Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere / Sast. A. Rožkalne. – Rīga, 2000.  
2.Rozenbergs, J. (2000) Latviešu valodas stilistika. – Rīga 
3.Rubīna, A. (2005) Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas kultūra teorijā un praksē. – Rīga 
4.www.liis.lv 
5.www.vvk.lv 

http://www.liis.lv/�
http://www.vvk.lv/�


  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Mākslas teorijas un vēsture  
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits                                                             80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Mākslas zinātne 
 
Kursa docētāja: 
Jekaterina Vikuļina 
 
Kursa anotācija: 
Iepazīties ar cilvēka radītajām mākslas teorijām, mākslas vērtībām no vissenākajiem laikiem līdz 
mūsu dienām. Izprast mākslas virzienu un stilu rašanās, nomaiņas un pēctecības likumsakarības, 
to ietekmējošos faktorus un nozīmi cilvēka apziņas attīstības procesā. 
Sniegt priekšstatu par māksliniecisko tēlu izmantošanas iespēju daudzpusību praktiskā psihologa 
darbā; iemācīt orientēties literārā darba psiholoģiskajos pamatos; veidot prasmi analizēt literārā 
varoņa emocionālo stāvokli, uzvedības motīvus, psiholoģisko noskaņojumu. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Pasaules mākslas galveno periodu, virzienu, stilu un to spilgtāko pārstāvju pārzināšana  
    pagātnē un šodien. 
2. Latviešu mākslas vēsture un mūsdienu māksla. 
3.Dažādu tehniku rašanās un attīstība. Jaunās mākslas formas – instalācijas, multimediju  
   produkti un stājmākslas vieta tajos. 
4. Klasiskās mākslas attīstības tendences un perspektīvas mūsdienās. 
5. Mākslinieciskās jaunrades psiholoģiskie pamati. 
6. Mākslinieciskā tēla psiholoģisko īpatnību analīze- viens no ceļiem, kā veidot psiholoģisko  
    domāšanu, radošu pieeju reālās personības novērtēšanai un izpratnei. 
7. Mākslas psiholoģija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencētas ieskaites, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 
1.Cielava, S. (1998.-2000) Vispārīgā mākslas vēsture. 3 sēj. R., Zvaigzne ABC. 
2.Kačalova, T., Pētersons, R. (2005) Mākslas vēstures pamati II. Rīga: Zvaigzne 

 
Literatūra (02-pamatliteratūra) 
1.Walter, I.F., et.al. (1998) Art of the 20th Century. 2 volumes. Koln, Benedikt Taschen Vrl 
 
Literatūra (03-papildinformācijas avoti) 
1.Latviešu mākslinieku teorētiskie raksti. R., Neptuns, 2002. 
2.Bucholz, E., L.Kaeppele, S., Hille, K, Stotland, I. (2007) Art;World History. Abrams Books, 
3.Wilkins, D.,G. (2005)The Collins Big Book of Art: From CaveArt to Pop Art. Collins Design,  
4.Левин, В. (2000) Воспитание творчества. – М., 1992 
 
 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Attīstības psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           10 
ECTS kredītpunkti                                                                 15 
Kontaktstundu skaits                                                             200 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        200 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Attīstības psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Natalija Ivanova, Dace Lapiņa, Jeļena Ļevina, Inese Petrova 
 
Kursa anotācija: 
Kursa ietvaros studentiem veidojas izpratne par psihiskās attīstības procesiem un likumsakarībām, kuru 
saturu sastāda izziņas procesi, gribas un emocionālā sfēra, kognitīva attīstība, pašapziņa, identitātes 
veidošanās, uzvedības izpausmēm filoģenēzes un ontoģenēzes attīstībā.  
Kursa mērķis ir izzināt, analizēt un pētīt attīstības dinamiku, akcentējot personības individuālās īpatnības 
un vecumposmu īpatnības, kas pilnveido studentu prasmes praktiskās dzīves situācijās saskatīt un izprast 
indivīdu psiholoģiskā vecuma īpatnības, izprast psihisko fenomenu funkcionēšanas likumsakarības, 
saskatīt pilnvērtīgas attīstības iespējas. Kursa gaitā studenti apzinās, ka ikvienam attīstības posmam, 
bioloģiskajiem un sociālajiem aspektiem ir būtiska nozīme cilvēka attīstībā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Attīstības psiholoģijas priekšmets, uzdevumi un metodes. Attīstības psiholoģijas nozīme. 
2.Attīstības jēdziens. Bērnība filoģenēzē. Psihiskās attīstības specifika. 
3.Bioloģiskais un sociālais cilvēka attīstībā. Psihiskās attīstības virzošie spēki. 
4.Attīstības psiholoģijas saistība ar citām zinātnēm. 
5.Personības attīstības periodizācijas problēma psiholoģijā. Attīstības posmu periodizācijas. Psiholoģiskā  
   vecuma jēdziens. 
6.Krīzes fenomens, tā loma cilvēka attīstībā un specifika vecumposmos. 
7.Galvenie personības attīstības aspekti ontoģenēzē: intelektuālā, gribas un emocionālās sfēras attīstība,  
   identitātes veidošanās u.c.). 
8.Z.Freida psihoanalīze par psihiskās attīstības īpatnībām. 
9.Psihes struktūra un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi. 
10.Personības attīstības epiģenētiskā teorija (E.Eriksons) 
11.Pašidentitātes un grupas identitātes fenomeni E.Eriksona personības psihiskās attīstības koncepcijā. 
12.Sociālās iemācīšanās teorijas par personības attīstības likumsakarībām socializācijas procesā.  
    Atdarinājuma nozīme personības psihiskajā attīstībā. Psiholoģiskās pieķeršanās un atkarības fenomens.  
    Pastiprinājuma fenomens. 
13.Personības intelektuālā attīstība Ž.Piaže teorijā: likumsakarības, mehānismi, stadijas. 
14.L.Vigotska kultūras vēsturiskā metode. 
15.Bērna egocentriskās pozīcijas fenomens Ž.Piaže koncepcijā un egocentriskās runas fenomens  
     L.Vigotska teorijā. Attīstības un mācīšanas savstarpējās determinizācijas problēma Ž.Piaže un  
     L.Vigotska teorijās. 
16.Personības tikumiskās attīstības pētījumi ontoģenēzē. 
17.Vadošā darbība, tās specifika. Spēles un rotaļas nozīme. 
18.Cilvēka attīstība dažādos vecumposmos: prenatālais periods, zīdaiņa periods, agrīnās bērnības periods, 
     pirmskolas vecums, jaunākais skolas vecums, pusaudžu vecums, jauniešu vecums, pieaugušo vecums, 
     vecu cilvēku psiholoģija 
19. Jaunākie pētījumu, publikācijas par vecumposmu un attīstības psiholoģijas fenomeniem. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmeni, diferencētas ieskaites, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 - mācību grāmatas) 
1.Крайг, Г., Бокум, Д. (2005) Психология развития.- Питер 
2.Слободчиков, В.И., Исаев,

2.Eriksons, E. (1998) Identitāte: jaunības krīze.- Rīga, Jumava 

 Е.И. (2000) Психология развития человека.- Mocквa 
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1.Boulbijs, Dž. (1998) Drošais pamats.- Rīga, Rasa ABC 

3.Piažē, Ž. (2002) Bērna intelektuālā attīstība.- Rīga, Pētergailis 
4.Vigotskis, Ļ (2002) Domāšana un runa.- Rīga, Eve 
5.Freid, A. (1998) Normality and Pathology in Childrenhood: Assessments of Development. – New York,  
6.Piaget, J., Weaver ,H. (2000) The Psychology of the Child. – Basic Books  
7.Mahler, M. S., Pine, F., & Bergman, A. (1975). The Psychological Birth of the Human Infant. London:  
  Hutchinson. 
8.Эpиксон, Э. (2000) Детство и o6щество.- Caнкт - Петер6ypг 
9.Фрейд , A. (1991) Bвeдeниe в детский пcиxоанализ.- Mocквa 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)  
1.Liepiņa, S. (1998) Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti.- Rīga, Raka 
2.Svence, G. (2003) Pieaugušo psiholoģija.- Rīga, Raka 
3.Journal of Developmental Psychology 
4.Journal Child Development  
5.Miller, P. A. (2001). Theories of Developmental Psychology. New York: Worth Publishers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Sociālā psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           3 
ECTS kredītpunkti                                                                 4,5 
Kontaktstundu skaits                                                             60 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        60 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Inna Savoņa 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar mūsdienu sociālās psiholoģijas galveno teorētisko pieeju  
jaunākajām  teorētiskajām un praktiskajām atziņām. Pēc kursa apguves studenti spēs atpazīt  sociāli 
psiholoģiskos fenomenus praksē, analizēt to cēloņus un iespējamās sekas. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Sociālās psiholoģijas vēsture un mūsdienu stāvoklis. Galvenās teorētiskās pieejas mūsdienu sociālajā 
psiholoģijā. Jaunākie pētījumi sociālajā psiholoģijā. 
2. „Es” izpratne sociālajā psiholoģijā 
3. Atribūcija. Atribūcijas jēdziens. Atribūcijas teorijas. Kauzālās atribūcijas process. Atribūcijas kļudas. 
4. Sociālā izziņa un sociālie spriedumi. Stereotipi un aizpriedumi. 
5. Sociālās attieksmes. Attieksmju funkcijas. Attieksmju teorijas. Attieksmes un uzvedība. Attieksmju 
maiņa. 
6. Agresija. Agresijas teorijas. Agresiju veicinošie faktori un mazināšanas iespējas. 
7. Sociālās grupas. Grupas dinamika un procesi tajās. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
      1. Vorobjovs, A. (2002) Sociālā psiholoģija-Rīga 
      2.  Майерс, Д.(2007). Социальная психология. ПИТЕР 

3. Андреева, Г. (2008). Социальная психология. М., Аспект Пресс. 
4. Stephen L Franzoni  (2001). Social Psychology. 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
      1.  Michael A Hogg, Graham M Vaughan (1998). Blackwell Handbook of Social psychology. 

2. Fletcher, G.I.O., Clark, M. (2001) Blackwell Handbook of Social psychology: Interpersonal    
    Processes. London: Blackwell Publishers 

       
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
       1. Лебон, Г. (1998) . Психология толпы. М., Ин-т психологии РАН. КСП+ 
       2. Лоренц, К. (1994). Агрессия. М., Прогресс 

 3. Хьюстон, М., Штребе, В. (2004). Введение в социальную психологию. Европейский  
    подход. М., Юнити. 
 4. Аронсон. Э. (2007). Общественное животное. Введение в социальную психологию 

       5. Богомолова, Н.., Андреева, Г., Петровская, Л. (2002). Зарубежная социальная         
           психология ХХ столетия: теоретические подходы. Аспект Пресс 
       6. Аронсон, Э., Уилсон, Т., Эйкерт, Р. (2008). Большая психологическая энциклопедия.  
           Психологические законы человеческого поведения. Прайм-Еврознак 
       7.  www. koob.ru/social_psyhology 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Klīniskā psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Klīniskā psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Jeļena Arnese-Lihačova, Svetlana Koļadko 
 
 
Kursa anotācija: 

Rosināt studentam apgūt medicīniskās psiholoģijas pamatzināšanas un tās praktiskās 
izmantošanas iespējas. Sekmēt cilvēka psihisko procesu pētīšanas pamatmetožu apguvi. 
Iepazīstināt studentus ar klīniskās pētīšanas pamatlikumiem, metodēm un kritērijiem psiholoģijā. 
Iepazīstināt klausītājus ar psihiskās normas un pataloģijas pamatkritērij 
 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Klīniskas psiholoģijas priekšmets, uzdevumi, saistība ar citam zinātnes nozarēm 
2. Uzmanība norma un patoloģijā, uzmanības traucējumi. Metodikas uzmanības pārbaudei.   
3. Atmiņa-norma un patoloģija, atmiņas traucējumi. Metodikas atmiņas pārbaudei. 
4. Sajūtas, uztvere normā un patoloģija. 
5.Domāšānas traucējumi. Metodikas domāšanas pārbaudei. 
6.Emocionālie traucējumi. 
7.Intelekta attīstības traucējumi- garīga atpalicība, tas raksturojums. Iegūta plānprātība. Intelekta  
    izpētes testi. 
8.Rakstūra akcentuācijas, tas raksturojums. Personības traucējumi, tas raksturojums. 
9. Šizofrēnija, psihisko procesu darbības, personības izmaiņas pie šizofrēnijas. 
10. Epilepsija, psihisko procesu darbības, personības izmaiņas pie epilepsijas. 
11. Neirozes, personības, psihisko procesu darbības īpatnības . 
12. Atkarības-ķīmiskas, datoratkarība, azartspēļu atkarība. Atkarības veidošanas riska faktori,  
      attīstības posmi. Rehabilitācijas īpatnības.   
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 
       1. Utinans, A.(2004) Cilvēka psihe –R. 

2.Учебник «Клиническая психология» под ред. Б.Д.Карвасарского (2004) «Питер» 
 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti) 

1. Косенко, В., Смоленко, Л., Чебуракова, Г. (2002) «Медицинская психология», «Феникс» 
2. Середина, Н. Шкуренко, Д. (2003) «Основы медицинской психологии» Ростов на Дону, 

«Феникс» 
3. Блейхер, В. Крук, М. Боков, С. (2000) Практическая патопсихология, Ростов-на-Дону 
4. Ролло Мэй (2003) Проблемы тревоги, Москва, ЭКСМО-ПРЕСС 
5. Wetterberg, L. (2003) Psihiatrija, Karolinska institūts, Stokholma, Zviedrija 
6. Cullberg, J. (2003) “Dynamisk Psykiatri” Copyright Johan Cullberg and Bokfelaget. Natur och 

Kultur. Stockholm. Sweden. 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 

 
Kursa nosaukums                                                                  Darba psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Darba psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Signe Bierande 
 
Kursa anotācija: 
Šis ir kurss, kurš sniedz zināšanas par darba psiholoģijas atziņām atbilstoši Latvijas sociālajam 
un ekonomiskajam kontekstam un pilnveido prasmes izprast notiekošos psihosociālos procesus 
darba vidē. 
  
Kursa apraksts-plāns: 
1.Organizāciju veidi. Organizācijas struktūras faktori. Organizācijas lielums. Organizācijas  
   sociālais  tēls. Organizācijas atrašanas vieta. 
2. Personība organizācijā. Darba motivācija. Apmierinātība ar darbu. Darba vietas plānojums. 
3. Darba prasības. Personas rakstura īpašības. Stress. Definīcija un īpatnības. Simptomu  
    parādīšanās.  
4. Izdegšanas sindroms (Burnout). Ilgstoša ļaunprātīga rīcība (Mobbing). 
5. Ergonomikas definīcija un mērķi. Ergonomisks projekts. Organizācija kā industriāls mājoklis. 
6. Ārējās un iekšējās vides attiecības. Sociālais aprīkojums. 
7. Psihoemocionālā slodze. Psihoemocionālā noguruma novēršana. 
8. Apmācība kā psihosociālās ietekmes līdzeklis. 
9. Darba psihofizioloģiskie pamati. 
10. Krasa un mūzika ražošanā. 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Garleja R. (2003) Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga:RaKa 
2. Джордж Дж. М. (2004) Организационное поведение: основы управления: 

учеб.пособие для вузов Москва: UNITY 
 

Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1. Silvester J. Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace. NY:  
      Guilford 
1.  Hargie O. Communication Skills for Effective Management. New York : Palgrave 
2. West M.A. Effective teamwork: practical lessons from organizational research, Oxford: 

BPS Blackwell 
 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1. Eglīte M. (2000) Darba medicīna. Rīga 

 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 

Kursa nosaukums                                                                  Vispārīgā psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           10 
ECTS kredītpunkti                                                                 15 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               200 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        200 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Ināra Krūmiņa, Dace Lapiņa, Nadežda Soldatenko 
 
Kursa anotācija: 
Kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par psihiskajām parādībām, par psihisko procesu īpatnībām, 
likumsakarībām. Veidojas izpratne par objektīvās pasaules subjektīvās atspoguļošanas procesa 
likumsakarībām, izzinot gan psihes būtību, gan individuālās īpatnības, bioloģisko un sociālo faktoru 
mijiedarbības lomu. Kursa mērķis ir ne tikai veicināt studentu izziņu par psihisko procesu darbības 
īpatnībām, par personības individuāli tipoloģiskajām īpatnībām, bet arī praktiski apgūt izpētes metodes, 
apzināt to izmantošanas iespējas savā profesionālajā darbībā.  
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Vispārīgās psiholoģijas attīstības vēstures apskats. 
2. Vispārīgās psiholoģijas izpētes metodes, eksperimentālā izpēte. 
3. Izziņas procesi, empīriskās un nativisma teorijas to attīstībā. 
4. Perceptīvās psihes īpatnības. Nervu sistēmas uzbūve. 
5. Psihes struktūra. Apziņa, tās funkcijas. 
6. Personība, tās attīstības aspekti personības teorijās. 
7. Temperaments. Temperamenta teorijas. 
8. Raksturs, tā struktūra. 
9. Vajadzības. Vajadzību teorijas. 
10. Spējas. Spējas un intelekts. Spējas un kreativitāte. 
11. Emocijas un jūtas. Emociju teorijas. 
12. Griba. Gribas struktūra, funkcijas. 
13. Motivācija. Motīvu klasifikācija, mehānismi. 
14. Darbība. Darbības struktūra, motīvi, veidi.  
15. Prasmes, iemaņas, paradumi, to savstarpējā saistība. 
16. Personības izpētes metodes, to izmantošanas specifika un iespējas. 
17. Jaunākie pētījumi par aktuālajiem jautājumiem vispārīgajā psiholoģijā. 
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 

 
Literatūra (01 - mācību grāmatas) 
1. Borns, L. (2001) Psiholoģija. – Rīga 
2. Vorobjovs, A. (2000) Vispārīgā psiholoģija.– Rīga 
3. Dūka, M. (2003) Psihes bioloģiskie pamati.- Rīga. 
4. Немов, Р. (2007) Общая психология.– Питер. 
5. Saundra Ciccarelli, J. (2008) White psychology. – Prentice Hall 
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1. Ādlers, A. (1992) Psiholoģija un dzīve.– Rīga. 
2. Freids, Z. (1994) Psihoanalīzes nozīme un vēsture. - Lielvārds. 
3. Jungs, K.G. (1996) Psiholoģiskie tipi. .– Rīga  
4. Фрейд, З. (1990) Психология бессознательного.- Москва. 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)  
Žurnāls "Psiholoģijas pasaule" 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Pedagoģiskā psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                          3 
ECTS kredītpunkti                                                                4.5 
Kontaktstundu skaits                                                            60 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       60 
Zinātnes nozare                                                                     Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:                                                          Pedagoģiskā psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Maira Bluša, Jeļena Korsakova 
 
Kursa anotācija: 
      Šā kursa uzdevumi ir atklāt psiholoģiskās likumsakarības pedagoģiskajā procesā dažādu : teoriju 
traktējumā.; gūt izpratni par zināšanu, prasmju, attieksmju, motivācijas veidošanos, to raksturojumu 
dažādos vecumposmos, akcentēt bērnu individuālo īpašo vajadzību respektēšanu pedagoģiskajā procesā; 
veidot izpratni par deviantu uzvedību kā likumsakarīgu, bērna attīstību ignorējošu audzināšanas procesa 
rezultātu; veidot izpratni par skolotāja personības individuālo iezīmju ietekmi iz skolēnu pedagoģiskajā 
procesā. Iepazīstināt studentus ar акtuālām teorijām, iemācīties pašmācības paņēmienus, patstāvīgi atrast 
nepieciešamās informācijas avotus. Iemācīties izmantot informatīvus materiālus mācību darbā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

  1.Mācīšana un mācīšanās - optimālā abu procesu mijiedarbības stila meklējumi. Attieksme un motivācija      
kā mācīšanās procesa galvenais rosinātājs. Zināšanu, prasmju un iemaņu veidošanās psiholoģiskais 
pamatojums. Šī procesa pedagoģiskā vadība dažādos vecumposmos. 

    2.Dažādu mācību modeļu (kognitīvā, uz procesu orientētā, uz skolēnu orientētā, komunikatīvā, uz 
emocionālo pārdzīvojumu orientētā u.c.) psiholoģiskās priekšrocības un ierobežojumi.  

3.Audzināšanas psiholoģiskais pamats dažādu psiholoģisko un filozofisko skolu traktējumā. 
       Audzināšanas stili un metodes. Motivācijas veidošana, izmantojot dažādus audzināšanas 

stimulus.Vērtēšana mācību procesā. Neformālā, normatīvā un kriteriālā vērtēšana. 
4.Skolotāja personības iezīmju raksturojums, personiskā un profesionālā līmeņa mijiedarbība. Skolotāja 

         personības ietekme uz skolēnu apziņu un emocionālo sfēru. Profesionālās „izdegšanas” fenomens un   
         psihohigiēnas nepieciešamība pedagoga darbā. 

 5.Konfliktu risināšanas metodes mācību procesā. Skolotāju - skolēnu saskarsmē nepieciešamās  
    pamatprasmes. 

     6. Pedagoģiskās psiholoģijas pētīšanas metodes, mērķi, uzdevumi, priekšmets dažādu izglītības 
filozofijas un psiholoģisko skolu traktējumā (esentiālisms, progresīvisms, pereniālisms, 
eksistenciālisms, biheviorisms, darbības psiholoģija, psihoanalīze, humānisms; iekļaujoša izglītības 
pieeja kā mūsdienu optimālākais humānistiskais izglītības modelis). 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 
1.Успенский, В.Б., Чернявская, А.П. (2003) Введение в психолого-педагогическую деятельность 
2.Geidžs, R., Berliners, V. (1999) Pedagoģiskā psiholoģija. - R.  
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1.Seifert,Kelvin L. (2002) Constructing a Psychology of Teaching and Learning.Eric No ĒD 431725,  
 
Literatūra ( 03 – papildinformācijas avoti)  
1.Hargreaves, A. (2001) Changing teachers, changing times. - Canada  
2. Rimma, S. (2000) Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. - R. 
2. Lieģeniece, D. (2000) Kopveseluma pieeja audzināšanā. - R. 
3.Beļickis, I., (2001) Izglītības alternatīvās teorijas, R. 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Personības psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits                                                             80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Maira Bluša 
 
Kursa anotācija: 
Kursa galveno saturu veido XX gs. nozīmīgāko personības teoriju īss izklāsts, īpašu vērību veltījot 
jaunākajām pieejām. Tas studentiem dod iespēju tālāk patstāvīgi padziļināti apgūt to vai citu teoriju. 
Kursā klasiskās personības teorijas tiek aplūkotas mūsdienu pētījumu kontekstā, tiek parādītas to 
pielietošanas iespējas psihodiagnostikā, mākslā, politikā u. c. dzīves sfērās. Studenti tiek iepazīstināti ar 
mūsdienu personības teorijām, sagatavoti šo teoriju patstāvīgai apguvei. 
Kursa mērķis un uzdevumi: iepazīstināt studentus ar personības psiholoģijas galvenajiem jēdzieniem, 
personības teoriju pamatfunkcijām, galvenajiem komponentiem, personības izpētes metodēm, 
pazīstamākajām teorijām 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Divas pieejas personības izpratnē. V.Dilteja „saprotošā psiholoģija”. Šterna personalizms. 
2. XIX gs. beigu psihoterapeitiskā prakse un Z.Freida profesionālā darbība. Personības  
    psiholoģija un psihoterapija. 
3. Personības pētījuma metodes. Personības datu veidi (L-dati, O-dati, T-dati, S-dati). 
    Zinātniskās un ētiskās prasības personības pētīšanā. 
4. Klasiskā psihoanalīze. 
5. Z.Freida pēcteči un mūsdienīga psihoanalīze (M.Kleina, A.Freida, K.Horni, G.Selivans,  
   E.Eriksons, E.Fromms). 
6. Analītiskā psiholoģija. Vardu asociācijas metode. 
7. Individuālā psiholoģija. 
8. Kelija teorija un personības konstruktu repertuārā metode. 
9. Humānistiskā psiholoģija. Pašaktualizācijas tests. 
10.Sociālkulturālā pieeja personības izpratnē (Dž.Mids, Ļ.Vigotskis, V.Bronfenbrenners,  
    A.Ļeontjevs, V.Petrovskis). 
11. Personības kā īpašību kopuma izpratne. R.Ketela un H.Aizenka testi. Mišels. 
12. K.Levina skola (mērķu pievilcības un motivācijas eksperimentālā pētīšana). Motivācijas  
      pētīšana padomju psiholoģijā. 
13. Motivācijas modeļi. Biheiviorālo un topoloģisko modeļu sintēze. Darbības veikšanas  
      kontrole un paškontrole. Sasniegšanas motivācija 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Хьелл., Зиглер Д., (1997) Теории личности, Санкт- Петербург 
2. Karpova, Ā., (1998) Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigne ABC 

Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1. Мадди (2003). Теории личности. СПб.: Питер. 
2. Фернхем А., Хейвен П. (2001). Личность и социальное поведение. М.: Питер. 
3. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. (2001). Личность: Теории, эксперименты, упражнения. 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК. 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 



  

1. Bronfenbrenner U. (1995) Developmental ecology: through the space and time. In Ph.Moen, 
G.Elder & K.Lusher (eds.) Examing Living in Context. Washington: APA Press, pp. 617-644. 

2.Striving and Feeling (1996) L.L.Martin & A.Tesser (eds.) Mahwah, NJ.: LEA Publ. 
3. Tyson, Ph. & Tyson, R. (1990). Psychoanalytic Theories of Development: an Integration. New 

Haven: Yale Univ. Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Eksperiments  sociālajā     
                                                                                                psiholoģijā 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Inna Savoņa 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar mūsdienu sociālās psiholoģijas galveno teorētisko pieeju  
jaunākajām  teorētiskām un praktiskām atziņām; sniegt studentiem priekšstatu par sociālpsiholoģiskā  
eksperimenta metodoloģiju; iepazīstināt ar eksperimentālās  sociālās psiholoģijas vēsturi un tās 
jaunākajiem sasniegumiem; veidot prasmi izdarīt objektīvus secinājumus par eksperimenta rezultātiem un 
formēt elementāras praktiskās iemaņas sociālpsiholoģiskā eksperimenta plānošanā un organizēšanā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1 Eksperiments – ka sociālās psiholoģijas metode. Eksperimentālais posms sociālās psiholoģijas vēsturē.  
   Eksperimentālās metodes raksturojums sociālajā psiholoģijā. Eksperimentālā pētījuma plānošana  
   sociālajā psiholoģijā. Eksperimentālā pētījuma ētika. 
2. Dinamiskie procesi mazajās grupās. Sociālā fasilitācija. N. Tripleta un citi mūsdienīgāki eksperimenti.  
    Sociālā slinkošana. Sociālās slinkošanas pētījumi. Deidividuācija. F. Zimbardo „cietuma”  
    eksperiments. Sociālās lomas fenomens. Grupas saliedētība. 
3. Sociālā ietekme. Konfomitāte. Šerifa, Aša un Milgrema eksperimenti. Mazākuma ietekme.  
    S. Moskoviči eksperimenti. Līderība. K. Levina klasiskie eksperimenti līderības stila pētījumos. 
4.Lēmumu  pieņemšana grupā. Grupas lēmuma efektivitāte. „Grupas domāšana”. Grupas polarizācija.  
   Grupas polarizācijas pētījumi. 
5. Starpgrupu attieksmes. Šerifa un Tedšfela eksperimenti. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
      1.Майерс, Д.(2007). Социальная психология. ПИТЕР. 

2.Дружинин, В. (2007). Экспериментальная психология. Питер-Юг. 
3.Chester A. Insko, John Schopler (2001). Experimental social psychology. New York,  
   London. 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
      1.Солсо, Р. (2006). Экспериментальная психология. Прайм-Еврознак. 
      2.Hewstone, Stroebe & Stephenson (Eds.) (2000). Introduction to Social Psychology. New  
         York: Addison. 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1.Милгрэм, С. (2001). Эксперимент в социальной психологии. ПИТЕР 
2.Гулевич, О. (2008). Психология межгрупповых отношений. МП 
3. Пайнс, Э., Маслач, К. (2001). Практикум по социальной психологии. ПИТЕР. 
4. Аронсон, Э.(2003). Общественное животное. Исследования. Прайм-Еврознак 
5.Московичи, С. (2007). Социальная психология. ПИТЕР 

      6.Чалдини, Р. (2002). Психология влияния. ПИТЕР 
 

 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Sociālpsiholoģisko projektu  
                                                                                                izstrādāšanas pamati  
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Inna Savoņa 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis attīstīt studentu spēju risināt sociālpsiholoģiskus uzdevumus dzīves un sociālpsiholoģisko 
zināšanu kontekstā. Uzdevumi – studentu iepazīstināšana ar praktiskās sociālas psiholoģijas jomām, ar 
uzdevumu tipoloģiju sociāli-psiholoģiskā plānā, šo uzdevumu specifiku un to risināšanas paņēmieniem, 
tapāt arī studentu projektu izstrāde par sociāli-psiholoģisku problemātiku, to praktiska realizācija un 
efektivitātes novērtējums. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Praktiskās sociālas psiholoģijas jomas. Praktiskās sociālās psiholoģijas sasaiste ar citām 
psiholoģijas jomām. 

2. Praktiskās sociālās psiholoģijas problēmas. Uzdevumu nostādne sociālajā psiholoģijā. 
3. Sociālā psihologa galvenās darba stratēģija. Psihologa praktiķa pozīcija darbā ar klientu. Sociālā 

psihologa darba specifika ar pasūtītāju. 
4. Praktiskās sociālās psiholoģijas metodes. 
5. Sociāli-psiholoģisko projektu realizācijas monitorings (pārraudzība). 
6. Sociāli-psiholoģiskā darba specifiskie un nespecifiskie efektivitātes rādītāji. 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
      1. Жуков, Ю. (2004). Методы практической социальной психологии. Аспект Пресс 

2.“ Введение в практическую социальную психологию”под редакцией Ю. Жукова, 
    Л. Петровской, О. Соловьевой. (1999) М., Смысл 
3. Stephen L. Franzoni (2001) Social psychology 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
      1. Солсо, Р. (2006) Экспериментальная психология. Прайм-Еврознак  
      2. Reiss, H (2000). Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology.    
          Cambridge 
      3. Snyder, C., Forsyth, D. (2001). Handbook of Social and Clinical Psychology. New York 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

 1.Евтихов, О.(2004). Практика психологического тренинга. СПб, Рeчь 
       2. Фоломеева, Т. (2009). Социальная психология. Практикум. Проспект 
       3. Шапарь, В. (2003). Методы социальной психологии. Феникс 
       4. Горбатов, Д. (2003). Практикум по психологическому исследованию. 
       5.“Экспериметальная психология. Практикум» под редакцией С. Смирнова,  
         Т. Корнилова, М., 2002 
 
 

 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
 
Kursa nosaukums                                                                   Praktiskais darbs ar ģimeni 
Kredītpunkti                                                                            2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Maira Bluša 
 
Kursa anotācija: 
       Radīt studentiem priekšstatu par ģimeni kā sarežģītu vēsturisku, sociālu un psiholoģisku sistēmu; par 
bērnu un vecāku attiecībām kā spoguli, kurš atjauno ģimenes iekšējo struktūru. Veidot izpratni, ka 
afektīvi emocionālas attiecības ģimenē ir ģimenes psiholoģiskā portreta sastāvdaļa, ka mīlestība ir 
ģimenes labklājības, bērnu un vecāku attiecību pamats. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Ģimene, tās funkcijas bērnu un vecāku attiecības vēsturiskā aspektā. 
2.Ģimenes attīstība: periodi un krīzes. 
3.Ģimene un bērna attīstība, audzināšanas uzdevumi. 
4.Afektīvi emocionālas attiecības ģimene. Konflikti un to risināšanas ceļi. 
5.Praktiskā psihologa darbs ar ģimeni. 
6.Psihoanalītiskā pieeja ģimenes problēmām. Ģimenes analīze. 
7.Bērna attīstības vecumposmu periodi un bērnu un vecāku izrietošās attiecību īpatnības. 
8.Deprivācija: tās veidi, nozīme audzināšanas procesā. 
9.Bērna dzimumattīstība, mātes un tēva loma. 
10.Problēmas un krīzes bērna attīstība, vecāku loma to risināšanā. 
11.Galvenās shēmas un metodes, psihologam pārbaudot pirmskolas vecuma un skolas vecuma bērnu. 
12.Audzināšanas procesa neievērošanas sekas. Audzināšanas noviržu izpētes metodes. 
13.Audzināšanas tipi ģimenē. Diagnostika. 
14.Psihologa darbs, lai koriģētu vecāku un bērnu attiecības ģimenē. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
1. Karpova, Ā. (2000) Ģimenes psihologija. - RaKa 
2. Эйдемиллер Э., Юстицкий, В., (2001)Психология и психотерапия семьи. С.-Пб. 
3. Сатир В., (1997) Как строить себя и свою семью. М. 
4. Edvard H., Jakobs D., (2000) Helping Parents Help Their Children. Jason Aronson. 
       
 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti) 
1.Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков.- М.- 1997. 
2.Robert H., Lauer Phd., Jeanette C., (1999) Becoming Family: How to Build a Stepfamily that Really  
   Works.- Augsburg Fortess Publicers 
3.Karen,V., Harpen- Darton, M. H., (1999) Working with Children and their Families.- Lyceum Books  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
 
Kursa nosaukums                                                                  Neiropsiholoģijas pamati 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                              40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                         40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Klīniskā  psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Svetlana Koļadko, Ināra Roja,  
 
Kursa anotācija: 
       Vispārināt un izklāstīt galvenos smadzeņu funkcionēšanas mehānismus un likumsakarības, 
organismam mijiedarbojoties ar iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstināt studentus ar augstāko psihisko 
funkciju lokalizāciju galvas smadzenēs, to norišu likumsakarībām, augstāko psihisko funkciju 
neiropsiholoģisko analīzi smadzeņu lokālo bojājumu gadījumos un aprakstīt neiropsiholoģiskos 
sindromus. 
        
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Neiropsiholoģijas priekšmets. Priekšstatu par smadzeņu saistību ar domāšanu attīstības vēsture 
2.Nervu sistēmas funkcijas un iedalījums. Smadzeņu un to struktūru pētīšanas metodes.   
   Smadzeņu bioelektriskās aktivitātes reģistrēšana. Psiholoģisko traucējumu mērķtiecīgas regulēšanas  
   metodes. 
3. Smadzeņu  lielo    pusložu    garozas pakauša   daivas   un   redzes  uztveres organizācija.  
    Smadzeņu lielo pusložu garozas deniņu, daivas un dzirdes uztveres organizācija. 
4. Smadzeņu lielo pusložu garozas mugurējās daļas terciārās zonas  un   simultānās sintēzes  
    organizācija. sensomotorās zonas. Kustību sensorās zonas. Motorās un premotorās zonas.  
    Kustību organizācija. 
5. Smadzeņu  lielo  pusložu garozas pieres daivas un psihisko funkciju regulācija. Smadzeņu lielo   
    pusložu garozas mediālie rajoni un to loma psihisko procesu regulācijā. 
. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, esejas, praktiskā darba atskaites rakstiskajā veidā, publiskās prezentācijas. 
 
 Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Apinis, P. (1998) Cilvēks 
2. Valtneris, A. (1995) Cilvēka fizioloģija. R..: Zvaigzne ABC,  
3. Лурия, А.(1996) Oсновы нейропсихологии. - M.: МГУ 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1. Хомская, Е. (1997) Нейропсихология. - М: МГУ 
 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
       1. Dūka, M.(2003) Psihes bioloģiskie pamati.- RaKa 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
 
Kursa nosaukums                                                                  Psiholoģiskās konsultēšanas  
                                                                                                pamati 
Kredītpunkti                                                                          4 
ECTS kredītpunkti                                                                6 
Kontaktstundu skaits                                                             80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Klīniskā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Natālija Ivanova 
 
Kursa anotācija: 
      Radīt iespēju apgūt konsultatīvā darba pamatu, iepazīstināt ar galvenajām konsultatīvā darba 
metodēm, struktūru un paņēmieniem. 
     Radīt apstākļus, lai studenti apgūtu pašizpētes dažādas formas un metodes: reālā un ideālā "Es tēla" 
pašizpētes formas un metodes; prioritatīvo vērtību un nozīmju pašizpētes formas un metodes; sevis paša 
starppersonu saskarsmes sistēmas un sevis paša apmierinātības ar attiecībām ģimenē pašizpētes formas un 
metodes; apgūt pašizpētes spēju saskarsmes gatavībai ar citiem cilvēkiem. Demonstrēt šo pašizziņas 
formu un metožu izmantošanu. 
     Radīt ikvienam iespēju gūt pieredzi darbā ar metodikām, panākot konstruktīvu atgriezenisko saikni; 
analizēt katras metodikas izmantošanas iespējas un ierobežojumus, tipiskās kļūdas darbā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Konsultatīvā darba galvenais saturs, mērķi, uzdevumi, kritēriji, plānošana, struktūra. 
2.Psiholoģiskās konsultācijas attiecības ar psihoterapiju: kopīgais un atšķirīgais. 
3.Psihologa-konsultanta loma un uzdevumi. 
4.Konsultanta sagatavošana. Konsultanta personība. 
5.Konsultēšanas atmosfēra. 
6.Kontakts psiholoģiskajā konsultēšanā. 
7.Psiholoģiskā darba kontrakts. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, diferencēta ieskaite, esejas, praktiskā darba atskaites rakstiskajā veidā, publiskās 
prezentācijas. 
 
 Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1.  А.М. Айламазян. (1999) Метод беседы в психологии.М.  
2.   Р.Кочюнас. (1999) Основы психологического консультирования.М. 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1.  Роджерс К. (1999) Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области  
    практической работы./Пер. с англ. М., Апрель Пресс: Эксмо Пресс. 
2. Алан Е. Айви, М.Б.Айви, Л.Саймэн-Даунин. (1999) Психологическое консультирование и  
     психотерапия: методы, теории, техники.М. 
3. van Deurzen, E. (2002) Existencial Counselling&Psychotherapy in Practice, SAGE Pub. 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1. James F.T. Bugental, Ph.D.(2000) The art of the psychotherapist W.W.Norton&Company New 
York, London 

2. Jeffrey A.Kottler, Robert W.Brown. (2002) Introduction to Therapentic Counseling. Wardsworth 
 
 
 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Ievads praktiskajā psiholoģijā 
Kredītpunkti                                                                          2 
ECTS kredītpunkti                                                                3 
Kontaktstundu skaits                                                            40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       40 
Zinātnes nozare                                                                     Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:                                                          Darba psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Natālija Inanova 
 
Kursa anotācija: 
Šā kursa pamatideja ir veidot priekšstatus par praktisko psiholoģiju un psiholoģisko praksi, 
iepazīstot praktiskā psihologa darbības pamatvirzienus. Iepazīstināt ar praktiskā psihologa darba 
formām, individuālās un grupas izvēles priekšnosacījumiem. Apzināt nozīmīgākās prasības, kas 
izvirzītas psihologa personībai un iepazīt izstrādāto speciālista modeli, psihologa darbības 
individuālā stila veidošanās īpatnības un psihologa profesionālās attīstības etapus. Analizēt 
kvalificēta praktiskā psihologa darbības raksturojumu kopumu salīdzinājumā ar nekvalificēta 
psihologa raksturojumu kopumu. Pievērst uzmanību, ka praktiskā psiholoģija ir pašizziņas 
fokusēšanās un interesantu dzīves fenomenu, tā formalizēšana zinātniskās izziņas kontekstā un 
praktiskās darbības vienotība. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Speckursa mērķi un uzdevumi. Darba stratēģija, paņēmieni.  
2. Personības psiholoģiskā gatavība psihologa darbam Psihologa darbības jēga un psihologa 
profesijas personiska jēga studentiem. 
3.  Kvalificēta psihologa darba pamatprincipi un īpatnības. Profesionāla ētika. 
4. Psihologa darbības dažādās sfēras cilvēka dzīves dažādās jomās (psihologs sportā, 
apkalpošanas sfērā, medicīnā, tiesās u.c.). 
5. Psihologa darbības modeļu projektēšana cilvēka dzīves dažādās sfērās. 
6. Objektīvie un subjektīvie apstākli psihologa darbības sekmīgai norisei. 
7. Kvalificēta psihologa tēls. Psihologa personiskās profesionāli nozīmīgās īpašības. 
8. Psihologs kā personība, kvalificēta psihologa portrets, profesionāli nozīmīgas īpašības (ideālo 
un reālo korelācijas). Objektīvie un subjektīvie apstākļi psihologa rezultatīvai darbībai savā 
profesijā. 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā 
veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 
1. Грановская, Г. (1998) Введение в практическую психологию, Москва 
2. Абрамова, Г. (2001) Введение в практическую психологию. – М. 
 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti) 
1. Hartley J., Brantheaite, A.(2000) The applied Psychologist (2nd edition ) – Open Univ.Pr.. 
2. Parsons, R.D. (2000) The Ethics of Professional Practice. – Allyn&Bacon, 
3. McBurney,D.H.(2001) How to think like a psychologist: Critical Thinking in Psychology. –  
    Prentice Hall,  
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                Psihologa ētika un  
                                                                                              profesionālā darbība 
Kredītpunkti                                                                         2 
ECTS kredītpunkti                                                               3  
Kontaktstundu skaits                                                           40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                      40 
Zinātnes nozare                                                                    Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                          Darba psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Maira Bluša 
 
Kursa anotācija: Šā kursa pamatideja ir radīt studentiem priekšstatu par psihologa darbības specifiku 
darba vietā. Palīdzēt apzināties vērtības un prioritātes profesionālajā darbībā. Palīdzēt apgūt prasmi 
orientēties psihologa darba apstākļos un ieņemt profesionālu pozīciju attieksmē pret administrāciju, 
izvērtēt administrācijas un kolēģu pieprasījumu, profesionāli veikt būtiskāko uzdevumu atlasi. Kursa 
ietvaros iepazīties ar ētikas kodeksu iestrādātajiem pamatprincipiem, kas ir psihologa darba organizācijas 
pamatā, veidojot sadarbību ar klientiem, pasūtītājiem, kolēģiem un citu profesiju pārstāvjiem. Kursa 
mērķis ir izanalizēt Latvijas valsts pieņemtos ētiski procesuālos likumus un principus, apzināt un mācīties 
praktiski pielietot ētikas principus un standartus, analizējot dilemmas situācijas. 
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Speckursa mērķi un uzdevumi. Darba stratēģija un taktika. Studentu gaidas. 
2. Psihologa pašprezentācija administrācijai un kolektīvam. Informācija par    psihologa 

pakalpojumu veidiem. 
3. Psihologa vienošanās ar darba devēju un kolēģiem- psihologiem (par ko un kā vienoties). 

Ietekmes zonu un atbildības robežu noteikšana.  
4. Stereotipi un mīti par psihologa darbu. Gaidas no psihologa un kā tās noskaidrot. Psihologa 

pozīcijas specifika darba kolektīvā. 
5. Profesionālā ētika. Profesionālo asociāciju nozīme. 
6. Morālās izvēles situācijas. Profesionālo psihologu sociālais statuss un vieta sabiedriskajās 

attiecības, psihologa profesionālās darbības atšķirība no citiem saskarsmes veidiem.  
7. Vispārcilvēciskas vērtības, morālie principi – ētikas kodeksu pamats. Latvijas PP Asociācijas 

ētikas kodeksa struktūra un saturs.  
8. Dažādu ētisku situāciju analīze (pēc noteikumiem principiem), psiholoģiskās situācijas izspēle 

grupās. 
9. Psihologa adaptācija darba vietā. Tipiskās grūtības uzsākot darbu.  
10. Psihologa darbības pamatveidi un to nozīme. Psihologa darba rezultāti; kritēriji un veidi to 

noteikšanai.  
11. Darba rezultātu prezentācijas iespējas un nepieciešamība darba devējam un kolēģiem.  
12. Profesionālās „izdegšanas” fenomens un psihohigiēnas nepieciešamība psihologa darbā.  
13. Atbalsta grupu veidošana psihologiem, kuri uzsāk darbu. Supervīziju funkcijas, veidi un nozīme 

psihologa darbā.  
14. Bailes, bažas un šaubas uzsākot profesionāla psihologa darbu. Psiholoģiskā gatavība sākt strādāt 

par psihologu. Diskusijas par noteiktu jautājumu, kas saistītas ar psihologa darbu.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 

1. Вачков, И. Гриншпун, И., Пряжников, Н. (2004)  Введение в профессию „психолог”.- 
Москва- Воронеж 

2. Psihologa profesijas standarts, (2002) Izglītības un Zinātnes ministrija.  
 

Literatūra (02 - pamatliteratūra) 



  

1. Parsons, R. D. (2000) The Ethics of Professional Practice.- Allyn&Bacon 
2. Code of Ethics of Practice. (2002) American Counselling Association 
 

Literatūra ( 03 – papildinformācijas avoti)  
1. Decenzo, D. A., O`Neil, S. L., De Cenzo, D. A. (2000) Human relations: Personal and Profesional 

Development.- Prentice Hall 
2. Hartley, J., Branthwaite, A. (2000) The Applied Psychologist (2 nd edition).- Open Univ. Pr. 
3. Standing Committee of Ethics.(2001)  General Assembly in London 
4. Карандашев, В. (2000) Психология: введение в профессию.- Москва 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Psihologa darba specifika  
                                                                                                organizācijā 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Darba psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Signe Bierande 
 
Kursa anotācija: 

2. Graham, B. (2000) Human resources management. – Pitman publishing 

Rosināt studentus veidot priekšstatu par organizācijas psiholoģijas pamatnostādnēm, organizācijas darba 
efektivitāti un attīstību ietekmējošiem faktoriem, īsi iepazīstināt studentus ar motivācijas teorijām, 
komunikācijas procesu, grupu ietekmi, organizācijas kultūru, līderības teorijām, konfliktu veidiem 
organizācijā. Praktiski analizēt dažus organizāciju konfliktus, izpētīt darbinieku motivāciju ietekmējošus 
faktorus, komunikāciju procesu un organizācijas kultūru X organizācijā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Organizācijas vispārējs raksturojums. Kas ir organizāciju psiholoģija. Organizācijas saistība ar 
citām zinātnēm . 
2. Organizāciju psiholoģijas īsa attīstības vēsture, attīstības perspektīvas. 
3. Organizāciju tipi un komunikāciju process 
4. Darba motivācijas teorijas. Personāla motivācija: apmierinātība ar darbu, taisnīguma princips, 
mērķi un darbības efektivitāte, gaidas, motivācija, atgriezeniskās saites efektivitāte. 
5. Grupas organizācijā: formālās, neformālās, grupu ietekme. 
6. Vadītājs, vara, ētika, politiskas organizācijas. Līderis organizācijā, līderības teorijas. 
7. Organizāciju kultūra, tās saturs, izmaiņa un attīstība. 
8. Konflikts organizācijās, uzvedības stratēģija konfliktos. 
9. Organizāciju attīstība un pārmaiņas. 
10. Organizāciju psihologa darbības ētiskie aspekti. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
      1.    Pikeringa, P (2004) "Personāla vadība", J. Rozes apgāds 

2.    Бодалёв, А.(1999) Личность и общение.  
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
      1.   Gatewood, R.D., Field, H.S. (2003) Human resources selection. – Dryden 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1.    Garleja, R., Vidnere, M. (2000) «Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā»,  
       Raka,  
2.    Rookes, P. (2002) "Perception: Theory, Development and Organisation" 
3.    Bossid, L. (2001) «Execution: The Discipline of Getting Thing Done» 

 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Anatomija un fizioloģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Svetlana Koļadko, Ināra Roja 
 
Kursa anotācija: 
Kursa uzdevums ir sniegt cilvēka anatomijas lūr fizioloģijas pamatzināšanas. Izprazdams 
organisma uzbūvi un funkcijas, students pilnīgāk spēs iedziļināties cilvēka psihiskajos procesos. 
Galvenā uzmanība tiks veltīta organisma regulējošo un koordinējošo sistēmu (nervu sistēmas un 
endokrīno dziedzeru) apguvei, sensoro sistēmu uzbūvei un funkcijām. 
Kursā apgūstamais materiāls tiks sadalīts pa tēmām un pasniegts lekciju, semināru un praktisko 
nodarbību veidā. Tiks sagatavoti an kontroltestu jautājumi - operatīvai zināšanu. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Ievads anatomijas fizioloģijas disciplīna. Organisma šūnveida uzbūve, šūnu diferencācijas 
nozīme. 
2. Nervu sistēmas morfoloģiskais un funkcionālais iedalījums. Refleksa gredzens, referentācija. 
Sinapses uzbūve un darbība. 
3. Muguras smadzeņu uzbūve un funkcijas. Muguras smadzeņu nervi, spinālais šoks, muguras 
smadzeņu apvalki, likvors. 
4. Galvas smadzeņu attīstība, iedalījums, stumbra daļu - iegareno smadzeņu un mugurējo 
smadzeņu uzbūve un funkcijas. 
5. Vidussmadzenes, to centri, starpsmadzeņu uzbūve un funkcijas. 
6. Stumbra retikulārā formācija, tās ietekme uz citām smadzeņu dalām. Lielās puslodes uzbūve, 
iedalījums, garozas primārie, sekundārie un terciārie lauki. 
7. Lielo pusložu limbiskā sistēma, bazālie kodoli. 
8. Veģetatīvā nervu sistēma, iedalījums, uzbūve un funkcijas. 
9. Humorālā funkciju regulācija, hormonu iedarbības spektrs. Neirālās un humorālās regulācijas 
loma funkciju regulācija. 
10. Hipofīze, tās regulējošā loma. Stresa reakcijas, to saistība ar veģetatīvo nervu sistēmu un 
endokrēno dziedzeru funkcijām. 
11. Sensorās sistēmas uzbūve. Redzes sensorā sistēma, gaismas uztveres mehānisms, redzes ceļi. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 

1. Apinis, P. (1998) Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, pataloģija. – Rīga 
2. Dūka, M. (2003) Psihes bioloģiskie pamati.- RaKa 
3. Bruce V. (2000) Visual perception. Physiology, psychology and ecology (3rd

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
      1.Zigmond, M., Bloom, F., Landis, S., Roberts, I., Squire, L. (2001) Fundamental  
          Neuroscience. – Academic Press, USA 

 ed.)  - 
Green P & Georgenson M.,  



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Psihofizioloģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Medicīna 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētājas: 
Svetlana Koļadko, Ināra Roja 
 
Kursa anotācija: 
Kursā tiek analizēts psihisko procesu un psihisko stāvokļu fizioloģiskais pamats. 
Psihofizioloģijas uzdevums ir sniegt zināšanas un izpratni par organisma funkcionālo stāvokli 
gan ģeneralizētās, gan motivētās reakcijās. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Psihofizioloģijas priekšmets 
2. Nervu audi. Neironi. Neiroglija. 
3. Membrānas miera potenciāls. Nātrija - kālija jonu skūknis. Darbības potenciāls. Nervi. 
4. Nervu galu veidojumi. Sinapses. Ķīmiskās sinapses uzbūve. 
5. Informācijas kodēšana nervu sistēmā. 
6. Nervu centru īpatnības. Irradiācija. Dominante. 
7. Miegs. Miega veidi. Miega stadijas. Smadzeņu struktūras, kas saistītas ar miegu. Miega  
    nozīme. 
8. Emocijas. Emociju klasifikācija un funkcijas. Smadzeņu struktūras, kas saistītas ar emocijām.  
    Cilvēku individuālās īpatnības saistībā ar emocijām. 
9. Atmiņa. Atmiņas klasifikācija, īslaicīgās atmiņas mehānismus skaidrojošās hipotēzes.  
    Ilgstošās atmiņas mehānismus skaidrojošās hipotēzes. 
10. Apziņa un abstraktā domāšana. Apziņas mehānismus skaidrojošās hipotēzes. 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 

1. Данилова, Н.(1999)  Психофизиология. – М.: Аспект Пресс 
2. Александров, Ю. (1998) Основы психофизиологии. М.: ИНФА-М. 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1. Zigmond, M. J., Bloom, E. F., Landis, S. C., Roberts, J., Squire, L. R.(1999) 
Fundamental Neuroscience, Deluxe Version, Masao Ito 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1. Carlson, N. R. (1998) Physiology of behaviour 6 (th. ēd.), Boston: Allyn & Bacon,  
 

 
 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

Kursa nosaukums                                                                  Kognitīvie psiholoģiskie procesi 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija  
 
Kursa docētāja: 
Dace Lapiņa 
 
Kursa anotācija: 
Kursa ietvaros studentiem veidojas izpratne par kognitīvo procesu: sajūtu, uztveres, atmiņas, uzmanības, 
domāšanas, iztēles funkcionēšanas likumsakarībām. Studenti izzina, kā notiek zināšanu uztvere, apstrāde 
un kā tas ietekmē tālāk cilvēka nostāju, pozīciju, attieksmi gan pret sevi, gan citiem, kas savukārt 
izpaužas uzvedībā darbībā.  
Kursa mērķis ir izzināt, analizēt un pētīt, kā cilvēks apstrādā iegūtās zināšanas, kā veidojas iekšējās 
darbības shēmas, sistēmas, kognitīvie modeļi dažādu kognitīvo teoriju skatījumā. Kursa gaitā studenti 
iemācās atpazīt kognitīvo procesu fenomenus, to izpausmes, darbības specifiku, struktūru, apgūst izziņas 
procesu diagnostikas iespējas, kā arī iemācās sekmēt šo procesu attīstību, izstrādājot un veicot korektīvo 
un attīstošo darbu. Kurss sniedz studentiem iespēju labāk orientēties cilvēku individuālajās atšķirībās, 
atrast veidus, piemeklēt metodes, atbilstošas attīstošās programmas kognitīvo spēju attīstībai, ievērojot 
individuālās, vecumposma īpatnības.    
 
Kursa apraksts-plāns: 

1. Kognitīvās psiholoģijas attīstība, pētījumi. 
2. Sajūtas. Sajūtu veidi un īpašības. 
3. Uztvere. Uztveres veidi, īpašības un teorijas. 
4. Uzmanība. Uzmanības veidi, īpašības funkcijas un teorijas. 
5. Atmiņa. Atmiņas struktūra, pamatprocesi, likumsakarības. 
6. Iztēle. Iztēles sintēzes veidi. Iztēle un radošums 
7. Valoda, tās apguve. 
8. Domāšana. Domāšanas veidi, formas, operācijas, īpašības. 
9. Bērna domāšanas attīstība. 
10. Kognitīvo procesu mijsakarības. 
11. Intelekts. Intelektuālās attīstības faktori. Intelekta koncepcijas. 
12. Intelekts un spējas. Mākslīgais intelekts. Intelekts un kreativitāte. 
13. Kognitīvo procesu diagnostikas metodes. 
14. Kognitīvie modeļi, shēmas dažādu autoru skatījumā (L.Festingers Dž.Kellijs,  F.Haiders u.c.). 

Vadošās teorijas kognitīvajā psiholoģijā.  
 
      Literatūra (01 - mācību grāmatas) 
1. Anderson, B. F. (1985). Cognitive Psychology. New York: Academic Press.  
2. Солсо, Р.Л. (2002) Когнитивная психология – Москва 
 
      Literatūra (02 - pamatlliteratūra) 
1. Piažē, Ž. (2002) Bērna intelektuālā attīstība.- Rīga, Pētergailis 
2. Vigotskis, Ļ. (2002) Domāšana un runa.- Rīga, Eve 
3. Sternberg, R. J. (1997) Encyclopaedia of Human intelligence. New York: Macmillian 
4. Sternberg, R. J. (2002) Cognitive Psychology. Fort Worth: Harcourt Brace 
 
     Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)  
1. Journal of Cognitive Psychology Review of Psychology 
2. Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligence for 21st century. New York: Basic      
    BooksMedin O. &Markman A.  
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Diferenciālās psiholoģijas  
                                                                                                pamati 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Nadežda Soldatenko 
 
Kursa anotācija: 
Studentu iepazīstināšana ar vispārīgo personības psiholoģiskās izpētes teoriju, lai noskaidrotu 
personības diferenciālās īpatnības. Studentu iepazīstināšana ar psiholoģisko izmaiņu vispārīgo 
teoriju. Studentu iepazīstināšana ar atsevišķām speciālajām metodikām un to pielietošanu. 
Iemācīt studentiem pēc iegūtajiem empīriskajiem datiem novērtēt iegūtos raksturotājlielumus, 
salīdzināt tos ar pārbaudāmā reālo uzvedību 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Īss diferenciālās psiholoģijas vēsturiskās attīstības apskats. Diferenciālās psiholoģijas priekšmets,  
    uzdevumi, metodes. 
2. Bioloģiskais un sociālais apskats cilvēkā. Ģenētiskā pieeja individuālo atšķirību izpētē. 
3. Individuālo attīstību heterohronitāte kā dažādu funkciju veidošanās likumsakarīga secība. 
4. Cilvēka fizioloģisko un psiholoģisko raksturojumu izmaiņas filoģenēzē 
5. Individuālo atšķirību izpausmes dažādos ontoģenēzes posmos. 
6. Audzināšana un apmācība kā individuālās atšķirības noteicošie sociālie faktori. 
7. Praktiskās nodarbības individuālo atšķirību noteikšanai, ko determinē cilvēka profesionālā, etniskā, 
dzimumpiederība. 
8. Praktisks uzdevums atšķirību noteikšanai - individuālās attīstības heterohronitātes noteikšana. 
9. Teorijas, kas individuālo atšķirību noteikšanu saista ar ķermeņa uzbūvi un uzvedību. 
10.Praktisks uzdevums. Novērojums un testēšana cilvēku grupās ar dažādu ķermeņa uzbūvi, un 
atšķirību un līdzību noteikšana. 
11. Gendera atšķirības. Šo atšķirību izpausmes dažādās sociālajās grupās - uzvedībā un personības 
raksturojumos. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā 
veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Анастази, А. (2001) Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые 
различия в поведении. – Москва: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс 

2. Amelang, M. (2002) Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. – 
Stuttgart: Kohlhammer 

3. Claus, Günter. (2001) Differentielle Lehrpsychologie. – Berlin: Volkseigener Verlag 
 

Literatūra (02 - papildinformācijas avoti) 
1. Ильин, Е.П. (2001) Дифференциальная психофизиология. «Питер» Санкт-

Петербург, Москва 
2. Носс, И.Н. (2000) Психодиагностика. – Москва: КСП+ 
3. Дружинин, В.Н. (1999)Структура и логика психологического исследования. – 

Москва: ИП РАН 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Psiholoģijas vēsture 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Jeļena Korsakova 
 
Kursa anotācija: 
Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par psihisko parādību izpratnes veidošanos cilvēces                              
vēstures gaitā un tās likumsakarībām. Prot novērtēt psiholoģijas sasniegumus tagadnes un nākotnes 
skatījumā. Prot analizēt autoru darbus kā laikmeta lieciniekus un izkristalizēt aktuālās atziņas atbilstošai 
praktiskai pielietošanai. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Psiholoģijas vēstures priekšmets. Psiholoģijas zināšanu attīstības etapu vispārējs raksturojums. 
Psiholoģijas vēstures principi un metodes. 
2.Priekšstati par psihi antīkā filozofijā un medicīnā. 
3.Psihologiskās domas attīstība viduslaikos un renesanses laikmetā. 
4.Psiholoģijas kā patstāvīgas zinātnes tapšana. V.Vunds, F.Bretāno, I.Secenovs, G.Ebinghauzs. 
5.Psiholoģijas attīstības galvenās tendences XIX.g.s. beigās. 
6.Psiholoģijas kā eksperimentālās zinātnes veidošanās. 
7.Psiholoģijas attīstības virzieni un skolas. Biheviorisms. Geštaltpsiholoģija. Psihoanalīze. Z. Freida, 
K.G.Junga, A.Adlera koncepcijas. Neofreidisms. K.Horneja, E.Fromms, E.Ēriksons, H.S. Salivans. 
8.Darbības psiholoģija. Kognitīvā psiholoģija. Eksistenciālā psiholoģija. Humānistiskās teorijas 
psiholoģija u.c. 
9.Skolu saplūšanas un transformācijas tendences. 
10.Akadēmiskās un praktiskās psiholoģijas attīstība Latvijā. Citvalstu autoru psiholoģisko ideju ietekme. 
Pētniecības sākumi. Psiholoģijas virzieni un nozares Latvijā XIX. g.s. P. Dāles izveidotā psiholoģijas 
pētījumu laboratorija Universitātē. P.Birkerta ieguldījums daiļrades psiholoģijā. M.Liepiņas 
psihosomātiskie pētījumi. 
11. J.A. Studenta atziņas bērnu, pusaudžu un jauniešu attīstības psiholoģijā. 
12.Pedagoģiskās un attīstības psiholoģijas problēmu pētījumi K.Velmera, V.Avotiņa, I.Plotnieka u.c. 
darbos. Latvijas psihologu pētījumu izmantošanas iespējas.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 

1. Vorobjovs, A., Kudiņš, A. (2005) No domas līdz zinātnei. – Psiholoģijas vēsture. Rīga: SIA 
izglītības soļi;  

2. Svence, G. (2009) Ievads Latvijas psiholoģijas vēsturē, - Rīga, RaKa.  
 

Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1. Vorobjovs, A. (1998) Psiholoģijas vēsture.- Rīga: Daugavpils pedagoģijas universitāte 
2. Huber, R.J. (2000) Cornerstones of Psychology: Reading in the History of Psychology. – 

Harcourt College Publishers. 
3. Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2002) History of Modern Psychology. – Harcourt Brace&Publishers 
 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1. Шультц, А., Шультц, Д. (1998) История психологии. – СПб. 
2. Ярошевский, М. (1996) История психологии. – Москва; Academia 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                 Ievads mācību darbībā 
Kredītpunkti                                                                          1 
ECTS kredītpunkti                                                               1.5 
Kontaktstundu skaits                                                            20 
Patstāvīgā darba apjoms                                                       20 
Zinātnes nozare                                                                     Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                           Pedagoģiskā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Jeļena Maļiševa 
 
Kursa anotācija: 
      Iepazīstināt studentus ar didaktikas populārākajām teorijām ,iemācīties pašmācības 
paņēmienus, patstāvīgi atrast nepieciešamās informācijas avotus. Palīdzēt studentiem ņemot vērā 
pašvērtējumu un personības īpatnības, izstrādāt savu mācību procesa stilu; apgūt publiskās 
uzstāšanās iemaņas, jautājumu uzstādīšanas iemaņas, konspektēšanas, anotēšanas, tēžu un 
referātu sastādīšanas iemaņas, projektu darba grupā iemaņas; iemācīties izmantot informatīvus 
materiālus mācību darbā. Iegūto informāciju, visinteresantākos „atradumus” prezentēt grupai, 
organizējot iemaņu apmaiņas konferences, diskusijas, uzstāšanos ar referātiem par dažādām 
mācību tēmām. 
       
Kursa apraksts-plāns: 
1. Mūsdienu mācību process. Mācību darba psiholoģija. Personības izziņas procesi. 
2. Apmācības metodes. Mācību darba veidi. Anketēšana. Anotēšana. Tēžu sagatavošana un 
apspriešana. 
    Konspektēšana. Konspektu apspriešana. 
3. Referēšana. 
4. Patstāvīgais darbs ar pirmavotiem. 
5.Pašaudzināšana saskarsmē. Personības saskarsmē. Individuālās īpatnības un saskarsme. 

     

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 
1.Ā,Karpova. (1994) Personība un individuālais attīstības stils.R. 
2.Роботова, А.С.., Леонтьев, Т.В. (2006) Введение в учебную деятельность: Учебное 
пособие для студентов педагогических вузов. Издание 3-е 
 
Literatūra ( 02 – papildinformācijas avoti)  
1.Metodiskais mācību līdzeklis ‘’Ievads mācību darbībā’’ SPPA.,2008 
2.Панфилова, А.П. (2005) Деловая коммуникация в профессиональной деятельности 
3.Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник., МГУ 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Psiholoģiskās izpētes un  
                                                                                                izvērtēšanas metodes 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits                                                             80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
 
Kursa docētāji: 
Marina Kamišāne, Dmitrijs Ļicovs, Dzidra Meikšāne 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodēm kā arī to 
teorētiskiem principiem. Studenti apgūs prasmes pielietot praktiski metodes: novērošana, 
anketēšana, intervija, testēšana. Studenti apgūs prasmi veidot izpētes projektus, analizēt un 
izvērtēt pētījumus. Izvēlēties pētījuma metodes saistībā ar validitātes nodrošinājumu. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Psiholoģiskās izpētes nosacījumi. Psihologa darba ētiskie un profesionālie nosacījumi. 
2. Intervija kā izpētes metode. Intervijas veidi, mērķi, uzdevumi. Principi, kas jāievēro       
    intervētājiem. Iegūtā materiāla apstrāde un interpretācija. 
3. Novērošana, tās mērķi un uzdevumi. Novērošanas procesa organizācija atbilstoši novērojuma   
   mērķim. Rezultātu apstrāde un interpretācija. 
4. Anketēšana. Anketas sastādīšana, noformēšana. Slēgtie un atvērtie jautājumi hipotēzes  
    pārbaudei. Rezultātu apstrāde un interpretācija. 
5. Biežak izmantotās psiholoģiskās izpētes metodes: Rokiča, Bassa-Darka, Spīlberga, Tomasa- 
    Kilmana, Hanina u.c. Rezultātu apstrāde un interpretācija. 
6. Individuālās un grupu izpētes īpatnības.  
7. Psiholoģiskās izpētes nosacījumi un specifika dažādās vidēs (bērnu dārzā, skolā, klīnikā). 
8. Izpētīt divu personu dzīves vēsturi, izanalizēt to, fiksēt nozīmīgākos lūzuma punktos viņu  
    dzīves gājumā un to likumsakarības. 
9. Pielietot iegūtās zināšanas kursa darba izstrādē un  prezentēt semināros. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testēšana,  
diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 

4. Groth-Marnat, G. (2003) Handbook of Psychological Assessment. – New-York 
5. Cropley, A. (2002) Kvalitative research methods. – Riga 
6. Солсо, Р.(2002) Экспериментальная психология: практический курс. – СПб. 
 

Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1. Анастази, А., Сьюзан, И. (2006) Психологическое тестирование. – СПб.: Питер,  

 
Literatūra(03 – papildinformācijas avoti) 

1. Journal of Psychological Assessment 
2. Хок, Р. (2003) 40 исследований, которые потрясли психологию.Секреты 

выдающихся экспериментов. – СПб. 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                   Eksperimentālā metode  
                                                                                                 psiholoģijā 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits                                                             80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:                                                             Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Uldis Ābele 
 
Kursa anotācija: 

Iepazīstināt studentus ar psiholoģisko pētījumu teorētiskajiem pamatiem, eksperimentālu 
pētījumu plānošanas un organizēšanas principiem un praktiskā darbībā integrēt studentu teorētiskās 
zināšanas eksperimentālajā psiholoģijā, vispārīgajā psiholoģijā un matemātiskās statistikas pamatos. 
Attīstīt prasmes ievākt, apstrādāt, analizēt, interpretēt psiholoģisko pētījumu rezultātus un rakstiski 
noformēt pētījuma atskaiti. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Eksperimentālās psiholoģijas priekšmets, uzdevumi. Zinātnes metodoloģija. 
2. Eksperimenta situācija. Eksperimentatora un pētāmo personības ietekme uz rezultātiem. 
3. Pētījumu etapi, tajos veicamā darba saturs. Eksperimentāls pētījums, cēloņsakarības pazīmes.  
    Pētījuma mainīgie lielumi, to veidi, operacinonālā apzīmēšana. 
4. Ideāls un reāls eksperiments. Eksperimentāla pētījuma iekšējā un ārējā validitāte. Draudi  
    validitātei. 
5. Pētāmo atlase. Izlases veidošana. Pētāmo sadale eksperimenta grupās Eksperimenta metode. 
6. Mainīgo kontrole. Ārējo mainīgo noteikšana. 
7.Eksperimentālie plāni jeb dizaini. Iekšgrupu, starpgrupu, faktoru plāni. Plāni vienam  
   pētāmajam. 
8. Kvazieksperiments, ex post factum kontrole. Korelatīvs pētījums. Spriedumu izdarīšana par mainīgo 
saistību. 
9. Pētījumu rezultātu noformēšanas principi. Atskaites struktūra. 
10.Eksperimentālu pētījumu analīze. Pētījumu organizācijas un spriedumu validitātes izvērtējums. 
11. Eksperimentāla pētījuma plānošana. Apspriešana grupā. 
12. Izziņas procesu (atmiņas, uztveres, uzmanības, domāšanas) eksperimentāla izpēte. 
13. Reakcijas eksperimentāla izpēte. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Дружинин, В.(2000)  Экспериментальная психология. – М.: ИНФРА – М 
2. Клайн, П. (2001) Справочное руководство по конструированию тестов. – Киев 
3. Kline, P. (2000) The New Psychometrics: Science, Psychology and Measurement, - Routledge 
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1. Blaxter, L., Hughes, E., Tight, M. (2001) How to research. – Bristol 
2. Solso, R.L., Johnson, H.H., Beal, M.K. (2000) Experimental Psychology: A Case Approach. – Addison- 
    Wesley Pub Co 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1. Journal of  Experimental Psychology 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Personības izpētes metodes 
Kredītpunkti                                                                           4 
ECTS kredītpunkti                                                                 6 
Kontaktstundu skaits                                                             80 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:                                                           Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētāji: 
Uldis Ābele, Marina Kamišāne 
 
Kursa anotācija: 

Kursa pamatideja, mērķis un uzdevumi: iepazīstināt studentus ar personības izpētes metodēm un 
attīstīt to lietošanas prasmes: ievākt, apstrādāt, analizēt, interpretēt psiholoģiskās izpētes metožu 
rezultātus. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Personības izpētes teorētiskie aspekti. Ideogrāfiskā un nomotētiskā pieeja. Personības aptauju  
    īpatnības. 
2. Reaktivitātes izpēte. J. Streļau aptauja. 
3. 16 PF Kettela tests. 
4.  Starppersonu attiecību aptauja 
5. MMPI tests. Standartizētā personības daudzfaktoru izpētes metode 
6. Leonharda – Šmišeka adaptētā rakstura tipu aptauja 
7. D. Ļeontjeva dzīves jēgas orientāciju tests 
8. Interešu izpēte. Interešu anketa. Holanda aptauja. Interešu struktūras anketa 
9. Projektīvās metodes. Teorētiskie aspekti. 
10. Tests „Māja. Koks. Cilvēks” 
11. Tematiskās apercepcijas tests 
12. Ģimenes zīmējums 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
1.Анастази, А., Урбина, С. (2001). Психологическое тестирование. СПб.: Питер. 
2.Бурлачук, Л.Ф.(2003) Психодиагностика: учебник для вузов. - СПб.: Питер 
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1.Archer, R., Smith, S., (2008) Personality assessment. - 

   

NY.: Routledge,  
2.Boeree, G., (2006) Personality theories., Extracted from  

http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html (e) 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1.Елисеев, О. (2001) Практикум по психологии личности. — СПб.: Питер,  
2.Батаршев, A.B. (2001) Темперамент и характер: Психологическая диагностика. — М: ВЛАДОС- 
   ПРЕСС,  
3.Леонтьев, Д.(2000) Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. — М.: Смысл,  
4.Моисеева, О. (2007) Психодиагностика индивидуальных особенностей личности. Часть 2.  
   Психодиагностика характера: Учебно-методическое пособие. – Владивосток: Мор.гос. ун-т 
5.Costa, P, Jr., McCrae, R., (2008) The Revised NEO personality Inventory (NEO-PI-R). Personality  
   theory and assessment.- SAGE Publications,  
6.Wiggins, J.,(2003) Paradigms of personality assessment. - NY.: Guilford Press 

http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html�


  

 
 

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Grupas pētīšanas metodes 
Kredītpunkti                                                                           3 
ECTS kredītpunkti                                                                 4,5 
Kontaktstundu skaits                                                             60 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        60 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:                                                           Sociālā psiholoģija  
 
Kursa docētāja: 
Inna Savoņa 
 
Kursa anotācija: 
Mazā grupa – „ vide, kurā saskarsme notiek tuvākajā distancē” ( T. Parsons) ir specifisks sabiedrības 
psiholoģiskā mehānisma mikromodelis. Vienlaikus to var izmantot ari kā eksperimentālu laboratoriju  
sociālpsiholoģiskiem pētījumiem un jaunu uzvedības normu izstrādei. Kursa mērķis ir sniegt studentiem 
zināšanas par grupas pētīšanas metodēm; praktiski veikt metožu aprobāciju noteiktā auditorijā 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Praktiskās sociālās psiholoģijas metodes. 
2. Novērošanas metode. Novērošanas jēdziens un veidi. Novērošanas posmi. Novērošanas vienības un  
    kategorijas. Novērošanas rezultātu fiksēšanas veidi (protokols un dienas grāmata). Neiejaukšanās  
    princips novērojumā. R.Beilza metodika „Grupas mijedarbības novērošana”. 
3. Aptaujas metode. Aptaujas metodes jēdziens un veidi. Intervija, intervijas veidi. Anketēšana.  
    Respondentu atlases metodes. Aptaujas sastādīšanas galvenie principi. 
4. Grupas-fokuss kā kvalitatīvā metode pielietojamos sociāli-psiholoģiskos pētījumos. Grupas-fokusa  
    jēdziens. Grupas-fokusa priekšrocība un ierobežojumi. Respondentu atlase; atlases kritēriji. Moderatora  
    loma grupas-fokusa realizēšanā.  
5. Sociometrija kā grupas emocionālās struktūras pētīšanas metode. Metodes saturs. Sociometriska  
    pētījuma sagatavošana; prasības grupai; sociometrisko kritēriju tipi un prasības tiem. Sociometrijas  
    veikšanas kritēriji. Iegūto rezultātu analīze. Sociometrijas organizēšana. 
6. Kvalitatīvi-kvantitatīva dokumentu analīze (kontent-analīze). 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
           1. Жуков, Ю. (2004). Методы практической социальной психологии. Аспект Пресс 

     2. “ Введение в практическую социальную психологию”(1999) под редакцией Ю. Жукова,  
          Л. Петровской, О. Соловьевой. М., Смысл 
     3. Reiss, H (2000). Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology.  
           Cambridge 

 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti) 
           1.  Фоломеева, Т. (2009). Социальная психология. Практикум. Проспект 

    2.  Битянова, М. (2008). Социальная психология. ПИТЕР 
    3.  Ядов, В. (2007). Стратегия социологического исследования. Омега-Л. 

4. “Экспериметальная психология. Практикум» (2002) под редакцией С. Смирнова,  
       Корнилова, М. 

           5.    Горбатов, Д. (2003). Практикум по психологическому исследованию.  
6.   Коломинский, Я (2001). Психология взаимоотношений в малых группах. Тетра-Системс 

    7.    Snyder, C., Forsyth, D. (2001). Handbook of Social and Clinical Psychology. New York 
          8.    www.sociograd.ru/artfiles/1427/bales.doc 
           9.    www. myword.ru 
 
 



  

 
 

Studiju programmas kursa apraksts 
Kursa nosaukums                                                                  Organizāciju izpētes metodes 
Kredītpunkti                                                                           3 
ECTS kredītpunkti                                                                 4,5 
Kontaktstundu skaits                                                             60 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        60 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Darba psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Signe Bierande 
 
Kursa anotācija: 
Lietišķās saskarsmes partneru īstenoto lomu saskaņa sadarbības pušu pārstāvju priekšstatos palielina 
apmierinātību ar darbu un starppersonu saskarsmi darba kolektīvā. Kurss ir paredzēts iepazīstināt 
studentus ar dažāda tipa (ražošanas, mācību) organizāciju, konflikta cēloņu, nelielas apmierinātības ar darbu, 
negatīvo savstarpējo attiecību kolektīva izpētes metodēm, izmantojot sociāli psiholoģiskās metodes – 
eksperimentu, aptauju, personības novērtējumu grupā, kompetentu tiesnešu metodi. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Organizācijas mērķtiecīgas attīstības problēmas aktualitāte. Organizācijas izpētes metožu   
 virzieni: diskusiju metode, spēļu metode, selektīvais treniņš, vadītāja darbības rezultativitātes   
novērtējums. 
2.Organizācijas funkcionēšanas sfēras izpētes metodes.  
3. Darbinieku apmācīšanas metodes grupas uzdevumu „Akvārijs”, „Prāta vētra” (Kari Helēna) utt. 
risināšanai. 
4. Metodes organizāciju vadītāju lietišķo un personisko īpašību izpētei. Personības grupveida novērtējums 
kā vadītāja lietišķo un personīgo īpašību noteikšanas veids saskaņā ar organizācijas darbinieku aptauju. 
Iespējas izmantot organizācijā kadru izvēles un uzvietojuma metodi (M.Forvergs, R.Likerts). 
5. Personības īpašības, ko nosaka pēc R.Ketella aptaujas anketas (izmanto skalu veidošanas metodi). 
6.Novērtēšanas bipolarizācijas tehnikas izmantošana (F.Fidlers), vērtējot vadītaja un līdera darbību 
organizācijā. 
7. Ekspertu vērtējuma metode (Olafs Helmers). Ekspertu vērtējuma prognostiska vērtība. Eksperta 
ticamības sistēmas noteikšana. 
8. Darba kolektīva vadīšanas stils (V.Zaharovs, A.Žuravļovs). 
9. Metodikas vadītāju uzvedības stila noteikšanai saspringtās situācijās: projektīvās metodikas 
10. Vadītaja darbības efektivitātes novērtējums (Z.Zīgerts, V.Langs).  
11.Vadītāja amata kandidāta personības profila noteikšana. Menedžera profila izsvītrošana. Personības 
tests (H.Zīverts) un stresa pārbaudes tests. 
12. Organizācijas sociālpsiholoģiskā klimata izpētes metodes. 
13. „Traucejumu” diagnostikas metodika, veidojot emocionālos kontaktus (V.Boiko).  
14. Spēļu metodes organizācijas sociālpsiholoģiskā klimata korekcijai. 
15. Metodes organizācijas vadītāja stratēģijas noteikšana pastāvot konfliktsituācijai darbībā. 
16. Metodika, kā noteikt vadītāja noslieces un tieksmes vadības uzdevumu risināšanā un saskarsmes 
veidošana ar cilvēkiem. 
17.  Metodes, kā noteikt motivāciju strādāt un gūt panākumus darbā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Garleja R., Vidnere M. (2000) Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā: Raka 
2. Бодалёв А.А. (1999) Личность и общение.  
3. Зайцева Л.Г., Соколова М.И. (2006) «Организационное поведение», Москва Экономист  

Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
      1.    Rookes, P. (2000) Perception:Theory, Development and Organization 



  

2. Graham B. (2000) Human resources management. – Pitman publishing 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1. Гедерт Д., Фон Розеншталь Л.(2006)  «Организационная психология», 
Гуманитарный центр, Харьков 

2. Bossid, L.(2001) Execution:The Disciplineof Getting Thing Done 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Psihometrika 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:                                                           Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Uldis Ābele 
 
Kursa anotācija: 

Šīs kurss iepazīstinā studentus ar psiholoģiskās izpētes metodēm izvirzītajām prasībām, 
psihomterisko rādītāju noteikšanas īpatnībām, attīstā prasmes kritiski izvērtēt pieejamos izpētes 
instrumentus un orientēties valīdu un ticamu metožu izstrādes principos. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Psihometrijas jēdziens. Prasības izpētes metodēm. Validitāte. Ticamība. Diskriminantivitāte. 
2. Klasiskā testu teorija un pantu reakcijas teorija 
3. Efektīvu psiholoģisko testu raksturojums. Prasības testu izstrādei. 
4. Mērījuma skalu pielietošana psihometrijā 
5. Metodes kriteriālās validitātes noteikšana 
6. Jautājumu formulēšana. Uzdevumu grūtības indeksa un diskriminantivitātes noteikšana 
7. Iekšējās saskaņotības noteikšana. Kronbaha alfa, Kudera- Ričardsona formula. Dalīto pušu  
    ticamības noteikšana 
8. Metodes standartizācija. Galvenie parametri. Standartizācijas skalas. 
9. Izstrādātās metodes prezentācija, diskusija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Клайн, П.(2001)   Справочное  руководство по  конструированию  тестов (Введение  
в психометрическое  проектирование). -  Киев 

2. Kline, P., (2000) The New Psychometrics: Science, Psychology and Measurement. – 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

Routledge.: 

1. Анастази, А., Урбина, С. (2001) Психологическое  тестирование. - СПб.: Питер,  
 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
      1.   Бурлачук, Л.Ф. (2003) Психодиагностика: учебник для вузов. - СПб.: Питер 
      2.   Бурлачук,Л.Ф., Морозов, С.М. (1999) Словарь-справочник по психологической  
            диагностике.   2 -е изд. - СПб.: Питер 
      3.  Cohen, R.,  Swerdlik, M. E. ,  Swerdlik, M., (2004) Psychological Testing and  

   Assessment: An Introduction to Tests and Measurement.- 
4. 

McGraw-Hill College.:  
Roderick, P. McDonald., (2005) Contemporary Psychometrics: A Festschrift for 
Roderick P. McDonald.,  - 

 
 

Lawrence Erlbaum Assoc Inc.:  

http://www.bestwebbuys.com/Paul_Kline-author.html?isrc=b-compare-author�
http://www.bestwebbuys.com/Ronald_Jay_Cohen-author.html?isrc=b-compare-author�
http://www.bestwebbuys.com/Mark_E_Swerdlik-author.html?isrc=b-compare-author�
http://www.bestwebbuys.com/Mark_Swerdlik-author.html?isrc=b-compare-author�
http://www.bestwebbuys.com/Roderick_P_McDonald-author.html?isrc=b-compare-author�


  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
 
Kursa nosaukums                                                                  Matemātiskā statistika 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits semestrī                                               40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
 
Kursa docētāja: 
Jūlija Liodorova 
 
Kursa anotācija: 
Šī kursa apguve sekmē racionāli-pētniecisko prasmju un objektīvu novērošanas spēju attīstību 
psiholoģijas specialitātes studentiem 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Ievadnodarbība. Matemātiskās statistikas saistība ar zinātnisko pētījumu metodoloģiju  
    psiholoģijā. 
2. Datu veidi psiholoģijas pētījumos un to mērījumu skalas. Statistikas pamattermini un  
    matemātiskie apzīmējumi. 
3. Empīriskie (biežumu) sadalījumi. Datu rindas sakārtošana un iedalīšana intervālos. Relatīvo  
    un kumulatīvo biežumu aprēķināšana. 
4. Empīrisko sadalījumu grafiskais attēlojums. Histogrammas, poligoni, stabiņu un apļa  
    diagrammas. 
5. Svarīgākie aprakstošās statistikas rādītāji. (Centrālā tendence, variācija, asimetrija un ekscess) 
6. Izlases izmantošana populācijas parametru vērtēšanā. 
7. Kombinatorikas elementi. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni. A apriori (klasiskās) un a  
    posteriori (statistiskās) varbūtības aprēķināšana. 
8. Teorētiskie sadalījumi, to īpašības un piemērošana empīriskiem sadalījumiem. 
9. Statistiskās hipotēzes un to pārbaudes (parametriskās un neparametriskās) metodes. 
10. Dispersiju analīzes pielietojumi. 
11. Sakarību pētīšanas metodes. Korelāciju analīze. Regresija 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 - mācību grāmatas) 

1. Raizs,L (2000) Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs.- R. 
2. Arhipova,L., Bāliņa,S. (1999) Statistika ar Microsoft Excel ikvienam.- R. 

 
Literatūra (02 – papildinformācijas avoti) 

1. Sirkin,R.M. (1999) Statistics for social science.- Thousand Oaks[etc.]: Sage Publ. 
      2.   Krastiņš.O. (1997) Neparametriskās statistikas metodes.- R. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Saskarsmes psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Jeļena Mališeva 
 
Kursa anotācija: 
Šis ir ievada kurss, kurš ļaus studentiem apgūt galvenos jēdzienus un likumsakarības par saskarsmi, 
izskaidrot savu saskarsmi un labāk izprast apkārtējos cilvēkus. Psiholoģijas zinātne ietver daudz atšķirīgu 
tematu, un viedokļi par dažiem tematiem var būt strīdīgi. Tāpēc kursa mērķis ir: mācīšanās pamatiemaņu 
apguve, prasme strādāt ar literatūru, izteikt savas domas rakstiski un mutiski, rosināt gūtās atziņas 
izmantot praktiskā darbībā.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Saskarsmes galvenie aspekti un tās izpētes līmeņi. 
2.Saskarsmes komunikatīvā struktūrvienība. Verbālā saskarsme, tās formas. Dialogs. Dialoga sākuma 
metodes, gaitas regulēšana, argumentācija, spekulatīvās metodes. Monologs. Lekciju lasīšanas 
psiholoģiskie mehānismi. Psiholoģiskās barjeras. Individualitātes īpatnību ievērošana monologrunā. 
Neverbālā saskarsme. 
3.Saskarsmes interaktīvā struktūrvienība. Mijiedarbības veidi. Guvumu un zaudējumu attiecības 
saskarsmē. Sekmīgas saskarsmes algoritmi. 
4.”Es” pozīcijas un to izmaiņas saskarsmes situācijās. E.Berna transakciju analīze. 
5. Saskarsmes interaktīvā struktūrvienība. Pirmais iespaids. Galvenie sociālās uztveres parametri, to 
nozīme saskarsmē. Sociālās uztveres galvenie mehānismi (identifikācija, stereotipizācija, refleksija, 
empātija u.c.). 
6.Grupu teorija. Grupu veidi. Grupu attīstības pakāpes un organizācija. Grupu iedalījums pēc sociālām 
pazīmēm. Grupas locekļu iedalījums tipos, pēc sociālā statusa. Grupas attīstības stadijas. 
7.Sociālā uzvedība. Sociālās uzvedības organizācija struktūra un darbības principi. Uzvedības kultūra kā 
sociāla vērtība. 
8. Konflikts sociālā uzvedībā. Konfliktu klasifikācija. Konfliktu risināšanas psiholoģiskie mehānismi. 
9.Stresa koncepcija saskarsmē. Stresa nesošās izmaiņās. Stresa pārvarēšana. Praktiski padomi stresa 
vadīšanā. 
10.Pašaudzināšana saskarsmē. Personības saskarsmē. Individuālās īpatnības un saskarsme. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 
      1.    Sietniece, I.,Kupše,S.,Bralītis,V.,Dubkevičs,L.(2002) Saskarsme. – R.. Jumava 

2. Myers D.G. (2000) Social Psychology. 
3. Андреева Г. (2002) Социальная психология. – М. 

Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
3. Hewstone, Stroebe & Stephenson (Eds.)(2000). Introduction to Social Psychology. New York: 

Addison. 
4. Реан А. А. , Коломинский Я. Л. (2000) Социальная педагогическая психология. – СПб 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1. Psiholoģijas pasaule.  
2. Journal of Social Psychology. 
3. Тренинг – навыки конструктивного взаимодействия с подростками (1999), М.  
4. Психология воспитания. (1995) Под ред. Петровского В.А. - М. 

 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Vadības psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Margarita Gorjačeva 
 
Kursa anotācija: 
Sniegt studentiem priekšstatu par vadības psiholoģijas pamatnostādnēm, organizācijas darbības 
efektivitāti un mērķu sasniegšanu ietekmējošiem faktoriem. Iepazīstināt studentus ar vadīšanas 
stiliem, vadītāja funkcijām, lomām, uzdevumiem. Praktiski analizēt vadības psiholoģijas 
galvenās pieejas, vadīšanas stilus, izstrādāt mūsdienu vadītāja profesionalitātes kritērijus.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Kursa objekts un priekšmets. 
2. Personība kā vadības objekts. 
3. Personība kā vadības subjekts. 
4. Organizācija un sociālā grupa kā vadības objekts. 
5. Grupas dinamikas mehānismi. 
6. Vadības saskarsme. 
7. Konflikta psiholoģija un tā atrisināšanas paņēmieni  
8. Sarunu procesa psiholoģija. 
9. Tēla radīšana kā saskarsmes kultūras sastāvdaļa. 
10. Reklāmas psiholoģija. 
11. Vadības lēmumu pieņemšanas psiholoģija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Kernberg O.F. (2001)  Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations 
Yale Univ. Pr. 

2. М.Нельсон Б., Экономи П. (2000) Умение управлять. - М. 
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1. Ильин Е.П. (2000) Мотивация и мотивы. - С.-П. 
2. Pikeringa P. (2002) „Personālā vadība”, J.Rozes apgāds 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1. Kupčs J. (2002) Saskarsmes būtība. - Rīga: Zvaigzne ABC  
 
 
 
 
 
 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                   Profesijas izvēle     
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Margarita Gorjačeva 
 
Kursa anotācija: 
Sagatavot studentus klientu konsultēšanai izglītības un arodizvēles jautājumos, dažādu darba formu 
izmantošanai – individuālai konsultācijai, grupveida konsultācijai, t.i.: motivēt profesijas izvēles  
plānošanai, sniegt informāciju par mācību iestādēm, par profesijām, palīdzēt iepazīt klientam pašu sevi, 
apzināt intereses, spējas, savu darbības sfēru, savas stiprās un vājās puses, palīdzēt izveidot rīcības plānu. 

 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Profesijas izvēles nozīmīgums. Profesionālās orientācijas attīstības vēsture. Profesionālā  
   orientācija Latvijā un pasaulē. 
2. Profesijas  izvēle dažādos vecuma posmos. Faktori un apstākli, kas ietekmē efektīvu profesijas  
    izvēli.  
3. Intereses kā profesijas izvēles ietekmējošs faktors, intereses izpētes metodes un darba formas.  
    Spējas un prasmes, to nozīme profesijas izvēlē. Testi un metodikas. 
4. Raksturs, temperaments, pašvērtējums, lēmuma pie-ņemšana. Arodkonsultāciju veidi:  
    informatīva, diagnos-tiskā, psiholoģiskā, psiholoģiski-pedagoģiskā, medicīniskā un grupas 
    konsultācija. 
5. Psihofizioloģisko parametru izpēte, to pielietošana arodkonsultēšanā. 
6. Personāla atlase. Dažādie tās veidi. 
7. Darbs ar bezdarbniekiem (individuāli un grupā). Profesionālas darbības sfēras. 
8. Profesijas  plānošana.  
9. Profesijas  izvēles koncepcija Latvijā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 
1.    Пряжников, Н.С. (2001) Психологический смысл труда.- Москва, Воронеж.: «Институт    
       практической психологии» 
 
Literatūra (02-pamatliteratūra) 
1. Educational and Vocational Guidance. Bulletin. IAEVG (International Association for 

Educational and Vocational Guidance), Published by the International Association for 
Educational and Vocational Guidance, 2002. 

2. Nilsson, P., Akerblom, P. (1999) Career Life Counselling - A Future Counselling Method?  
      Past-Present-Future come together in counselling. - Samhall Midland AB, Ostersund 
 
Literatūra (03-papildinformācijas avoti) 
1. Profesiju klasifikators. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti.(2002) - Rīga: BO VSIA 

„Latvijas vēstnesis” 
2. Daudzpusīgā intelekta teorijas skola. Pieredzes materiāls.(2000) -Rīga: Avots 
3. Пряжников, Н.С. (2002) Игровые профориентационные упражнения.- Москва.:Изд-во      
      «Институт   практической психологии» 
4.    Дружинин, В.Н. (2000) Психология общих способностей. – Санкт-Петербург: Питер 



  

Studiju programmas kursa apraksts 
 
Kursa nosaukums                                                                  Reklāmas psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Margarita Gorjačeva 
 
Kursa anotācija: 
Šī kursa mērķis un uzdevumi izpētīt reklāmas būtību teorētiskā griezumā un izveidot iemaņas zināšanu 
praktiskai pielietošanai. Iepazīstināt studentus ar galvenajiem reklāmas izveides un veiksmīga 
izvietošanas procesa etapiem. Kā arī attīstīt spēju atpazīt dažādu reklāmu psiholoģiskās atšķirības un 
iedarbības mehānismu.  
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Reklāmas psiholoģijas priekšmets. Reklāmas vēsture, loma sabiedrībā, mērķi un funkcijas, veidi 
un izvietošanas iespējas, izmaksas, tiesiskie un ētiskie aspekti. 
2. Reklāmas psiholoģijas teorijas, metodes un modeļi. Reklāmas psiho-loģijas teorijas struktūra. 
Pētījumu metodes reklāmas psiholoģijā. Reklāmas panākumu novērtēšana un analīze 
3. Uztveres procesi reklāmas psiholoģijā. Reklāmas uztveres nosacī-jumi. Neapzināti uztveramo 
kairinājumu izmantošanas iespējas reklāmā. Uztveres un emocionālo procesu mijiedarbība.  
4. Reklāmas satura apgūšana un saglabāšana. Kognitīvo mācīšanās teoriju atziņu izmantošana reklāmas 
veidošanā.  
5. Reklāmas objekta tēls. Imidžs. Priekšstatu mainīšana ar reklāmas palīdzību. Imidža pozicionēšana 
6. Sociālais faktors reklāmas darbībā. Izlemšana grupā. Masu mediji. Personīgā komunikācija kā 
reklāmas satura medijs 
7. Pašreklāmas psiholoģiskie aspekti. Personība un pašreklāma. Cilvēka uzvedības stratēģijas 
pašreklāmas kontekstā 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01-mācību grāmatas) 

1. Уэллс, У.\ Бернет, Дж. \ Mopuapтu, С.   (2001) Реклама - теория и практика СПб. 
2. Veide M. (2006) Reklāmas psiholoģija. Jumava 
 

Literatūra (02-pamatliteratūra) 
1. Wilmshurst,J. \ Mackay, A.   (2000) The fundamentāls of advertising.- Oxford 
2. Лебедев - Любимов,А. (2002)  Психология рекламы.- СПб. 
3. Berger,R. (2001)  Advertising today.- London, NY 
 

Literatūra (03-papildinformācijas avoti) 
1. Pētersons, R. (2002) Reklāmas psiholoģiskie pamati un organizācija.- R. 
2. Denisons,D. \ Tobi,L. (2000) Ievads reklāmā.- R. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Veselības psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare:                                                           Klīniskā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Jeļena Arnese-Lihačova 
 
Kursa anotācija: 
Izpētīt psiholoģiskos un sociālos faktorus, kas tieši saistīti ar cilvēka veselību un ietekmē to. Parādīt 
saikni un mijiedarbību starp psihisko un somatisko gan no veselības (normas) viedokļa, gan arī no 
slimības (patoloģijas) viedokļa. Analizēt didaktogēno un jatrogēno saslimstību - psihiskā un somatiskā 
mijiedarbes gadījumu - cēloņus. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Psihosomātikas jēdziens, problēmas izpētes vēsturiskie aspekti. 
2. Cilvēka organisma funkcionēšanas regulācijas principi - centrālā un perifēriska nervu sistēma 
3. Veģetatīvā nervu sistēma - uzbūve, funkcijas, darbības traucējumi. 
4. Veģetatīvās nervu sistēmas izpētes metodes. 
5. Veģetātikas un psihosomatiskas, personības un psihosomatiskas saikne. 
6. Emocijas, stress, to ietekme uz psihosomatiskajām izpausmēm. 
7. Psihosomatisko saslimstību un traucējumu koncepcija. 
8. Praktiskā psihologa darbs ar psihosomatisko pacientu. 
9. Psihodinamiskā psihoterapija darbā ar psihosomātiku. 
10. Grupveida psihoterapija psihosomatisko saslimstību gadījumos. 
11. Pozitīvā psihoterapija, tās pieeja psihosomātikai. 
12. Galvenās psihosomatiskās slimības: bronhiālā astma, hipertoniskā slimība, čūla, aptaukošanās, nervu  
      anoreksija un citas. 
13. Psiholoģiskā korekcija - "bioloģiskās atgriezeniskās saiknes" metode. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1.  Pipere, A. (2005) Veselības psiholoģija:Cilvēks. Vide. Perspektīvas:mācību līdzeklis/Anita  
       Pipere; rec. Irene Kokina {u.c.}.- Daugavpils: Saule, 2005 
2.  Гарбузов В. И. (1999) Практическая психология. – С-Петербург 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1. Пезешкиан Н. (2000) Психосоматика и позитивная психотерапия. - Москва: Медицина,  
 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1.    Тополянский В. Д., Струвальская М. Д. (2001) Психосоматические расстройства. М.: Мед  
2.     Семинар с доктором Милтоном Г. Эриксоном.(1999) М. 
3.     Rabavilas A., Vaslomatzis G. (2004) The Edge of Experience: Borderline and Psychosomatic  
        Patients in Clinical Practice. - Karnac Books 
4.   Roes, N.A. (2002) Solutions for the “Treatment Resistant”. Addicted Client: Therapeutic  

         Techniques for Engaging Difficult. – London: Harsorth 
 
 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Seksualitātes un seksuālo 
                                                                                                attiecību psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                             Klīniskā psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Nikolajs Ščerbakovs 
 
Kursa anotācija: 
Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar galvenajām izpausmēm (kā normā, tā arī patoloģijā, 
ar cilvēka dzimumdzīves formām, ar psiholoģiskām seksoloģijas izpētes metodēm, ar seksuāliem 
traucējumiem). Studentiem tiek dots priekšstats par seksuālo disharmoniju un par psiholoģisko 
palīdzību šādu traucējumu gadījumā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1.Ievads seksoloģijā. Seksoloģijas attīstības vēsture. Normas jēdziens seksoloģijā. Individuālās 
un partneru normas. 
2.Seksualitātes izpausmes. Cilvēka dzimumdzīve. Ģimenes attīstība. 
3.Seksuālās izpausmes vīriešiem un sievietēm. Galvenie seksoloģiskie fenomeni. 
4.Seksualitātes psiholoģija. 
5. Psihoseksuālā attīstība. Psihoseksuālās attīstības traucējumi. 
6.Seksuālie traucējumi vīriešiem un sievietēm. 
7.Seksuālās deviācijas. Seksuālā noziedzība – agresija un vardarbība. 
8. Netipiska seksuālā orientācija – homoseksuālisms. 
9.Seksuālo traucējumu ārstēšana. Laulātā pāra izpētes metodikas. 
10.Ģimenes seksuālo disfunkciju psihoterapija. Seksuālā terapija. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

1. Каприо Ф. (2000) Многообразие сексуального поведения. – М. 
2. Human Sexuality. (2002) William H. Masters, Virginia E, Johnson, Robert C. 

Kolodny. – Published by arrangement with Harper Collins College Publishers 
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1. Кон И.С. (1999) Введение в сексологию. М. 
2. Masters W., Johanson V., Kolodny R. (2000) Human sexuality/IV addition Harper 

Collins Publihers 
 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1. Ногаев, А.(2000) В лабиринтах сексуального многообразия, - М. 
2. Доморацкий, В. (2009) «Медицинская сексология и психотерапия сексуальных 

расстройств» Издат: Академический проект, Культура. 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Retardēto bērnu psiholoģija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Klīniskā psiholoģija 
 
Kursa docētāja: 
Skaidrīte Liepiņa 
 
Kursa anotācija: 
Kursa mērķis veidot priekšstatu par bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, to cēloņiem, klīniskām 
formām, līmeņiem un traucējumu (defekta) struktūru, kas nosaka katram indivīdam piemērotu psihiskās 
attīstības izpētes metožu, kā arī atbilstošu psiholoģiski pedagoģiskās korekcijas vai kompensācijas 
paņēmienu izvēles nepieciešamību. 
  
Kursa apraksts-plāns: 
1.  Retardēto bērnu psiholoģijas priekšmets. 
2.  Garīgās attīstības traucējumu klīniskās formas, traucējumu cēloņi. Augstākās nervu sistēmas  
   traucējumu raksturojums. 
3.  Garīgās attīstības traucējumu līmeņi, to klasifikācija 20. un 21. gadsimta sākumā. 
4.  Bērni, kas nošķirami no garīgai atpalicībai līdzigiem stāvokļiem un izpausmes formām. 
5.  Izziņas procesu (sajūtu, uztveres, atmiņas, domāšanas) īpatnības bērniem ar garīgās attīstības  
     traucējumiem. 
6.  Valodas apguves īpatnības. 
7.  Uzmanības un darbības īpatnību raksturojums. 
8.  Retardēto bērnu personības veidošanās īpatnības: personības virzības, pašvērtējuma un  
     vērtējuma, saskarsmes un uzvedības problēmas. 
9.  Emocionālās un gribas sfēras īpatnības. 
10.Psihologa un speciālā pedagoga darba specifika. 
  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 
       1. Liepiņa, S. (2008) Speciālā psiholoģija.- R.,; RaKa, 2. izd.  
       2. Петрова, В., Белякова, И. (2002) Психология умственно отсталых школьников.- М.,  
           Academia 
            
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
       1. Выготский, Л. (2003) Основы дефектологии. СПб.: Лань. 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
       1. Abnormal Psychology. An Intergrative Approach. David H.Barlow. New York: International  
           Thomson Publishing Company, 2002. 
       2. Commer,  R. (2002) Fundamental of Abnormal Psychology. 3rd edition. New York: Princetown  
            Publishers 
       3. Аномальное развитие ребенка. Хрестоматия./Сост.В.М.Астапов, М., 2002. 
       4.  Основы специальной психологии:Учебное пособие для студентов. Под ред.  
           Л.В.Кузнецовой.М., (2006) Academia  
       5. Иванов, Е., Исаев, Д. (2001) Умственная отсталость. СПб. 
       6. Специальная психология. (2006) Под ред. В.М.Лубовского, М., Academia  
       7. Усанова, О. (2006) Специальная психология. СПб., Питер 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Ievads psihiatrijā 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                     Medicīna 
Zinātnes apakšnozare                                                            Psihiatrija 
 
Kursa docētājs: 
Nikolajs Ščerbakovs 
 
Kursa anotācija: 
Šīs ir kurss, kurš ļaus studentiem iepazīstināt ar psihisko traucējumu galvenajām izpausmēm 
(simptomiem un sindromiem), terminoloģiju, konsultatīvās intervijas principiem, psihisko traucējumu 
diagnostikas elementiem psiholoģiskās konsultācijas ietvaros. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Ievads psihiatrijā. Zinātnes par psihisko traucējumu vēsturisko attīstību. 
2. Psihiski slimo apsekošana.  
3. Neirotiskie sindromi. Konflikti. Psiholoģiskās aizsardzības tipi. 
4. Afektīvie traucējumi: depresijas, mānijas. 
5. Murgu traucējumi: paranoja, paranoīds. 
6. Uztveres traucējumi – ilūzijas. 
7. Gribas un kustību sfēras traucējumi (katatoniskie traucējumi). 
8. Apziņas aptumšošanās sindroms. 
9. Šizofrēnija – sākums, norise, veidi, rezultāti. 
10. Epilepsija (veidi, norise). 
11. Neirozes. Psihopātijas. 
12. Vēlīnā vecuma psihiskās saslimšanas. 
13. Hroniskā alkoholisma un medikamentozās saindēšanās psihiskie traucējumi. 
14. Reaktīvie stāvokli. 
15. Psihisko traucējumu klasifikācija – ICD – 10. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija. 
 
Literatūra (01 – mācību grāmatas) 

1. Kulbergs, J. (2001) Dinamiskā psihiatrija, Rīga, Zvaigzne ABC 
2. Каплан, Г.И., Сэдок, Дж. (2000) Клиническая психиатрия. – 2 части. – М. 

 
Literatūra (02 - papildliteratūra) 

7. Harold, I., Kapcars, M.D., Benjamin, I., Sadock, M.D. (2002) Clinical psychiatry from svnopns 
of Psychiatry. – Baltimore, Hongkong, London, Sydney:  Williams&Wilkins,  

8. Bolton, Derek (2008) “ What is mental disoders?” Oxford, New York: Oxford University      
Press 

 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 

1. Eglītis, I. (1999) Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. – R.: Zvaigzne 
2. Питер Б.Джонс, Питер Ф.Бакли (2008) «Шизофрения» Издат: МЕДпресс-информ 

      3.    Рой, Портер (2009) «Краткая история безумия» Издат: Астраль,АСТ 
4.   Райнер, Телле. (1999) Психиатрия. – Минск: «Вышэйшая школа» 
 

 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Deviantas uzvedības psiholoģija  
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Klīniskā psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Nikolajs Ščerbakovs 
 
Kursa anotācija: 
        Studentu informēšana par stāvokli attiecībā uz alkohola un narkotiku lietošanu un tās 
sekām Latvijā un pasaulē, zināšanu paplašināšana par cēloņiem, kura dēļ cilvēki sāk lietot 
adiktīvas vielas, un kādēļ grūti no tām atteikties, pieaugot narkotisko un psihotropo vielu 
lietošanai, studentiem jāzina šo vielu darbība un lietošanas risks. Studentiem jāzina 
biopsihosociālās pieejas princips palīdzības sistēmā. Studentiem jāapgūst intervijas 
pamatprincipi ar adiktīviem pacientiem. Studentiem jāiepazīstas ar Minesotas programmu 
(psiholoģiskās rehabilitācijas programma) alkohola atkarīgajiem klīnikā. Mācību programmai 
jāpamato psihologa daudzpusīgā un nozīmīgā loma alkohola un narkotiku atkarīgo pacientu 
rehabilitācijas procesā. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Alkohols un narkotikas Latvijā un pasaulē. 
2. Alkohola atkarība kā medicīniska problēma. 
3. Alkoholisms kā ģimenes problēma. 
4. Alkoholisms kā jūtu slimība. 
5. Pēcakūtais atturības simbols. 
6.Recidīvu profilakse. 
7. Narkomānijas klīnika. 
8. Psihoterapeitiskās palīdzības programmas ķīmiski atkarīgajiem Latvijā. 
9. Alkohols un narkotikas darba vietā. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību grāmatas) 

9. Шорохова, О.А. (2003) Жизненные ловушки зависимости и созависимости. – С.-
Пб.: Речь. 

 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 

1.Substance Use and Misuse. Nature and Clinical Interventions.(2000) Red. G. Husein    
   Rassool. – Blackwell Science Science Ltd. 
2.Roes, N.A. (2002) Solutions for the „Treatment Resistant”. Addicted Client: Therapeutic  
   Techniques for Engaging difficult Clients. – London: Harsorth 
 

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1. Maisto, S., Galizio, M., Connor, I.G. (2001) Drug Use and Abuse. – Hbj College&School 

Div. 
 



  

 
Studiju programmas kursa apraksts 

 
Kursa nosaukums                                                                  Vizuālā komunikācija 
Kredītpunkti                                                                           2 
ECTS kredītpunkti                                                                 3 
Kontaktstundu skaits                                                             40 
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40 
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija 
Zinātnes apakšnozare                                                            Vispārīgā psiholoģija 
 
Kursa docētājs: 
Jānis Mihailovs  
 
Kursa anotācija: 
Atklāt izziņas un saskarsmes neverbālo paņēmienu specifiku. Parādīt atkarības saikni starp tēla 
organizācijas līmeni un starp tēla emocionālās iedarbības līmeni. 
 
Kursa apraksts-plāns: 
1. Priekšstats par vizuālo tēlu (prezence, zīmējums, fotogrāfija, glezna, kino, televīzija) rašanās, 
uzbūves un funkcionēšanas dažādām formām. 
2. Atšķirības starp tēla kognitīvo un ontoloģisko pusi. 
3. Pozitīvie un negatīvie tēli (pēc to iedarbības uz cilvēka psihisko veselību). 
4. Tēla simboliskais plāns literatūrā, glezniecībā, kino. 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija. 
 
Literatūra (01 –mācību literatūra) 
1.Стюарт, В. (1998) Работа с образами и символами в психологическом консультировании. 
– М.: «Класс» 
2. Forester, M. (2000) Psychology of the Image. – London: Routledge 
 
Literatūra (02 - pamatliteratūra) 
1.Cadet, C., Charles, R., Galus, S.-Z. (2001)La Communication par l’image. – Paris, Ed. Nathan,  
2.Meneghetti, A. (1999) L’immagine come l’alfabeto dell’ eneriga. – Roma 
 
Literatūra (03 – papildinformācijas avoti) 
1.Hibnere, V., Grasmane, L. (2000) Bērna vizuālā darbība. – Rīga: “RaKa” 
2.Ozoliņa, A., Vidnere, M. (1999) Māksla un pašatklāsme. – Rīga: “ABC” 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
APSĪTE LUDMILA  
Dzimšanas datums, vieta: 1945. gada 7. decembris, Rīga 
Adrese: Eksporta 2a -21, Rīga  
 
Izglītība: 
1980.-1983.  Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
                        Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedrā 
1971.-1973.     Studijas Maskavas Valsts universitātes Filozofijas fakultātē 

1969.-1971.  Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 

 
 
Zinātniskie grādi: 
1992. Nostrificēts filozofijas doktora grāds, Dr.phil. 

1987                Filozofijas zinātņu kandidāte 

 

Akadēmiskie nosaukumi: 
1996                Humanitāro Zinātņu Akadēmijas (Sankt- Pēterburga) akadēmiķe 

1995. Latvijas Universitātes docente 

 
Darba pieredze: 

• Kopš 2004.      docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Izglītības zinātnes un  
                              informātikas nodaļā 

• 2002.–2004.     docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pieaugušo izglītības 
katedrā 

• 1998.-2000.     docente Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 

• 1994.-2000.     docente Rīgas Humanitārajā institūtā 

• 1991.-2002.     docente LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas vēstures katedrā 

• 1988.-1991.     docente LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Dialektiskā un vēsturiskā  
                                materiālisma katedrā 

• 1983.-1988.      vec. pasniedzēja LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
                               Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedrā 

• 1973.-1983.      kabineta vadītāja LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
                               Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedrā 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
Izglītības socioloģija. Izglītības zinātņu maģistra studiju programma A daļa 4 kredītp. 
Kultūras socioloģija. Izglītības zinātņu maģistra studiju programma A daļa 4 kredītp. 
Identitāte sociālo transformāciju procesos. Izglītības zinātņu maģistra 
studiju programma 

B daļa 2 kredītp. 

Filozofija. Bibliotēkzinātne un informācijas bakalaura studiju programma A daļa 4 kredītp. 



  

Filozofijas pamati. Profesionālā bakalaura studiju programma Skolotājs A daļa 4 kredītp. 

Filozofija. Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola  2 kredītp. 
 
 
 
Zinātniskā darbība: 
 
2006.-2007.  Piedalos LZP Nr.904 grantā 
 
Zinātniskā vadīšana: 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē maģistra darbu vadīšana un 
recenzēšana un doktora disertācijas vadīšana 
 
 
Publikācijas: 
• Priekšvārds M.Mamardašvili lekcijai// Krievu pasaule un Latvija. Русский мир и Латвия. 

Rīga 2006.g. 

• Kultūra un brīvības problēma izglītības filozofijā. (krievu val.) //Literatūra un kultūra: 
process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums VII. 320.-328.lpp. Daugavpils 
2006.g. 

• Izglītība Latvijā: problēmas un perspektīvas. (krievu val.) Uzstāšanas tēzes IV Krievijas 
filozofijas kongresā Maskava 2005.g. 

• Izglītības filozofija. Raksts starptautiskai enciklopēdijas vārdnīcai Глобалистика 2005.g. 

• XVIII gs. Rietumeiropas filozofija.// Rietumeiropas filozofija 14.-16. gs. R. 2000. 3 iesp.l. 

• Sofisti, Sokrats, sokratiskās skolas.// Antīkā un Viduslaiku filozofija. R. 1997. 0,5 iesp.l. 

• Kultūra un cilvēce I.Kanta filozofijā. ZA 1990. 0,5 iesp.l. 

• Kultūras jēdziena evolūcija I.Kanta filozofijā. LU 1990. 0,5 iesp.l. 

• I.Kanta mācības par kultūru metodoloģiskās nostādnes (kr.val.). PSRS ZA 1987. 1 iesp.l. 
 

 
                                                                                                            Ludmila Apsīte 

 
2009.gada 30.novembrī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
ARNESE-LIHAČOVA JEĻENA 
Dzimšanas datums, vieta: 1971. gada  29. janvāris,  Rīga 
Adrese: Jūrmalas gatve 99-6, Rīga, LV-1029, tālr. 29716874 
e-pasts: arness@inbox.lv 
 
Izglītība: 
• 2000. - 2002. g.    Latvijas Universitāte, maģistrantūra „Psiholoģija”    
• 1996. – 1998.g.    Latvijas Universitāte, bakalaura grāds psiholoģijā 
• 1992. – 1996.g.    Sociālās tehnoloģijas institūts, psihologa specialitāte 
• 1988. – 1990.g.    Rīgas 4. medicīnas skola 
• 1986. – 1990.g.    Ziemeļu karaspēka grupas 30.vidusskola (Polijā)   
 
Papildus izglītība: 
• 2006.g.- patlaban  Moreno Institūts Latvijā līdera apmācība psihodrāmā, sociometrijā un grupu  
                                    psihoterapijā 
• 2002. – 2004.g.    Moreno Institūts Latvijā, asistenta kvalifikācija psihodramā, sociometrijā un  
                                   grupu psihoterapijā 
 
Zinātniskie grādi: 
        Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Latvijas Universitātē (2002. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2003.- līdz šim brīdim     Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 1997. – 2007. g.               Narkoloģijas Valsts Aģentūra, psihologs  
• 1996. –  līdz šim brīdim  VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, sertificēts tiesu  
                                              ekspertīžu psihologs 
• 1990. – 1996. g.              Klīnika „Linezers”, medicīnas māsa  
 
Pedagoģiskā pieredze: 
       izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Klīniskā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā  
      „Psiholoģija” (4 KP) 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
       Latvijas Klīnisko psihologu asociācija (2002.g.), biedre 
 
Dalība konferencēs: 
• Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, konference „Pāreju psiholoģija”, „Ieradumi. 

Pārmaiņas. Perspektīvas.”, 2009 
 
Kursi: 
• Apmācības kursi „Vudkoka-Džonsona starptautiskā izdevuma intelekta izpētes tests”,  
      Rīga, 2007.g. 
• Latvijas Policijas akadēmijas kursi „Bērnu tiesību aizsardzība”, 2005., 2006. g. 
• Latvijas Policijas akadēmijas kursi „Psiholoģiski pedagoģiskā saskarsme ar nepilngadīgiem”, 2005., 

2006.g.    
• Kursi tiesu psiholoģijas ekspertīze „The Primary Course of Forensic Psychlogical  
      Examination” , 2004.g.                 
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – labi 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
Papildus informācija: 
Pieredze darba ar datoru (MS Office) 
                                                                                                                          Jeļena Arnese-Lihačova 
2010.gada 18.februāris 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
ĀBELE ULDIS 
Dzimšanas datums, vieta: 1971. gada 11. decembris 
Adrese: Vangaļu ceļš 3g, Jelgavā, LV-3003, 29636643 
  
Izglītība: 
• 2001 - 2006 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, studijas 

Psiholoģijas doktora studiju programmā 
• 1995 – 1997 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Maģistra 

grāds psiholoģijā, specializācija klīniskajā psiholoģijā 
• 1991 – 1995 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Bakalaura 

grāds psiholoģijā 
• 1979 – 1990 Jelgavas 1. vidusskola, vidējā izglītība 
 
 
Zinātniskie grādi: 
       Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, maģistra grāds psiholoģijā 
(1997) 
 
Darba pieredze: 
• 2009 – līdz šim 

brīdim 
Lektors Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā; studiju kursu 
„Eksperimentālā metode psiholoģijā”, „Personības izpētes metodes”, 
„Psihometrija” docēšana 

• 2001- līdz šim 
brīdim 

Psihologa, psihoterapeita privātprakse, bērnu un pieaugušo psiholoģiskā 
konsultēšana, psiholoģiskā izpēte 

• 2001- līdz šim 
brīdim 

Psihologs Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrā; psiholoģiskā 
konsultēšana, psihodiagnostika, vardarbībā cietušu personu 
rehabilitēšana, sociālās adaptācijas programmas izstrāde vardarbībā 
cietušām sievietēm 

• 2007. -2009. Līgumdarbs SIA „Data serviss”. Pētniecisko metožu attīstīšana, datu 
analīze un prezentēšana klientiem, klientu konsultēšana zīmola attīstīšanā 

• 1998. – 2006. Lektors Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā; studiju kursa 
„Eksperimentālā psiholoģija” docēšana 

• 2001. – 2006. Eksperimentālās psiholoģijas laboratorijas vadītājs Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskolā; laboratorijas izveide un vadīšana, zinātniskā 
darba koordinēšana, studiju procesa metodiskā atbalstīšana 

• 2002.- 2005. Lektors Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas institūtā; studiju kursa 
„Eksperimentālā psiholoģija” docēšana 

• 1998. – 2000. Psihologs - konsultants RPIVA Ģimenes atbalsta centrā; psiholoģiskā 
konsultēšana, psihodiagnostika 

• 1997. – 2000. Psihologs – konsultants LU Psiholoģiskās palīdzības centrā; psiholoģiskā 
konsultēšana, psihodiagnostika 

• 1995. – 1998. Psihologs Brasas cietumā; psiholoģiskā konsultēšana, psihodiagnostika 
 
 
Zinātniskā darbība: 
 
1998 - 2006 Studentu bakalaura un maģistra darbu vadīšana. Galvenās tēmas: psiholoģiskās 

izpētes metožu adaptācija, praktiski nozīmīgu problēmu izpēte 
 
 
 



  

Pētnieciskā darba pieredze: 
 
• 2007 - 2009 Pētniecisko metožu attīstīšana, zīmola arhetipiskās individualitātes izpētes 

metodes materiālu izstrāde, pētījumu datu analīze 
• 2006 RPIVA pilnvarotais pārstāvis sadarbības līguma ar CSDD par pētījuma 

veikšanu gājēju drošības kampaņas izstrādei. Kvalitatīvi un kvantitatīvi 
pētījumi. Pētījumu projekta izstrāde un vadīšana, datu ievākšana un analīze 
(SPSS), pētījuma atskaites sagatavošana 

• 2006 Pētījuma vadītājs Valsts narkoloģijas aģentūras, RPIVA un CSDD 
pilotpētījumā „Vīnes testu sistēmas (VTS) izmantošana VNA šoferu 
medicīniskajās komisijās”. Testēšana ar VTS, datu apkopošana, analīze un 
prezentēšana Latvijas narkoloģisko komisiju vadītājiem.  

• 2006 Maijera, Saloveja, Karūzo emocionālās inteliģences testa adaptācija Latvijā; 
pētnieku grupas vadītājs  

 
Dalība projektos: 
 
• Kopš 1998  Psiholoģisko treniņu un semināru izstrāde un vadīšana. 

Nozīmīgākie un pieprasītākie: videotreniņi „Saskarsme ar klientiem”, 
„Konfliktu risināšana”, „Saskarsmes īpatnības darbā ar psihiski 
nelīdzsvarotiem klientiem” 

• 1998 projekta vadītājs „Pedagoga īpašā nozīme un darba specifika, strādājot bērnu 
namā”  

• 1999 „Spriešana un Rehabilitācija jeb kognitīvās prasmes”(1999) – rehabilitācijas 
programmas likumpārkāpējiem tulkošana 

• 2005-2008 „Rehabilitācijas programmas izstrāde vardarbībā cietušām sievietēm”, 
programmas izstrāde, koordinēšana un psiholoģiskās konsultēšanas veikšana 

• 2008 „Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas izveide”, eksperts, datu 
ievākšana un analīze 

 
Stažēšanās, kvalifikācija: 
• 9.05.2008 Sertificēts psihoterapeits, reģistra nr. 0132, 

(http://psihoterapija.lv/index.php/psihoterapeitu_registrs/) 
• 02.2007 Vudkoka - Džonsona kognitīvo spēju testa pielietošanas apmācība 
• 1998 - 2003 Francijas Psihoorganiskās analīzes skola, specializācija “ Psihoterapija  

bērniem” 
• 1993 – 1998 Francijas Psihoorganiskās analīzes skola, pamatizglītība psihoterapijā 

 
• 2000 – 2001 Piedalīšanās semināru – praktisko nodarbību  ciklā “Psiholoģiskā 

konsultēšana (uz atrisinājumu fokusētas konsultēšanas kurss)” 
 
                                                                            
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda – labi 
 
 
Papildus zināšanas: 
Datorprasmes: Ms Office, SPSS, Statistica 
 
                                                                                                                                  Uldis Ābele 
 
2009.gada 01.novembrī 

http://psihoterapija.lv/index.php/psihoterapeitu_registrs/�


  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
BIERANDE SIGNE 
Dzimšanas datums, vieta: 1971. gada 16. aprīlis, Cēsis, Latvija  
Adrese: Dzirnavu iela 115-10, Rīga, LV-1011, tālr. 29469059 
 
 
Izglītība: 
• 2006. - patlaban Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, pedagoģijas zinātnes doktorantūra  
• 2001. - 2003. g. Latvijas  Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte,      

                           maģistrantūra Sabiedrības vadībā 
• 1995.- 2000. g.  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Pedagoģijas un  
                                skolvadības fakultāte, augstākā profesionālā izglītība, psihologa kvalifikācija 
• 1989. - 1991. g. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte 
• 1986. – 1989.g. Priekuļu vidusskola, Cēsu rajons 
 
Zinātniskais grāds: 
             Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā (2003. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008. – līdz šim brīdim Naudas plānošanas centrs, vadītāja 
• 2002. – 2008.g.  Juridiskais departaments Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa Rīgas  
                                 pašvaldības aģentūra „Rīgas mājoklis”, nodaļas vadītāja 
• 2002. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja  
• 2003. – līdz šim brīdim Rīgas pašvaldības informatīvi izglītojošo semināru cikls,  
                                menedžmenta psiholoģija, lektore 
• 2003. – līdz šim brīdim Latvijas Pašvaldību savienība, Tehnisko problēmu komiteja  
                                 Dzīvokļu apakškomisija, lektore 
• 2000. – 2002. g. Izglītības un zinātnes ministrija, ministra biroja vadītāja   
• 1998. – 2000. g. SIA „ULD”, direktora biroja vadītāja 
• 1993. -  1998.g.  A/S „MITA”, sekretāre-lietvede 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Darba psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP); 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihologa darba specifika organizācijā” SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP); 
• lekciju kurss Rīgas pašvaldības informatīvi izglītojošo semināru ciklam menedžmenta 

psiholoģijā, Rīga, RM 
 
Recenzēšana:  
       Mācību metodika „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana” Profesionālās pilnveides  
       programmā ekonomikas skolotājiem, Rīga, LUMA, 2007., recenzente 
       Mācību metodika „Saskarsme” Profesionālās pilnveides programmā skolotājiem nozarē  
      „Karjera”, Rīga, 2007.g., eksperte 
  
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Apmierinātība ar darbu pašvaldības darbiniekiem” (2003.g.) 
 Doktora disertācijas temats „Mūžizglītības pieejamība Latvijas lauku iedzīvotājiem” 
(gatavots aizstāvēšanai)  

 
 



  

Publikācijas: 
• Bierande S. (2008) Mūžizglītības izpratnes motivācija//Sabiedrība, integrācija, izglītība, 

Starptautiskā zinātniska konference. Rakstu krājums.- Rēzekne: RA, 2008. 
• Bierande S., Aizsila A. (2007), Mūzizglītība kā dzīves pieredzes sastāvdaļa.//5. Starptautiskā 

zinātniskā konference. Rakstu krājums. – Liepāja:LiePa – 5.-8. Lpp 
• Aizsila A., Bierande S.(2007) Mūžizglītības procesa problēmas un risinājumi.//Sabiedrība, 

integrācija, izglītība, Starptautiskā zinātniskā konference. Rakstu krājums.- Rēzekne: RA, 
2007. 

• Bierande S. Mūžizglītība jeb kā palīdzēt pašiem sev/Druva 2006. g. Nr. 139 (10184). 
• Bierande S. Atslēga darba tirgus durvīm/Latvijas Vēstnesis Plus 2006. g. Nr.1 27 (155). 
• Bierande S., Aizsila A. (2006) Mūžizglītības nodrošinājuma nepieciešamība 21. 

gadsimta.//Reģionālo augstskolu loma mūžizglītības attīstībā.  Akadēmiskās konferences 
tēžu krājums. Rēzekne:RATC, 2006.  
 

Dalība konferencēs: 
• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 

2009.g.februāris 
• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 

2008.g.februāris 
• Liepājas  Pedagoģijas akadēmijas 5. Starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoģija: teorija 

un prakse”, Liepāja, 2007.g. jūnijs 
• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2007. g . 

februāris 
• Starptautiskais starpuniversitāšu doktorantu simpozijs „Mācīšanās pētījumu uzbūve, metodes 

un rezultāti”, Rīga, LU PPF, 22.10.2006. 
 

Semināri, kursi: 
• Seminārs „Kāpēc uzņēmumam nepieciešami motivēti darbinieki”, Komunikāciju Akadēmija, 

2008.g. 
• Seminārs „Integrācijas programmas izstrāde pašvaldībā iesaistot iedzīvotājus”, Jelgavas 

dome, 2007.g. 
• Seminārs „Konfliktu risināšana”, „Rajos”, 2005.g. 
• Seminārs „Darbinieku vadīšana. Konflikti. Lēmumu pieņemšana”. Triviums Apmācība, 

2003.g. 
• Apmācības kurss „Sabiedriskās attiecības kā komunikāciju menedžments”, Komunikācijas 

Akadēmija, 2003.g. 
                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
Papildus informācija: 
Pieredze darbā ar datoru (MS Office, MS Excel, Lotus Notes, SPSS) 
B kategorijas autovadītāja apliecība 
 
                                                                                                                                Signe Bierande 
 
2010.gada 15. februāris 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
BLUŠA MAIRA  
Dzimšanas datums, vieta: 1961. gada  23. maijs, Bauskas rajons Viesturu pagasts 
Adrese: Slokas iela 198-40, Rīga, LV-1067 
 
Izglītība: 
• 2002. - 2004. g. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas Sociālo zinību  

                          maģistrantūra psiholoģijā 
• 1995. - 2000. g. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte,  

                          Skolas un ģimenes psihologa specialitāte  
• 1979.-1982.g.   Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte 
• 1979.g.             Bauskas 1.vidusskola 
 
Papildus izglītība: 
       2006.g – 2008.g   Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, specialitāte 
                                    „Grupu psihoterapija” (Lietuva) 
 
Zinātniskais grāds: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā,  RPIVA, 2004. g. 
 
Darba pieredze: 
• kopš 2005. g.      Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docetāja 
• kopš 2003. g.      Hanzas vidusskola, psiholoģe 
• 2000. – 2005. g.  Rīgas A.Pumpura 11.pamatskola, psiholoģe 
• 1999. – 2000. g.  Izdevniecība „Aplis”, direktora vietniece, redaktore 
• 1990. – 1999. g.  Bauskas raj. Bērnu un jauniešu centrs, metodiķe, Modeļu skolas vadītāja 
• 1989. – 1990. g.  Bauskas raj. SPK klubs, mākslinieciskās daļas vadītāja   
• 1982. – 1989. g.  Bērnu dārzs „Saulīte”, audzinātāja (Bauska) 
• 1980. – 1982.g.   Latvijas televīzijas un Radio komiteja, fonotekāre un radio korespondente. 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads profesionālajā darbībā” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (1 KP);  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Personības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija”(4 KP); 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Pedagoģiskā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā  
      „Psiholoģija” (3 KP); 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Praktiskais darbs ar ģimeni” SPPA bakalaura un maģistra 

studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP); 
• izstrādātas un vadītas lekcijas un nodarbības skolotājiem „Mūsdienu skolotāju un skolēnu 

sadarbības veidošana, ievērojot skolēnu uztveres īpatnības, intereses un vajadzības”, ko 
organizēja RD IJSD IAN. 

 
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Vispārizglītojošo skolu jaunāko pusaudžu pārdzīvojumu dinamika un 
spektrs, parejot no sākumskolas uz pamatskolu” (2004.g.) 

 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Latvijas skolu psihologu asociācija (LSPA); 



  

• Baltijas profesionālo psihologu asociācija (BPPA). 
 
 
 
Publikācijas: 
•  „Skolēnu pārdzīvojumi, pārejot no 4. uz 5. klasi”// „Skolotājs” Nr.4., Raka, 2004. g. augusts 
• „4. Klases skolēns ceļā uz pamaskolu”//”Skolotājs” Nr.3., Raka, 2004.g. jūnijs 

 
Dalība konferencēs: 
• „Supervīzija, pamatojoties uz eksistenciālās psihoterapijas pamatiem” SIC, vadītāja N. 

Ivanova, 
2005.g. septembris-decembris; 

• „Kreativitātes izpēte un atraisīšana”, RPIVA, 2004.g. novembris; 
• „Supervīzija, pamatojoties uz eksistenciālās psihoterapijas pamatiem” SIC, vadītāja N. 

Ivanova, 
2004.g. janvāris-maijs; 

• „Bērnu ar uzmanības traucējumiem mācības vispārizglītojošā skolā. Problēmas un to 
iespējamie risinājumi”, Rīga, 2003.g. oktobris. 
  

Kursi: 
• Kursi „Smilšu terapijas izmantošana krīzes situācijās”, SPMC „Vaiņode”, vadītāja T. 

Grabenko, 2007.g. maijs; 
• Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēļu testa lietošanas apmācība, IIA, vadītāja I.Paleja, 2006.g. 

oktobris; 
• Kursi „Ģimenes sistēmas teorija un uz atrisinājumu vērsta īsterapija”, SIC, vadītāja 

L.Ruperte, 2004.g. jūlijs. 
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimta 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda –  sarunvaloda 
 
                                                                                                                               Maira Bluša 
 
2010. gada 12. februāris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
DERJABO LUDMILA  
Dzimšanas datums, vieta: 31.03.1968, Daugavpils 
Adrese: Uzvaras 14-14, Baloži, Rīgas rajons LV- 2128, t. 29597476  
e pasts: ludmilader@inbox.lv 
 
Izglītība: 
• 2007. - 2009.    Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas fakultāte,   
                                maģistra grāds psiholoģijā 
• 2003 - 2007      Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Institūts, Psiholoģijas fakultāte, 
                                psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija  
• 1981- 1986       Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte 
• 1971 – 1981      Daugavpils 4. matemātikas vidusskola  
 
Papildus izglītība: 
• 2002                  RTU kurss MEBA (angļu valoda) 
• 2002                  Baltijas datoru akadēmija (kvalifikācijas celšana) 
• 2000                  International Correspondent Course (angļu valoda) 
 
Zinātniskie grādi: 
       Maģistra grāds psiholoģijā Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (2009) 
  
Darba pieredze: 
• 2009. – līdz šim brīdim       Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas   
                                                   fakultāte, lektore 
• 2009 - līdz šim brīdim         Privāta prakse, psihologs-konsultants 
• 2009. – 2008.                       Pētījums „Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa   
                                                   Metodikas izveide”          (SIF Granta  līgums Nr.:  2005/017- 
                                                   495-03-01/3-1/50), pētnieks 
• 2007 – 2009     Pētījums Par sadarbību nodrošināt OECD „Starptautiskās  
                                                   skolēnu  novērtēšanas programmas trešā cikla (SSNP 2007 –  
                                                   2009)     zinātnisko pētījumu’’       
• 2005- 2006                          Pētījums IZM Nr. 1-23/25, Nr. 2188 Par sadarbību nodrošināt  

 OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas trešā 
cikla    (SSNP 2004 – 2007) zinātnisko pētījumu” (Pētījumu 
instrumentu   tulkošana un adaptācija krievu valoda. Datu 
pirmapstrāde) 

• 2003 – 2004               Pētījums IZM Nr. 1-23/98, LU Nr. 2156, ‘’Par sadarbību nolūkā   
 nodrošināt līdzdalību OECD Starptautiskās skolēnu izvērtēšanas    
programmas (SSIP) zinātnisko pētījumu projektos’’. Pienākumi: 
pētījumu instrumentu tulkošana un adaptācija krievu valoda. Datu 
pirmapstrāde. 

• 1998. – 2003.                      Vācijas-Latvijas kopuzņēmums SIA „RIKON-LG”,          
                                                  komercdirektore 
• 1993. – 1998.                       Vācijas-Latvijas kopuzņēmums SIA „RIKON-LG” , 
                                  programmētāja (datu bāzes) 
• 1988. – 1993.                 VSKB, inženiere, mikroprocesoru programmēšana 
• 1987. – 1988.       RTU, laborante 
 
Pedagoģiskā pieredze: 



  

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Zinātnisko pētījumu metodoloģija” SPPA bakalaura 
studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP) 

 
Zinātniskā darbība: 
      Maģistra darba tēma „Priekšstati par emocionālā komforta vajadzību laulāto attiecībās”  
      (2009.g.) 
    
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
      2006. – līdz šim brīdim    SO ”Par garīgo veselību. SALUS” valdes loceklis 
 
Publikācijas 
Līdzautors grāmatā  „Vai mēs esam iecietīgi?” – Rīga, 2008  
 
Stažēšanās, dalība konferences: 
 
Konferences: 
• 2008          Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības veidi. Starptautiskā konference 
 
Semināri: 
• 2009 Psiholoģiskās konsultēšanas Interneta  (V.Menovšikovs, Maskava) 
• 2009 Ģimenes psiholoģisks konsultēšana un diagnostikas metodes 

(I.Nikoļska, Sankt-Pēterburga) 
• 2009 Balinta grupas (I.Nikoļska, Sankt-Pēterburga) 
• 2008 Mīlestība un citas savstarpējās attiecības (S.Petrušins, Krievija) 
• 2007 Ģimenes klīniskā psiholoģija (I.Nikoļska, Sankt-Pēterburga) 
• 2008  Psihologa darba īpatnības ar šoka traumām (E.Krasnovska, Maskava) 
• 2006-2007 Semināru cikls (centrs „Vaiņode”) : 1)SMIL – metodika ; 2) Sapņu analīzes        

 metodes; 3) Projektīvās metodikas; 4) Pareizticīgās psiholoģijas pamati;  
5)Profesionālās izdegšanas sindroms; 6) Stresa psiholoģija. Stresa noturības 
diagnostika.  

• 2006 -2007 Postraumatiskais sindroms: klīnika, psiho-korekcija, darbs, psihoterapija  
(I.Dobrjakovs, I.Nikoļska, Sankt-Pēterburga)  

• 2005  Teorētiskie pamati un tehnoloģiskais alfabēts saprotošajā psihoterapijā   
(F.E. Vasiljuks, Maskava) 

 
Kursi:  
• 2005 – 2007 Īslaicīga un ilglaicīga konsultēšana pasaku terapijā (T.D.Zinkeviča- 

Jevstigņejeva,  Sankt-Pēterburga). Kvalifikācija – pasaku terapeits 
                                                               
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi; 
• Krievu valoda – dzimtā; 
• Angļu valoda – runāju, lasu, rakstu 

 Papildus zināšanas: 

Windows 95/98/2000/XP, MS DOS, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet 
Explorer, MS Outlook, ACCOR , SPSS – profesionāli.  

                                                                                                                    Ludmila Derjabo 
 
2009.gada 27.novembrī 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
GORJAČEVA MARGARITA 
Dzimšanas datums, vieta: 1979. gada 1. februāris, Rīga 
Adrese: Upes iela 2-16, Rīga, Latvija, tālr. 29634655  
 
Izglītība: 
• 2001.-2003. g.  Latvijas Universitāte, maģistra programma, specialitāte – organizācijas  
                               psihologs    
• 1997.- 2001. g. Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts, psiholoģijas bakalura grāds,  
                                praktiskā psihologa kvalifikācija 
• 1997.- 2001.g.  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, specialitāte – skolas un  
                               ģimenes psihologs 
• 1994.- 1997. g. Rīgas 16.vidusskola 
• 1986.- 1994. g. Rīgas Franču licejs 
 
Papildus izglītība: 
       1998. -2000.g. Sertificētā grupas psihoterapijas apmācības programmā „Human Study  
                               Center”, Lietuva (G.Homentauskas) 
       1986.- 1994.g. Jāzepa Mediņa mūzikas skolas klavieru nodaļa 
 
Zinātniskais grāds: 
        Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (2003.g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008.g. –  līdz šim brīdim        Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2007.g. –  līdz šim brīdim        Bērnu attīstības centrs „Sadko”, direktore 
• 2003. g. – līdz šim brīdim        Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2002. -2006. g.                         Psiholoģijas centrs „Dara”, konsultants 
• 2003. -2004. g.                        „Latvijas Loto”, organizācijas psihologs 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Vadības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija”(2 KP)  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Profesijas izvēle” SPPA bakalaura studiju programma 

„Psiholoģijā” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Reklāmas psiholoģijā ” SPPA bakalaura studiju 

programma „Psiholoģijā” (2 KP) 
 
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Mūzikas terapijas ietekme uz cilvēka uzvedību” (2003.g.) 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Psiholoģiskās konsultēšanas Baltijas Asociācija, biedre 
• The International Academy of Psychological Science, loceklis-korespondents 
 
Goda nosaukumi,  
apbalvojumi: 
       Apbalvojums ar goda rakstu par ieguldījumu psiholoģijas attīstībā (International Academy 
of  Psychological Sciences), 2007.g. 
 



  

Publikācijas: 
• Gorjačeva M. Aiz maskas. Paslēpties vai atklāties? Psiholoģijas Pasaule, Rīga, 2003. 
• Горячева М. Музыкотерапия как регулятор тревожности. Вестник интегративной 

психологии, 1, 35-38, 2003. 
 

Dalība konferencēs: 
• Konference „Integrātīvas psiholoģijas praktiskie aspekti”, Jaroslavļa, Krievija, 2007.g. 
•  „Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas konference”. Integrātīvas psiholoģijas praktiskie 

aspekti. Rīga, 2005.g. 
• „Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas konference”. Mūzikas terapijas teorija un prakse. 

Mūzikas terapijas izpētes rezultātu prezentēšana. Rīga, 2003.g. 
 

Kursi: 
• 2004. – 2006.g.  The International Academy of  Psychological Sciences kvalifikācijas 

celšana integratīvajā psiholoģijā 
                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – ļoti laba 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Angļu valoda –  sarunvaloda 
• Franču valoda - sarunvaloda 
 
                                                                                                              Margarita Gorjačeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
IVANOVA NATĀLIJA  
Dzimšanas datums, vieta: 1958. gada 17. augusts, Rīga 
Adrese: Eksporta iela 16-25, Rīga, LV -1010, tālr. 26517229 
 
Izglītība: 
• 1991. - 1994. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultātes aspirantūra    
• 1989. - 1990. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultāte, psihologs izglītības 

sistēmā 
• 1976. – 1981.g. Kostromas Pedagoģijas institūts, Vēsturisko-pedagoģiskā fakultāte,  
 
Papildus izglītība: 
• 2005. - 2006.g. Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva),  supervizora  
                                programma, eksistenciālās psihoterapijas supervizore 
• 1996. – 2001.g. Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva), eksistenciālā 
                                psihoterapeite 
 
Zinātniskais grāds: 
       Doctor of Philosophy in Psychology (1994.g.) 
 
Akadēmiskais nosaukums: 
       SPPA docente (2002., 2008.g.) 
 
Darba pieredze: 
• 1995.g.- līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docētāja 
• 1999.g.- līdz šim brīdim   Latvijas Profesionālo Psihologu asociācija un Latvijas Skolu  
                                                Psihologu asociācija, supervizore 
• 2005.g. – līdz šim brīdim  Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, supervizore  
                                                un psihoterapeite. 
• 2003.g. – līdz šim brīdim  Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta  
                                                biedrība “Vigor”, brīvprātīgais un zinātniskais konsultants 
• 2003. – 2005.g.                 Ģimenes Psiholoģiskā atbalsta centrs “RenessanseS”,  
                                                zinātniskais konsultants 
• 1996.-2003. g.                   Rīgas 32. vidusskola, psihologs 
• 1995.-1996. g.                   Rīgas 1.pamatskola, psihologs 
• 1992.-1994. g.                   Krievu Izglītības Akadēmija, Pedagoģijas Inovācijas institūts,  
                                                 jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
• 1990.-1991. g.                   Rīgas 1.pamaskola, psihologs 
 
Pedagoģiskā pieredze SPPA: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Attīstības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (10 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Cilvēka dzīves ceļa psiholoģija” (sadarbībā ar kolēģi) 

maģistrantūras programmā „Konsultatīva psiholoģija” (1 KP) 
•  izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psiholoģiskā konsultēšanas pamati” SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” (4 KP) un  „Psiholoģiskā konsultēšana” maģistrantūras 
programmās (8 KP)  

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads praktiskajā psiholoģijā” SPPA bakalaura studiju 
programmā „Psiholoģija” (2 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Praktiskās psiholoģijas specifika: darbības sfēras, 
uzdevumi, novērtējuma kritēriji” SPPA maģistra studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP) 



  

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Artterapijas pamati” SPPA bakalaura studiju programmā 
„Psiholoģija” (2 KP) un maģistrantūras programmā „Konsultatīvā psiholoģija” (2 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Intervijas un novērošanas metodes psihologa darbībā”   
bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (1 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Empātiskā klausīšanās”  bakalaura studiju programmā 
„Psiholoģija” (1 KP)                                                  

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihologa palīdzība cilvēkiem zaudējuma pārdzīvojumā” 
maģistrantūras programmā „Konsultatīvā psiholoģija” (1 KP). 

 
Zinātniskā darbība: 
       IZM grants „Personības priekšstatu specifika par pašrealizācijas iespējām un par sevi  
       multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā), vadītāja, 2003. – 2004.g. 
 
Zinātniskā vadīšana: 
       Maģistru darbu vadība  SPPA - 23;  LU – 3;  RPIVA – 3. 
       Doktorantu darbu vadība   LU – 1. 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• SPPA Senāta locekle 
• SPPA Domes locekle 
• Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, Lietuva, supervizore 
• Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences organizācijas komitejas locekle. Astrahaņa,  
      Krievija, 2007.g.  
• Latvijas profesionālo Psihologu asociācijas supervizore un sertifikācijas komisijas locekle. 
• Latvijas Skolu Psihologu asociācijas supervizore. 
• Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrības „Vigor”  
       zinātniskais konsultants. 

 
Publikācijas: 
• Es-koncepcijas unidimensionālie un multidimensionālie modeļi: teorētiskie aspekti un 

pētīšanas metodes (līdzautors J.Ļevina), 2010, (publicēšanā) 
• Дары артековской жизни. Психологический взгляд на педагогику Артека. //Сборник 

«Педагогическое путешествие по Артеку» Симферополь, 2010, (publicēšanā)  
• Феноменология жизни с инсультом. //Журнал Восточно-Европейской ассоциации 

экзистенциальной психотерапии. «E[istentia: психология и психотерапия». 2009/2,  
с. 225-250. 

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa profesionāļiem.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferences materiāli. Astrahaņa.2007, 67-69. 

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa profesionāļiem.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Maskava. 
2007, 206-209. lpp. 

• Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu profesionālās darbības virzību.//ATEE Spring 
University. Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for Teaching.2006.” 

• Supervīzija kā attīstošā izglītošā darbība profesionāliem.//ATEE Spring University. 
Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for Teaching. 2006.” 

• Psihologa konsultanta darba supervīzija: būtība, svarīgākās funkcijas un 
nozīme.//Psiholoģijas Pasaule, 2003 Nr.9. 

• «Как помочь клиенту определить психотерапевтическую цель»//Московский 
психотерапевтический журнал, 2004, №1. 

• «Как помочь клиенту определить психотерапевтическую цель»//Экзистенциальное 
измерение в консультировании и психотерапии. Бирштонас, Вильнюс, 2003, с.136-156. 

 



  

 
• «Разрешение ценностного противоречия как условие личностного развития 

педагога»//Changing education in a changing society. ATEE Spring University, Riga, LU, 
2003., p. 94-100. 
 

Dalība konferencēs: 
 
• ATEE konference, 2010 
• Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, konference „Pāreju psiholoģija”, Ceļš uz 

insaitu, Rīga, 2009 
• Krīzes pārdzīvojumi pēc insulta un psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas. //LPPA zinātniski 

praktiska konference „Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības veidi.” Rīga, 2008. 
• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa profesionālim.// Saskarsmes psiholoģija: 

cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Maskava, 
2007.g. 

• Pedagoga vērtību orientācijas dinamika. Par ko priecājas un bēdājas mūsdienu 
pedagogs.//Cilvēka renesanse. 2. Starptautiskais humanitārais forums. Ukraina, Artek, 
2007.g.. 

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa profesionālim.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Astrahaņa, Krievija, 2007.g. 

• Psiholoģiska atbalsta iespēji izglītības iestādes. //LPPA konference „Psihologa profesionālās 
darbības problēmas sociālās palīdzības un izglītības iestādēs.” Rīga, 2007.g. 

• Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu profesionālās darbības virzību. // ATEE 
Spring University. Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for 
Teaching.”, 2006.g. 

• Supervīzija kā attīstoši izglītojoša darbība profesionāļiem. // ATEE Spring University. 
Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for Teaching.”, 2006.g. 

• Notikuma nozīme cilvēka pagātnes, tagadnes un nākotnes pārdzīvojumos. //SPPA zinātniska 
konference „Notikums dzīves ceļa kontekstā”, 2004.g. 

• Konference „Eksistenciālā dimensija konsultēšanā un psihoterapijā”, Lietuva, Birštonas 
2004.g. 

• ATEE Spring University. Conference „Changing Education in a Changing Society”, Riga 
(2003.g.).  

 
Semināri: 
• Psihotraumatiskās pieredzes transformācijas prakse: biopsihiskais uzskats. A.Radčenko 

(Krievija), 20 st., 2009. gada 26.-28. novembris; 
• Izmaiņu jautājums: eksistenciālā perspektīva un izaicinājumi psihoterapeitiem. Prof. 

E.Spinelli (Lielbritānija), Lietuva, Birštonas, 6 st., 2009. gada 25. septembris; 
• Psihoterapijas izplatījums; transmetodoloģiskā psihoterapija. Prof. V.Kagan (ASV), Lietuva, 

Birštonas, 24 st., 2009. gada 22.-24. septembris; 
• Supervizija eksistenciālajā psihoterapijā. Prof. S.du Plock (Lielbritānija), Lietuva, Birštonas, 

24 st., 2009. gada 27.-29. maijs. 
 
Kvalifikācijas celšana: 
• Seminārs “Mākslas terapijas metodes izmantošana individuāla un grupas darbā” (20 st.), 

2009.g. 
• Seminārs “Psiholoģijas konsultēšanas teorija un prakse” (20 st.), 2008.g. 
• Seminārs “Psihologa darba īpatnības ar šoka traumu”. (16 st.), 2008.g. 
• Theoretical practical seminar “Focusing in psychological consultacion” (16 st.), 2007.g. 
• Eksistenciālās terapijas supervizoru sagatavošanas programma (290 st.), 2005.-2006.g. 
• Seminārs „Psiholoģiskā aizsardzība un koping-uzvedība” (40 st.), 2005.g. 



  

• Seminārs „Personības dzīves mērķi un vajadzības” (32 st.), 2003.g. 
• Eksistenciālās terapijas Austrumeiropas asociācijas kurss „Eksistenciālās terapijas ar bērniem 

un pusaudžiem iespējas” (22 st.), 2002.g. 
• Semināri „Bērnu un vecāku attiecības konsultatīvajā praksē” (pēc A.Adlera individuālās 

psiholoģijas metodēm) ASV un Šveices speciālistu vadībā (95 st.), 2000. – 2001.g. 
• J.Česnokovas un A.Lihtarņikova (Sankt-Pēterburgas Pedagoģiskā Universitāte) semināru-

praktikumu cikls „Konsultēšanas pamati. Problēmas fokusēšanas metode” (240 st.), 1999. – 
2001.g. 

• Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, kurss „Eksistenciālā psihoterapija: 
profesionālais līmenis” (1340 st.), 1996. – 2001.g. 

                                                                                    
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda - dzimtā 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
                                                                                                                 Natālija Ivanova 
2010.gada 18. februāris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
KAMIŠĀNE MARINA 
Dzimšanas datums, vieta: 1951. gada 8. aprīlis, Vladivostoka, Krievija 
Adrese: Atpūtas iela 2-54, Rīga, tālr. 26176523 
 
 
Izglītība: 

1970. - 1975. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultāte, psihologs, psiholoģijas  
                          pasnedzējs   

       
Darba pieredze: 
• 2003.g., 2009. g.      Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore 
• 1995. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 1993. – 2001. g.  Sociālo Tehnoloģijas augstskola 
• 1995. – 1997. g.  Rīgas Aviācijas institūta Starptautiskā komerciālā koledža, lektore 
• 1992. – 1996. g.  Psiholoģiskās palīdzības dienests, praktizējošs psihologs  
• 1989. – 1997. g.  Tautsaimniecības vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, 

Menedžeru 
                            augstskolas katedra, praktizējošs psihologs, diagnosts-konsultants 

• 1977. – 1993. g.  Rīgas Politehniskais institūts (Rīgas Tehniskā Universitāte), vadošā 
speciāliste 

• 1976. – 1977.g.   Rīgas tehnikās aviācijas skola, Psiholoģijas laboratorijas vadītāja 
• 1975. -  1980.g.   Latvijas Konservatorija, lektore 

 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Personības izpētes metodes” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (4 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes” SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija”(2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihodiagnostika praktiskā psihologa darbībā” SPPA  

maģistra studiju programmā „Psiholoģija” (6 KP) 
 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
       Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija, biedre, supervizore 
 
Dalība konferencēs, semināros: 
• Seminārs –treniņš „Mākslas terapijas metodes izmantošana individuālā un grupas  
      darbā”, vadītāja V.Kokorenko (Sankt-Pēterburga), Rīga, 2009. g. 
• Seminārs-treniņš „Humānisma tehnoloģija: koucings un psihoterapija XXI. gadsimtā” , 
      vadītāja I. Schonebeck (Vācija), Rīga, 2009.g. 
• Seminārs-treniņš „Psihosomatiskie traucējumi bērniem un pusaudžiem.  
      Neiropsiholoģiskās korekcijas īpatnības darbā ar šā profila klientiem”, vadītāji Ševcenko  
      J., Korņejeva V. (Maskava), Rīga, 2009.g. 
• Seminārs-treniņš „Psihodrāmas metožu izmantošana individuālā konsultēšanā”, vadītājs  
      Semjonovs V. (Maskava), Rīga, 2008.g. 
• Seminārs „Saprašana, kā īpatnība, tās diagnostika un attīstība”, vadītāja Amjaga N.  
      (Maskava), Rīga, 2008.g. 
• Seminārs-treniņš „Psiholoģiskās konsultēšanas teorija un prakse”, vadītāja I. Ņikoļska  



  

      (Maskava), Rīga, 2008.g. 
• Seminārs „Agresija un autoagresija: klīniski-psiholoģiskie aspekti”, vadītājs Jegorovs A.  
      (Sankt-Pēterburga), Rīga, 2008.g. 
• „Psiholoģiskā aizsardzība un koping-uzvedība”, vadītāja Ņikoļska I., 2005.g. 
• „Attīstības  psiholoģiskā pavadīšana”, vadītājs Dobrjakovs I.(Sankt-Pēterburga) 2005.g.  
• „Izglītojošās un projektīvās spēles smiltīs, smilšu un pasaku terapija” – T. Zinkevica-

Jevstignejeva, T.Grabenko (Sankt-Pēterburga), 2004.g.  
• Seminārs „Dzīve scenāriju izmaiņu teorija un prakse”, vadītājs V.Jesaulovs (Maskava), Rīga, 

2003.g. 
• Seminārs „Ēšanas ieradumu psihoterapija”, vadītājs V.Jesaulovs (Maskava), Rīga, 2003.g. 
• Seminārs „Personība: krīzes stāvokļi, diagnostikas metodes, pārvarēšanas korekcija”, vadītājs 

V.Kozlovs (Jaroslavļa), Rīga, 2003.g. 
• Seminārs „Korekcijas darba organizēšanas metodoloģija un prakse”, vadītāja O.Karabanova 

(Maskava), Rīga, 2003.g. 
                            
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Marina Kamišāne 
 
 
2010.gada 18. februāris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
CURRICULUM VITAE 

Personas dati 
KOĻADKO SVETLANA 
Dzimšanas datums, vieta: 1961. gada 2. jūlijs, Krievija 
Adrese: Baznīcas 21-1, Jūrmala, tālr. 29517795 
 
Izglītība: 
• 1999. - 2001. g. Latvijas Universitāte, maģistrantūra    
• 1992.-1995.g.   Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Institūts, Psiholoģijas fakultāte,  

                          psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija 
• 1985.- 1987.g.   Klīniskā ordinatūra, arsts-ordinātors 
• 1975. - 1985. g. Rīgas Medicīnas institūts, ārsts-pediātrs 
 
Zinātniskais grāds: 
        Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (2001. g.) 
 
Darba pieredze:  
• 2003.g., 2009.g.                  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore 
• 2001.g. –līdz šim brīdim     Starptautiskā Praktiskās psihologijas augstskola, docētāja 
• 2002.g. –līdz šim brīdim     SIA „Telegrup”, psiholoģe-konsultante 
• 1991. – 2003. g.                „Gaiļezers” slimnīca, rehabilitācijas kabineta vadītāja 
• 1987. – 1991. g.                „Gaiļezers” slimnīca, ārste-ordinātore   

 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Praktiskais darbs ar ģimeni” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Anatomija un fizioloģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģijā”(2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihofizioloģija” SPPA bakalaura studiju programmā „Psiholoģijā” 

(2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Neiropsiholoģijas pamati” SPPA bakalaura studiju programmā (2 

KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Klīniskā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā (4 KP) 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• 1996.g. -  pašreizējais brīdis    Baltijas praktisko psihologu asociācija, biedre 
 
Dalība konferencēs: 
• 2009. –    „Māksla būt formā. Dzīves divi poli – veselība un slimība”. Konference „Master- 
                      projekts”, SPPA, Rīga 
• 2008. -    Mācību materiāla kompresijas paņēmieni. Metodisko projektu festivāls, SPPA,  
                      Rīga 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  - dzimtā 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
• Vācu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
Papildus informācija: 
Pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint) 
B kategorijas autovadītāja apliecība 
                                                                                                         
                                                                                                                                      Svetlana Koļadko 
2010.gada 12. februāris 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
KORSAKOVA JEĻENA 
Dzimšanas datums, vieta: 1953. gada 2. jūnijs,  Jaroslavļa, Krievija 
Adrese: Tālavas gatve 5-22, Rīga, LV-1029, tālr. 26800084 
 
Izglītība: 
• 1981. - 1985. g. Maskavas Pedagoģisko Zinātņu Akadēmija, vispārīgā un pedagoģiskā  

                          psiholoģijas klātienes institūta aspirantūra 
• 1971. – 1976.g. Jaroslavļas valsts Universitāte, psiholoģijas fakultāte, psihologs, psiholoģijas  

                          pasniedzējs 
 
Papildus izglītība: 
• 2006. g. Latvijas Kristīgas akadēmija, tālākizglītības kurss „Labvēlīgas vides veidošana  
                   audzināšanas darbā” 
• 2002.g. Maskavas Valsts Pedagoģiskā Universitāte, tālākizglītības kurss „Skolēnu izpēte un 
                   korekcijas darbs” 
 
Zinātniskie grādi: 
       Zinātņu doktora grāds psiholoģijā (2007. g.) 
       Starptautiskās Psiholoģijas Zinātņu Akadēmijas korespondēntajlocekle (2007.g.) 
        
Darba pieredze: 
• 2008. g.- līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 1991.  -  2007.g. Rīgas 68., 76., 96. vidusskolas, psiholoģe, pasniedzēja 
• 1978. –  1990. g. Rīgas Saimniecības institūts, vecākā docētāja 
• 1975. – 1978. g. Jaroslavļas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultātes laboratorija, asistente 
• 1970. – 1971. g. Jaroslavļas medicīnas institūta laboratorija, laborante 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Pedagoģiskā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (3 KP)  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psiholoģijas vēsture” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija”(2 KP)  
 
Zinātniskā darbība: 

Promocijas darbs  „Vidusskolas skolēnu sociāli psiholoģisko darbības apstākļu aktivizācija” (2007.g.) 
 
Publikācijas: 
• Корсакова Е.И., Камалова О.В. Учебная деятельность в форме коллективной игры-тренинга. 

Ярославль-Минск, 2006 г. 
• Корсакова Е.И., Новиков В.В. Школьный урок как средство формирования групповой 

интеграции учебного класса. Ярославль-Минск, МАПН, ЯрГУ, 2006 г. 
 

Dalība konferencēs: 
• Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference  „ Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas 

mūsdienīgā Eiropā”, Rīga, 2009.g.  
• Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference „Mūsdienīgas problēmas integrātīvajā psiholoģijā”, 

Jaroslavļa, Maskava, 2006.g. 
 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Angļu valoda – brīvi 
                                                                                                                                         Jeļena Korsakova 
 
2010.gada 10.februāris 



  

CURRICULUM VITAE 
 
 
Personas dati 
KRŪMIŅA INĀRA 
Dzimšanas datums, vieta: 1942. gada 14. oktobris, Rīga 
Adrese: Dzelzavas iela 101-27, Rīga, LV-1084, t. 29400747  
 
Izglītība: 
• 1964. - 1969. g. Ļeningradas Valsts universitāte, Psiholoģijas fakultāte, psiholoģe                                     
 
 
Zinātniskais grāds: 
       Psiholoģijas doktors (1992.g.) 
             
Darba pieredze: 
• 2010. g. –līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docente 
• 2003. g. – 2009.g.  Latvijas Universitāte, asociētā profesore 
• 1996. g. -  2003.g.  Latvijas Universitāte, docente 
• 1983. g .- 1996.g.   Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docente 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāti un vadīti studiju kursi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 

Pedagoģijas nodaļā: „Vispārīgā psiholoģija”, „Izziņas procesu psiholoģija”, „Personības un 
grupas attīstības diagnostika”, „Praktiskie darbi kognitīvajā psiholoģijā”.  

 
Zinātniskā darbība: 
• 2003.g. – 2005.g. grants „Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi izziņas darbībā un 

izziņas kvalitātē” (vad. asoc. prof. I.Tunne); 
• 2000.g. – 2003.g. granta vadītāja Personības attīstības īpatnības multikulturālā sabiedrībā un 

strapkultūru pētījumi. 
 
Zinātniskā vadīšana: 
      Novadīti 5 promocijas darbi pedagoģijā 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, biedre 
• Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, sertifikācijas psiholoģijā komisijas priekšsēdētāja 
 
Goda nosaukumi, 
apbalvojumi: 
• Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes dekāna pateicība, 2009; 
• Latvijas Universitātes Rektora pateicības 2002., 2004., 2007. gados (arī sudraba goda zīme). 
      
Publikācijas: 
• Raksta daļa par Dz. Meikšāni „Laikmets un personība” 9 Rakstu krājums. RaKa 2008, 295.-

296. lpp. 
• Marina Čigarina, Ināra Krūmiņa. Skolotāju bērnu pašizjūta skolā. ATEE Spring University 

Riga 2006, 871.-876. lpp. 
• Hadaņonoka I., Krūmiņa I., Sloka A., Vidnere M. Bērnu ar valodas sistēmas traucējumiem 

integrācija sabiedrība. Psiholoģija ģimenei un skolai. 2005. H 2 marts/aprīlis 14.-18.lpp.; 
2005 H 3 maijs/jūnijs 21.-26.lpp. 



  

• I.Krūmiņa, I.Tunne, A.Lasmane, A.Ābele Personības attīstības multikulturālā sabiedrībā, 
RTU, Rīga, 2003 

 
 
Dalība konferencēs: 
• Latvijas Universitātes 67. konference „Psiholoģisko principu integrācija psiholoģiskajā 

pedagoģijā”, Rīga, 2009 
• Piedalīšanās B.Anaņjeva lasījumos Krievijā, Sankt-Peterburgā, 2006 
• Starptautiskie doktorandu lasījumi, Sankt-Peterburgas Universitāte, 2004 
• Konference Teachers, Students and Pupils in Learning Society, Riga, May 2-3 2003 
 
 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda -  brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
 
 
                                                                                                                              Ināra Krūmiņa 
 
2010. gada 15. februārī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
LAPIŅA DACE 
Dzimšanas datums, vieta: 1971. gada 6. novembris,  Jēkabpils rajons, Kalna pag., „Krūkliņi” 
Adrese: Aviācijas iela 1-91, Rīga, tālr. 28260476  
 
Izglītība: 
• 2002. - 2004. g.  RPIVA, psiholoģijas maģistrantūra    
• 1990. - 1995. g.  Latvijas Universitāte, Psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaura grāds,  

                           psihologa kvalifikācija 
• 1987.- 1990. g.  Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

 
Zinātniskais grāds: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (2004. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008. g. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģiskā  
                                                dienesta  direktore 
• 2008. g. – līdz šim brīdim Līgumdarbi ar Rīgas Domes  izglītības, jaunatnes un sporta 
                                                departamentu 
• 2007. g. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore 
• 2007. g. – līdz šim brīdim Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, grupu nodarbību  
                                                 vadītāja 
• 2006. g. – līdz šim brīdim Tūrisma kompānija TEZ TOUR, grupu nodarbību vadītāja 
• 2005. g. – līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja  
• 1999. g. – līdz šim brīdim  psiholoģe-konsultante  
• 2001. – 2004. g.                 Līgumdarbi ar Rīgas pilsētas Skolu valdi 
• 1995. – 2006.g.                  Rīgas Vakara ģimnāzija, psiholoģe un pedagoģe 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Attīstības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (10 KP),  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Vispārīgā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija”(10 KP),  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Kognitīvie psiholoģiskie procesi” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
 
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Vispārizglītojošo skolu jaunāko pusaudžu pārdzīvojumu dinamika un 
spektrs, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu” (2004.g.) 

 
Piedalīšanās projektos: 
• 2007. – 2009.g. „Komandas veidošanas un saliedēšanas treniņš”; „Laika menedžments”;  
                                „Profesionālā virzība organizācijā”, Eiropas Komisijas pārstāvniecībā  
                                 Latvijā, vadītāja un eksperte 
• 2006.–  2009.g. „Personāla motivācija kompānijā”; „Sadarbības tipiskie scenāriji”;  
                                „Pārdošanas tehnikas”; „Piederība kompānijai”; „Vadītāju darba stilu  
                                 specifika”, tūrisma kompānija TEZ TOUR Spānijā, vadītāja un eksperte 
• 2008.g.           „Mūsdienu skolotāju un skolēna sadarbības veidošana, ievērojot skolēna  
                              attīstības īpatnības, intereses, vajadzības”, Rīgas Domes izglītības, jaunatnes  
                              un sporta departaments 
 



  

Dalība konferencēs: 
• Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības 

veidi”.  Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija, (2008.g.) 
• Sociālpsiholoģiskais treniņš „Efektīva komunikācija” , Rīgas Domes izglītības, jaunatnes un 

sporta departaments, Rīga, (2005.g.) 
• Supervīzijas, pamatojoties uz psihoorganiskās psihoterapijas principiem, vadītāja  

MA psych. A. Baltmugure, Rīgas Domes izglītības, jaunatnes un sporta departaments, Rīga, 
(2004.g.) 

• Kursi „Līderisms”  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, (2004.g.) 
• Supervīzijas, pamatojoties uz eksistenciālās psihoterapijas principiem, vadītāja  

Ph.D. N. Ivanova, Rīgas Domes izglītības, jaunatnes un sporta departaments, (2003.g.) 
                          
                                                                             
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
Papildus informācija: 
Pieredze darbā ar datoru (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 
 

 
                                                                                                                                  Dace Lapiņa 
 
2010.gada 15.februāris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
LIEPIŅA SKAIDRĪTE 
Dzimšanas datums, vieta: 1928. gada 5. septembris,  Argentīna 
Adrese: Krišjāņa Barona iela 31a-2, Rīga, LV-1011, tālr. 67289670 
 
Izglītība: 
• 1974. - 1977. g. Pedagoģijas Zinātņu akadēmijas Defektoloģijas institūta neklātienes 

aspirantūra    
• 1953. - 1956. g. Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta aspirantūra 
• 1948. – 1952.g. Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta pedagoģijas fakultāte, specialitāte: 

vidusskolas pedagoģijas un psiholoģijas skolotājs 
 
Zinātniskie grādi: 
       Psiholoģijas zinātņu doktors, LU (1992.g.) 
       Psiholoģijas zinātņu kandidāts, PZA, (1977.g.) 
 
Akadēmiskais nosaukums: 
        SPPA docente (2003., 2009.g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2003. g., 2009.g. Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, docente 
• 1992. –  līdz šim brīdim    Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 1991. – 1996. g. Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas  

                           katedras docente 
• 1965. – 1991. g. Skolotāju Kvalifikācijas celšanas institūta Speciālo skolu kabineta vadītāja  
                                 un Psiholoģijas Katedras docētāja 
• 1960. – 1965. g. LPSR IM Skolu un bērnu iestāžu pārvaldes inspektore 
• 1957. – 1960. g. Daugavpils Valsts Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas  
                                 katedra, docētāja     
• 1956. – 1957. g. Rīgas Pedagoģiskā institūta pedagoģijas katedrā, asistente 
• 1952. -  1953. g. Viļakas vidusskolas skolotāja un Abrenes rajona TIN Metodiskā kabineta  

                           vadītāja 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Retardēto bērnu psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Personības attīstības programmas izstrāde” SPPA maģistra 

studiju programmā „Psiholoģija” (8 KP) 
 

Publikācijas: 
• „Speciālā psiholoģija”, Rīga, Raka, 2008., (II. izd.) 
• „Speciālā psiholoģija”, Rīga, Raka, 2003 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Latvijas profesionālo psihologu asociācijas biedre 
• Latvijas skolu psihologu asociācijas biedre 

 
Dalība konferencēs: 
• “Taktilā stimulācija – speciālās izglītības atbalsta metode”, LU, Velku fonds, 2009.g. 

februāris;   



  

• „Pedagoģiskā psiholoģija”, LU konference, 2009. g. februāris; 
• „Palīdzība ģimenēm, kurās ir bērni ar autiskā spektra un mācīšanas traucējumiem”, LU, 

Latvijas autisma apvienība, 2008.g.aprīlis; 
• Konference „Skola visiem – 2”. IAC. Lielbritānijas un Latvijas pieredze par bērnu ar īpašām 

vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā skolā, Rīga, 2004.g.novembris  
 

                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 

 
 
 
                                                                                                                    Skaidrīte Liepiņa 
 

2010.gada 23. februāris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
LIODOROVA JŪLIJA 
Dzimšanas datums, vieta: 1980. gada 9. maijs, Daugavpils, Latvija 
Adrese: Visvalža 3a-109, Rīga, LV-1010, tālr. 29903238 
e-pasts: Julija.Liodorova@ec.vp.gov.lv 
 
Izglītība: 
• 2006. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Grāmatvedības  institūts, doktora studiju  

                           programma „Ekonomika”    
• 2004. - 2006. g. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības teorijas institūts, studiju  

                          programma „Finanses un kredīts”, maģistra grāds 
• 2003 .-2004.g.   Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas un tehnoloģijas institūts,  

                          inženiera kvalifikācija finanšu informācijas  
                                tehnoloģijā (kredītu un apdrošināšanas analītiķis) 
• 1999.- 2003.g.  Rīgas Tehniskā universitāte, Informācijas tehnoloģijas specialitāte, bakalaura  

                         grāds 
• 1995. - 1999. g. Daugavpils Dzelzceļa transporta tehnikums, Tautas saimniecības nozaru  

                          ekonomistes specialitāte 
• 1986. - 1995 g. Daugavpils 3. vidusskola, matemātikas un informātikas klase 
 
Zinātniskie grādi: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības  
       teorijas institūts   (2006. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008. g-  līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2007.g. - līdz šim brīdim   Latvijas Universitāte, grāmatvedības disciplīnu pasniedzēja 
• 2006.g.-  līdz šim brīdim   Alberta koledža, lektore 
• 2006.g.-  līdz šim brīdim   lasu seminārus sabiedrības vadītājiem, grāmatvežiem un auditu 
                      par iekšējo kontroli, iekšējo auditu un Valsts institūciju veiktām pārbaudēm 
• 2005. – 2006.g.  Karjeras izaugsmes koledža, programmu direktore, ekonomikas un  
                     grāmatvedības mācību disciplīnu pasniedzēja 
• 2004.g.– līdz šim brīdim  Valsts policijas Kriminālistikās pārvalde Grāmatvedības revīziju  
                     nodaļa, eksperte-revidente grāmatvedības un ekonomikas jautājumos 
• 2004. g.  AS „Parex banka”, kasiere-operatore 
• 2003. – 2004.g.  Apģērbu veikals, galvenā grāmatvede 
• 2002. -  2003.g.  Pārtikas mazumtirdzniecības veikalu tīkls – gada pārskatu (bilance un  
                                  pielikumi) sagatavošana 
• 2001. – 2004.g.  SIA „Felkons”, galvenā grāmatvede 
• 2000. – 2001.g.  SIA „Mēmele”, finanšu direktore 
• 1999. – 2000.g.  SIA „Vētra”, galvenā grāmatveža palīdze 
• 1997. -  1998.g.  auditora palīdze 
• 1996.g.                AS „Dinaz”, ekonomiste-stažiere  
          
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Matemātiskā statistika” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
• izstrādātā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Apdrošināšana” (80 KP) 
• izstrādātā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Finanses un banku lietas” 

(80 KP) 



  

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Uzņēmējdarbības ekonomika” ( 2 KP) Karjeras izaugsmes 
koledžā 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Nodokļi un nodevas” ( 1 KP) Alberta koledžā 
• izstrādāts studiju kurss „Grāmatvedība un audita pamati” (4 KP)  
• izstrādāts studiju kurss „Saimnieciskās darbības ekonomiskā analīze” (2 KP)  
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas pamati” (1 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Banku teorija (2 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Risku teorija (3 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Vērtspapīru tirgus” (2 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas sistēma un likumdošana” (6 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas veidi” (5 KP) 
• izstrādāts studiju kurss „Apdrošināšanas riska vadīšana” (4 KP) 
• vadīts studiju kurss „Mikroekonomika” (2 KP) Karjeras izaugsmes koledžā 
• vadīts studiju kurss „Finanšu grāmatvedība” (3 KP) Alberta koledžā, Latvijas Universitātē 
• vadīts studiju kurss „Vadības grāmatvedība” (3 KP) Alberta koledžā 
• vadīts studiju kurss „Grāmatvedības sistēma” (3 KP) Alberta koledžā 
• vadīts studiju kurss „Ievads ekonomiskajā statistikā” (2 KP) Alberta koledžā 
 
 
Zinātniskā darbība: 
• Maģistra darbs „Rīgas dzīvokļu cenas un makroekonomisko radītāju savstarpējās ietekmes 

analīze, izmantojot VAR modeli” (2006.g.) 
• Promocijas darbs „Tīšās novešanas līdz maksātnespējai ietekmējošo faktoru identifikācija 

krāpšanas noziegumu pieradīšanai.” (gatavots aizstāvēšanai).  
 
Zinātnisko darbu vadīšana un  
recenzēšana: 
• Karjeras izaugsmes koledžā: studiju darbi finansēs (vadīšana); 
• Alberta koledžā: studiju darbi, prakses atskaites un diplomdarbi grāmatvedībā (vadīšana); 
• Latvijas Universitātē: prakses atskaites un bakalaura darbi ekonomikā un grāmatvedībā 

(vadīšana un recenzēšana); 
• Sociālās integrācijas valsts aģentūra (projekta ietvaros): izstrādātie mācību līdzekļi 

ekonomikā, grāmatvedība un statistikā (recenzēšana). 
 
Publikācijas: 
•  Liepājas Pedagoģijas akadēmijas zinātnisko rakstu krājums – recenzējamais raksts 

„Maksātnespēja kā sadarbības partnera krāpšanas mehānisms”, 2008.g. 
• 10.Profesionālās konferences rakstu krājums – recenzējamais raksts „Apzinātās un 

neapzinātās grāmatvedības kļūdas”, 2007.g. 
• Psiholoģijas Augstskolas zinātnisko rakstu V.sējuma krājums „Psiholoģijas, biznesa un 

sabiedrības sociālās sfēras mūsdienu aktuālās problēmas: teorija un prakse’ – recenzējamais 
raksts «Психология руководителей, создающая благоприятную среду для преступлений 
и неплатежеспособности предприятий», 2006.g. 
 

Dalība konferencēs: 
• 11. Starptautiskā zinātniska konference „Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un 

dialogs” (Liepājas Pedagoģijas akadēmija), 2008.g. 
• Starptautiskā zinātniski profesionālā konference „Audits, Nodokļi un Grāmatvedība 2007”, 

2007.g. 
• Starptautiskā zinātniski profesionālā konference „Psychology, Business and Social Field of 

Society: Actual Problems of Modern World”, 2006. 
  

Kursi: 



  

• 2009.gadā plānots pabeigt Krievijas Federācijas Universitātes kursus tiesu ekspertiem 
grāmatvedībā un finansu analīzē. 

• Latvijas Universitāte, kurss „ Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, 2008.g. 
• Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, kurss „Biznesa jomā lietojamā angļu 

valoda”, 2007.g. 
• Kurss „Revizija”, Zverināto revidentu asociācija, 2007.g. 
• Kursi „ES sociālais fonds”, „Uzticību radoša organizācijas kultūra”, Valsts Administrācijas 

skola, 2006.g. 
• Kursi „Valsts noslēpuma aizsardzība iestādē”, „Publiskā runa, sarunu un sapulču vadīšana”, 

Korupcijas novēršana”, Iekšēja kontrole”, Valsts Administrācijas skola, 2005.g. 
• Grāmatvedības datorprogramma „1-C Uzņēmums” , mācību centrs „Latvikon”, 2005.g. 
• Kursi „Psiholoģiskie treniņi”, „Internetbanka”, „Nelegāli iegūto naudas līdzekļu 

legalizācija”, „Bankas produkti”, „Valūta”, „Darbs ar skaidro naudu”, „Kontu apkalpošana”, 
AS „Parex Banka”, 2004.g. 

                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda - brīvi 
• Angļu valoda – brīvi 
 
Papildus informācija: 
Pieredze darbā ar datoru (pilnībā MS Office, pilnībā Open Office, ACCOR, GRIN, Logs, 
Кентавр, 1-С Предприятие, Tildes Jumis, Zalktis, Apvārsnis, banku programma Globuss u.c.) 
 
 
 
                                                                                                                        Jūlija Liodorova 
 
2010.gada 15. februāris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
ĻEVINA JEĻENA 
Dzimšanas datums, vieta: 10.12.1976, Ukraina 
Adrese: Zvaigznāju gatve 6-5, Rīga LV- 1082, t. 26804475  
e-pasts: elena.levina@inbox.lv 
 
Izglītība: 
• 2005-līdz šim brīdim      Latvijas Universitātes Psiholoģijas doktorantūra 
• 2001-2004 Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
• 1995-2000                  Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas Institūts, Psiholoģijas 

bakalaura  grāds un praktiskā psihologa kvalifikācija 
• 1983-1995 Rīgas 80.vidusskola 
 
 
Zinātniskie grādi: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte (2004) 
       Psiholoģijas bakalaura grāds, Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas Institūts (2000) 
  
Darba pieredze: 
• 2010–līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas 

fakultāte, docētāja 
• 2006–līdz šim brīdim Rīgas 96.vidusskola, skolu psiholoģe 
• 2008-2009 Rīgas 61.vidusskola, skolu psiholoģe 
• 2006-2007 Privātskola „Klasika”, skolu psiholoģe 
• 2000-2006 Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, asistente 

zinātniskajā darbā, lektore, psiholoģe-konsultante 
• 2003-2004 SIA „Gross buh”, psiholoģe (personības izaugsmes treniņi) 
• 1999-2004 Privatskola „Klasika”, psiholoģe 
• 1999-2003 Privatkoledža «Evrika», psiholoģe 
• 1999-2000 Mežmales vidusskola, skolas psiholoģe 
• 1999-2000 Birutas Maģeles stilistu skola Birutas Maģeles stilistu skola, 

pasniedzēja (lekciju un seminaru kurss „Psiholoģija stilistiem”) 
• 1999-2000 Reklāmas aģentūra „Twins A”, psiholoģe (sociāli psiholoģiskie 

treniņi, darbs ar personālu) 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Attīstības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2010.g.) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Personības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2004-2006.g.) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievāds specialitātē” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2004-2006.g.) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Zinātniskā darba metodoloģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2004-2006.g.) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Pētnieciskā darba metodoloģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2004-2006.g.) 
 
 
Zinātniskā darbība: 
• Promocijas darba tēma „Līderu Es-koncepcija pusaudžu vecumposmā” (2005-līdz šim 

brīdim) 



  

• Maģistra darba tēma „Pusaudžu pašattieksmes specifika un statuss klasē” (2004.g.) 
• Zinātniskais projekts «Personības priekšstatu specifika par pašrealizācijas iespējām un par 

sevi multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā)»/ vādītājs 
dr.psyh.N.Ivanova// Zinātņu Akadēmija – projekta līdzautore (2003-2004.g.) 

 
Publikācijas 
Горбунов А., Левина Е. Исследование образа городов Латвии, России и Европы у 

молодежи, проживающей в Латвии// Молодежь. Жизнь в политике и политика в 
жизни: Материалы V Международной научной студенческой конференции/ научная 
ред.Т.Ф.Анисимовой. – СПб: Изд-во «Знаменитые университеты», 2004. – с. 49-56. 

 
Stažēšanās, dalība konferences: 
 
Konferences (uzstāšanās ar referātu) 
• LU 68.konference (2010.g.) – uzstāšanās ar referātu „Es-koncepcijas unidimensionālie un 

multidimensionālie modeļi: teorētiskie aspekti un pētīšanas metodes”. 
• SPPA, 2005 - Ļevina J. Klusēšana kā asimetrijas zīme pusaudža saskarsmē// 

zin.prakt.konference «Klusēšanas un klusuma semantika» - SPPA: Nr.18 
• SPPA, 2005 - Ļevina J. Lietu loma starppersonu attiecību dramā// zin.prakt.konference 

«Cilvēks lietu pasaulē. Lieta-portrets» - SPPA: Nr.17 
• SPPA, 2004 - Ļevina J. Students kā mācību procesa patērētājs// zin.prakt.konference 

«Patērēšanas kults un kultūra» - SPPA: Nr.16 
• SPPA, 2004 - Ļevina J. Scenārijas uzvedība un psiholoģiskās izpētes prakse// 

zin.prakt.konference «Notikums dzīves ceļa kontekstā» - SPPA: Nr.15 
• SPPA, 2004 - Ļevina J. „Nejaušu” lietu subjektīvā nozīme// zin.prakt.konference «Cilvēks 

lietu pasaulē. Lieta-liktenis» - SPPA: Nr.13 
• SPPA, 2003 - Ļevina J. No studenta līdz docētājam: kreativitāti attīstoša studēšanas un 

mācīšanas pieredze// zin.prakt.konference «Jaunrade pedagoģiskajā procesā» - SPPA: 
Nr.12 

• SPPA, 2003 - Ļevina J. Abiturientu humora izjūtas noteikšana kā efektīvas komunikācijas 
priekšnoteikums grupā// zin.prakt.konference «Humors pedagoģiskajā procesā » - 
SPPA: Nr.8 

• SPPA, 2003 - Ļevina J. Lietas uz teātra skatuves: butaforija un raksturs// 
zin.prakt.konference «Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un raksturs» - SPPA: Nr.7 

• SPPA, 2002 - Ļevina J. Olimpiāde kā studenta mācību sasniegumu novērtēšanas līdzeklis// 
zin.prakt.konference «Alternatīvas formas skolēnu un studentu zināšanu pārbaudē un 
kontrolē» - SPPA: Nr.6 

• SPPA, 2002 - Ļevina J., Metelova S. Humors saskarsmē kā grupas identifikācijas faktors/ 
zin.prakt.konference «Smiekli un ķermeņa, valodas un kultūras dialogs» - SPPA: Nr.6 

• SPPA, 2002 - Ļevina J. Lieta uz teātra skatuves: tas psiholoģiska nozīme// 
zin.prakt.konference «Cilvēks lietu pasaulē» - SPPA: Nr.5 

• SPPA, 2002 - Ļevina J. Personības drošības izjūtas un sociometriskā statusa sakarība// 
zin.prakt.konference «Valodas, saskarsmes, kultūras semantika» - SPPA: Nr.5 

 
Tālākizglītības kursi:  
• 2008 Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un Sporta Departaments, „Izglītības 

psihologu profesionālā darba supervīzija, pamatojoties uz eksistenciālās 
psihoterapijas pamatprincipiem” (Lekt. N.Ivanova) 

• 2007 Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un Sporta Departaments, „Izglītības 
psihologu profesionālā darba supervīzija, pamatojoties uz eksistenciālās 
psihoterapijas pamatprincipiem” (Lekt. N.Ivanova) 

• 2006 Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un Sporta Departaments, „Izglītības 
psihologa profesionālā darba supervīzija” (Vad. N.Ivanova) 



  

Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi; 
• Krievu valoda – dzimtā; 
• Angļu valoda – brīvi 

Papildus zināšanas: 

Windows 95/98/2000/XP, MS DOS, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet 
Explorer, MS Outlook, SPSS – profesionāli.  

 

2010.gada 15.februārī                                         
                                                                                                                       Jeļena Ļevina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
ĻICOVS DMITRIJS 
Dzimšanas datums, vieta: 12.05.1965, Taškenta  
Adrese: Varavīksnes gatve, 5 - 41, t. 26068458 
e- pasts: spigel@inbox.lv 
 
Izglītība: 
• 2007. - 2008.         Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas   
                                                     fakultāte, maģistra grāds psiholoģijā 
• 2003 - 2007                           Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Institūts, Psiholoģijas  

                                               fakultāte, psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa  
                                               kvalifikācija  

• 1988 – 1991          RTU (Rīga), inženieris - Automatizētās Projektēšanas Sistēmas   
         (APS) 

• 1982 – 1987           Maskavas Tērauda un Sakausējumu Institūts (MTSI),  
                                                      Maskava, inženieris-metalurgs  
Papildus izglītība: 
• 2009 – līdz šim brīdim        Humānistiskas un Eksistenciālas Psiholoģijas institūts ( 
                                                      Lietuva) – Eksistenciāla psihoterapija (profesionāls līmenis). 
• 2006 – 2008          Humānistiskas un Eksistenciālas Psiholoģijas Institūts   
                                                      (Lietuva)  Eksistenciāla psihoterapija (bāzes līmenis). 
 
Zinātniskie grādi: 
       Maģistra grāds psiholoģijā Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (2008) 
 
Darba pieredze: 
 
• 2009. – līdz šim brīdim       Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas   
                                                   fakultāte, lektors 
• 2009 - līdz šim brīdim         Privāta prakse, psihologs-konsultants; psihoterapeits 
• 2004 – līdz šim brīdim        Direktors SIA POSTUMS EKO 
• 1992 – 2004       Direktors SIA POSTUMS 
• 1987 – 1992      RVR inženieris-konstruktors 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Zinātnisko pētījumu metodoloģija” SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
 
Zinātniskā darbība: 
• Maģistra darba tēma “Humora uztveres specifika ar dažādu uzvedības tipu ļaudīm” (2008.g.) 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 

• 2009 - līdz šim brīdim  Latvijas  Psihoterapeitu Biedrība 
• 2007 - līdz šim brīdim Austrumeiropas Eksistenciālās Psihoterapijas Asociācija 

Semināri: 
• 2009 Psiholoģiskās konsultēšanas Interneta  (V.Menovšikovs, Maskava) 
• 2009 Ģimenes psiholoģisks konsultēšana un diagnostikas metodes (I.Nikoļska, Sankt- 
                        Pēterburga) 

mailto:spigel@inbox.lv�


  

• 2009  Balinta grupas (I.Nikoļska, Sankt-Pēterburga) 
• 2008  Mīlestība un citas savstarpējās attiecības (S.Petrušins, Krievija) 
• 2007  Ģimenes klīniskā psiholoģija (I.Nikoļska, Sankt-Pēterburga) 
• 2006-2007 Pareizticīgas psiholoģijas pamati (Krievijas Pareizticīgs Institūts Sv. Ioana  
                         Bogoslova,  Masksva) 
• 2006-2007 Semināru cikls (centrs „Vaiņode”) : 1)SMIL – metodika ; 2) Sapņu analīzes  
                         metodes; 3) Projektīvās metodikas; 4) Pareizticīgās psiholoģijas pamati; 5)  
                         Profesionālās izdegšanas sindroms; 6) Stresa psiholoģija. Stresa noturības  
                         diagnostika.  
• 2006 -2007  Postraumatiskais sindroms: klīnika, psiho-korekcija, darbs, psihoterapija  
                          (I.Dobrjakovs, I.Nikoļska, Sankt-Pēterburga)  
 
Konferences: 
• Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Konference „Pāreju psiholoģija”, Psihologa 

pašnoteikšanās profesionālās darbības jēgas sfērā, 2009 
 
Kursi:  
• 2005 – 2007 Īslaicīga un ilglaicīga konsultēšana pasaku terapijā (T.D.Zinkeviča- 

Jevstigņejeva,  
                           Sankt-Pēterburga). Kvalifikācija – pasaku terapeits 
 

Papildus zināšanas un iemaņas 

Windows 95/98/2007/XP, MS DOS, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet 
Explorer, MS Outlook, ACCOR .  

Valodu zināšanas  
 
Krievu valoda – dzimtā; 
Latviešu valoda –brīvi 
Angļu valoda – brīvi 
 
 
 
    Dmitrijs Ļicovs  
 
 
2009.gada 27.novembrī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
MALIŠEVA JEĻENA 
Dzimšanas datums, vieta: 1978. gada 9. oktobris,  Rīga 
Adrese: Pirmā iela 38-27, Ādaži, Rīgas raj., LV-2164, tālr. 26850438  
 
Izglītība: 
• 2005. - 2008. g. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, maģistrantūra  
                              „Konsultatīvā psiholoģija”    
• 1995. - 1999. g. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas fakultāte,  

                          psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija 
• 1985.- 1995. g.  Rīgas 16.vidusskola 

 
Zinātniskais grāds: 
            Maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā (2008. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2009.g.- līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja, spēļu  
                                                prakses vadītāja 
• 2007.g.- līdz šim brīdim   Puškina licejs, psiholoģijas pasniedzēja 
• 2007.g.-līdz šim brīdim    Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, bibliotēkas-  
                                                metodiskā centra vadītāja 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Prezentācijas mākslas pamati” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (4 KP); 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads mācību darbībā” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (1 KP). 
 
 
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Vientulības pārdzīvojuma specifika 15-17 gadu pusaudžiem” (2008.g.) 
 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
      Baltijas Praktisko psihologu asociācija, biedre 
          
Konferences: 
• 2008 – Bibliotēkas-metodiskā kompleksa resursu izmantošanas veidi mācību darbībā. 

Metodisko projektu festivāls, SPPA, Rīga 
                                                                                
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 

 
 

                                                                                                                        Jeļena Mališeva 
 
2010.gada 22. marts 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
 
Personas dati 
MEIKŠĀNE DZIDRA 
Dzimšanas datums, vieta: 1928. gada 4. maijs,  Liepājas rajons, Virgas pagasts, Latvija 
Adrese: Tirzas iela 3/1-25, Rīga, LV-1024, t.29114179  
 
Izglītība: 
• 1952. - 1957. g. Latvijas Valsts pedagoģiskais institūts, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra,  
                                aspirante    
• 1948. - 1952. g. Latvijas Valsts pedagoģiskais institūts, Pedagoģijas fakultāte, iegūts diploms  
                                pedagoģijas un psiholoģijas vidusskolas skolotāja 
• 1948. g.             Liepājas 1.vidusskola 
 
Zinātniskais grāds: 
       Habilitētā pedagoģijas  zinātņu doktora grāds, Latvijas Universitāte, habilitācijas un 
promocijas padome  (1993. g.) 
        
Akadēmiskais nosaukums: 
        Profesors pedagoģijas specialitātē, 1990.g. 26. jūlijs 
 
Darba pieredze: 
• 2000. g. – 
       līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, profesore 
• 1989. – 2000. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, profesore 
• 1984. – 1989. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docente 
• 1973. – 1984. g. Republikas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta Psiholoģijas katedra,  
                                 vadītāja 
• 1968. – 1973. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docente 
• 1957. – 1968. g. Izglītības Ministrijas zinātniskās pētniecības institūta Pedagoģijas teorijas  
                                 un vēstures sektors, vadītāja  
• 1954. – 1957. g. Latvijas Valsts pedagoģiskais institūts, lektore 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psiholoģijas vēsture” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP)  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Zinātnisko pētījumu metodoloģija” SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP)  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes” SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP)  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Personības attīstības programmas izstrāde” SPPA maģistra 

studiju programmā „Psiholoģija” (8 KP)  
 
Zinātniskā darbība: 
• Latvijas Zinātnes Padomes granta finansējuma pētījums „Veselīgas novecošanas sociāli  
       psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas 
nodarbinātiem  
       sistēmā „cilvēks-cilvēks”, vadošais pētnieks (2009. – 2012.g.). 
• Līdzdalība Eiropas savienības finansētā starptautiskā projektā „Internationales Lerner” 

(2003. – 2005.g.) 
 
Zinātniskā vadīšana: 



  

      Novadīti 11 promocijas darbi – 6 pedagoģijā, 5 psiholoģijā. 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Stradiņa universitātes sociālo Zinātņu profesoru padome, eksperte 
• Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, Senāta priekšsēdētāja 
• Latvijas Zinātnes Padomes 12. ekspertu komisija, priekšsēdētāja vietniece 
• Latvijas augstskolu profesoru asociācija, valdes locekle, 1990. – 2000.g.  
• Specializētās padomes zinātņu kandidāta grāda piešķiršanai P.Stučkas Latvijas Valsts 

universitātē, zinātniskā sekretāre, 1989. – 1990.g. 
• Pedagoģijas habilitācijas un promocijas padome, locekle, 1993. – 2000.g. 
• Psiholoģijas habilitācijas un promocijas padome, locekle, 1993. – 2000.g. 
• Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, biedre 
 
Goda nosaukumi, 
apbalvojumi: 
        LU emeritētā profesora goda nosaukums (1993.g.) 
      
Publikācijas: 
• Raksts. Psiholoģijas atziņu integrācija pedagoģijā, Žurnāls „Skolotājs” (2009.g.) 
• Raksts. Notikuma emocionālā un racionālā pārstrāde kā personības atšķirīgi paplašināšanās 

mehānismi://SPPA krājums: Nr.14. Notikums dzīves ceļa kontekstā, SPPA (2004.g.); 
• Raksts. Psiholoģijas integrācijas problēmas profesionālā izglītībā //SPPA krājums Nr.14. 

Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā izglītībā; vērtējums kritēriji un attīstības 
dinamika. – R: SPPA Nr.14. (2004.g.); 

• Raksts. Teorijas un prakses dialektika psiholoģijā//SPPA krājums: Nr. 12. Jaunrade 
pedagoģiskā procesā. – R.: SPPA (2003.g.); 

• Internationale Tagung – Jugendliche zwischen europaischer und regionaler Orientierung, 
Tubingen (2003.g.) 

 
Dalība konferencēs: 
 
• Multidisciplināra zinātniski praktiskā konference „Vecums kā sasniegums.” (2009.g.) 
• Starptautiskā konferencē Zigmunda Freida Universitātē, temats „Austrumu un Rietumu  
      mentalitāte”, Austrija, Vīne, (2009.g.) 
• LU 67. konference „Psiholoģisko principu integrācija psiholoģiskajā pedagoģijā”, Rīga,  
      (2009.g.). 
• Internationale Tagung-Jugendliche zwischen europaischer und regionaler Orientierung, 

Tubingen, Vācijā (2003.g. april) 
 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Vācu valoda - brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
 
 
                                                                                                                              Dzidra Meikšāne 
 
2010. gada 15. februārī 
 

 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
MIHAILOVS JĀNIS 
Dzimšanas datums, vieta: 1939. gada 15. oktobris, Ape, Alūksnes rajons 
Adrese: Bruņinieku 65, Rīga, LV-1011 
 
Izglītība: 
• 1972. – 1975.g. PSRS Pedagoģisko zinātņu akadēmijas Vispārīgās un pedagoģiskās 

psiholoģijas ZPI aspirantūra 
• 1960.– 1965.g.  Ļeņingradas Universitāte, filologs-romānists, tulkotājs 
 
Zinātniskais grāds: 
       Dr.psych. (1975.g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2009.g. - līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas 
                     fakultāte, docents 
• 2004.g. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas  
                      fakultāte, dekāns 
• 1991.g.-  2003.g. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, rektors 
• 1975.g.– 1991.g. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docents 
• 1969.g.- 1972.g.  LR Izglītības ministrija, Profesionālās orientācijas centrs, metodiķis 
• 1967.g. –1969.g  LR Zinātņu akadēmija, izdevniecība „Zinātne”, redaktors 
• 1965.g. –1967.g. Čeboksaru Valsts Universitāte, pasniedzējs 
 
Akadēmiskais nosaukums: 
       Starptautiskā Psiholoģisko zinātņu akadēmija, akadēmiķis (2003.g.)  
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Praktiskās psiholoģijas pētījumu metodoloģija” SPPA  
       maģistru studiju programmā „Praktiskā psiholoģija” (4 KP); 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Projektu darba metodoloģija” SPPA maģistru studiju  
      programmā „Praktiskā psiholoģija” (4 KP); 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Tēla izpētes psiholoģija” SPPA bakalaura studiju  
      programmā „Psiholoģija” (2 KP); 
• kursi „Vispārīgā psiholoģija”, „Personības psiholoģija”, „Sociālā psiholoģija” LU 

studentiem. 
 
Zinātniskā darbība: 
Starpkultūru mijiedarbības psiholoģija, humora psiholoģija, tēla psiholoģija 
 
Zinātniskā rediģēšana: 
„SPPA Psiholoģisko biļetenu” galvenais redaktors 
 
Sabiedriskā darbība: 
• Biedrība „Trešais vecums”, direktors 
• Itāļu kultūras un valodas centrs, direktors 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Latvijas ontopsiholoģijas asociācija, Valdes loceklis 
• Baltijas psiholoģiskās konsultēšanas asociācija, loceklis 
 
Publikācijas: 



  

• 2008.g. Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra Le Reti Internazionali Questioni Y 
prospettive” , Messina, Italia 

• 2007.g.  „Frazeoloģijas vienību izpētes metodes”, SPPA, Rīga 
• 2006.g. „Izglītība un kultūra: asociācija vai disociācija? (notikumu metode kultūras ietekmju 

pētīšanā)”, Eiropas kolokvija starpkultūru komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija” ziņojums, SPPA biļetens Nr.20, Rīga. 

• 2006.g  «Projektu darbības pedagoģiskie aspekti», «Projektu pieejas specifika profesionālo 
uzdevumu risināšanā», «Projektu domāšanas psiholoģiskā specifika». Zinātniski praktiskās 
konferences „Projektu orientēta domāšana un realizācijas tehnoloģijas” – tēzes, SPPA, Rīga. 

• 2005.g. „Psiholoģiskais instrumentārijs vēsturiskā laika kontekstā”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta – portrets” tēzes, SPPA biļetens Nr.17, 
Rīga. 

• 2005.g. „Klusēšana kā refleksijas un empīrisko pētījumu priekšmets”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Klusēšanas un klusuma semantika” ziņojums, SPPA 
biļetens Nr.18, Rīga. 

• 2004.g. „Patērēšanas kults kultūras kontekstā”. Zinātniski praktiskās konferences 
„Patērēšanas kults un kultūra” ziņojums. SPPA biļetens Nr.16, Rīga. 

• 2004.g.  „Profesionālā derīguma motivēšanas struktūra: holistiskā pieeja”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā izglītībā: 
vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika” ziņojums, SPPA biļetens Nr.14, Rīga. 

• 2004.g. „Izglītības telpas tēls”, „Dāvināšanas enerģētika”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta- liktenis” ziņojums, SPPA biļetens 
Nr.13, Rīga. 

• 2004. g. «Notikums kā dzīves ceļa apraksta vienība». Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Notikums dzīves ceļa kontekstā” ziņojums, SPPA biļetens Nr.15, Rīga. 

• 2003.g. „Novērotāja pozīcija dzīves notikumu kontekstā”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un raksturs” ziņojums, SPPA biļetens 
Nr.7, Rīga. 

• 2003.g. „Uz tauriņa spārniem gaisa stihiju straumē”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Jaunrade pedagoģiskā procesā” ziņojums, SPPA biļetens Nr.12, Rīga. 

 
Dalība konferencēs: 
• 2009.g.  Konference „Pāreju psiholoģija”, „Dialogs izglītībā – Students, Pasniedzējs, 

Pasūtītājs”, Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Rīga 
• 2008.g.  Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra Le Reti Internazionali Questioni Y 

prospettive” , Messina,  Italia 
• 2006. g. Starptautiskā konference „Corps. Act. Simbolisation” Lyon. France 
• 2006.g. Eiropas kolokvija starptkultūru komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 

metodoloģija”, Rīga 
• 2006.g. Zinātniski praktiskā konference „Projektu orientēta domāšana un realizācijas 

tehnoloģijas”, Rīga 
• 2005. g. Starptautiskā konference „Pētījumi starpkulturālo attiecību jomā” (Alžīra). 
• 2005. g. Starptautiskā konference „Bērna pieredze” (Lumjēru – Lionas 2 Universitāte). 
• 2004. g. Starptautiskā konference „Veselības psiholoģija” (Goa,Indija). 
• 2004.g.  Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas kvalitāte profesionālajā 

augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika”, Rīga 
 
Kvalifikācijas celšana: 
• Amjēnā (Francijā), Romā (Itālijā), Rostokā (Vācijā), Maskavā, Sanktpēterburgā (Krievijā); 
• Metodisko semināru organizēšana SPPA docētājiem. 
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Krievu valoda - dzimtā 



  

• Franču valoda – brīvi 
• Itāļu valoda – brīvi 
• Vācu valoda – sarunvalodas līmenī 
 

                                                                                                               Jānis Mihailovs 
 

2010.gada 18. februāris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
PETROVA INESE 
Dzimšanas datums, vieta: 1956. gada 11. oktobris, Rīga 
Adrese: Lubānas iela 56A – 43, Rīga, Latvija, tālr. 29458294, e-pasts: heta@mail.ru 
 
Izglītība: 
• 2003. - 2005. g. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas fakultāte,  

                          profesionālās maģistrantūras programma „Konsultatīvā psiholoģija”     
• 1998.- 2003.g.  Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas institūts, Psiholoģijas fakultāte,  

                         psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija 
• 1972.- 1982. g. Rīgas 70. vidusskola 
 
Zinātniskais grāds: 
       Profesionālais maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā  (2005. g.) 
        
Darba pieredze: 
• 2007. g.- šobrīd    Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore 
• 2007. g.- šobrīd   Baltijas reģionālā transporta aģentūra, konsultante 
• 2006. g.- šobrīd    Starptautiska Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2003. – 2006. g.   SIA „Vind Pluss”, psihologs 
• 1999. g.                Mežmalas vidusskolas Psiholoģiskais centrs, laborante 
• 1989. g.                Mācību centrs „Kontakts”, mācību daļas direktore 
• 1988. g.                Rīgas mācību centrs „OSVOD”, profesionālās apmācības meistars   
• 1986. – 1988. g.   Rīgas mācību centrs „DOSAAF”, profesionālās apmācības meistars 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
       izstrādāts un vadīts studiju kurss „Attīstības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā  
      „Psiholoģija” (10 KP) 
 
Zinātniskā darbība: 

Maģistra darbs „Jauniešu priekšstatu atšķirības par pašrealizācijas iespējām ar dažādu gribas 
pašregulācijas noformēšanās pakāpi.” (2005.g.) 
 

Dalība konferencēs: 
• Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, konference „Pāreju psiholoģija”, „Pāreja no 

subjektīvajiem pārdzīvojumiem pie dzīves reālajiem notikumiem”, 2009 
• Biedrība Integrātīvās psiholoģijas centrs LIBRUM’S, seminārus vadītāja: Galina Labkovskaja (S.-

Pb.), Integrātīvās psiholoģijas un intensīvo integrātīvo psihotehnoloģiju programmas pamatkurss 1.-2. 
līmenis (2008.-2009.) 

• Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, konferences, 2006.– 2008.g. 
• Profesionālās meistarības centrs „Vaiņode” „Sensomotorā korekcija psihologa profesionālajā darba 

telpā”, J.Sevcenko (Maskava), V.Korneeva (Maskava), 2005.g. decembris 
• SPPA „Kreativitāte un krīze psihologa-konsultanta profesionālajā darba telpā”, S.Kuzņecova 

(Igaunija), 2004.g.aprīlis 
• SPPA „Sensabilisation a l’Approche Psychanalytigue Groupale de la Famille”, Christian Joubert 

(France), 2003.g. oktobris         
                             
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimta 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
Papildus informācija: 
• Pieredze darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, Internet); 
• B kategorijas autovadītāja apliecība 
                                                               
2010.gada 18. februāris                                                                                                          Inese Petrova                                                                                          
 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
RASTORGUJEVA JŪLIJA 
Dzimšanas datums, vieta: 1977. gada 22. janvāris, Rīga 
Adrese: Uzvaras prospekts 17/2-125, Titurga, Rīgas rajons, LV-2128, t.29144948  
e pasts: jr_info@inbox.lv 
 
Izglītība: 
• 2006. - 2008. g.  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, maģistrantūra    
• 1995. - 1999. g.  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas institūts, tulku fakultāte, kvalifikācija – 
                                  tulks, tulkotājs 
• 1990.-  1995.g.   Rīgas 67.vidusskola 
• 1984.-  1990. g.  Vidusskola Embassy of the Russian Federation (USSR) in Ethiopia, Addis  
                                 Ababa, Ethiopia 
 
Papildus izglītība: 
• 2009. – līdz šim brīdim   Institute of Education, London (distances apmācības programma „MA  
                                              Teaching of English to Speakers of Other Languages”(distance  
                                              learning) 
Zinātniskie grādi: 
       Profesionālais maģistra grāds tulkošanas tehnoloģijā (2008. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2010. – līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore 
• 2009. – līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2006. – līdz šim brīdim   Tulkojumu birojs „LEONTINE”, ārštata tulkotājs 
• 2004. – līdz šim brīdim   Žurnāls vecākiem „Detki.lv”, ārštata tulkotājs 
• 2001. – 2005. g.               Finansiāla grupa „OMEGA”, tulks-referents 
• 1999. – 2001. g.               Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts, tulku fakultāte, valodu 
                                               resursa centra vadītāja 
• 1996. – 1997. g.               Daugavgrīvas vidusskola, angļu valodas skolotāja 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
       izstrādāts un vadīts studiju kurss „Angļu valoda” SPPA bakalaura studiju programmā 
       „Psiholoģija” (10 KP) 
 
Zinātniskā darbība: 
      Maģistra darbs „Linguistic Features of Electronic Discourse in the English Language and the  
      Russian Language” (2008.g.) 
 
Dalība konferencēs: 
• Seminārs “V.Meščerjakovas metodiskais  centrs” (N.Derbina), 2009.g. 
• Konference „Eiropas Valodu diena 2007”, 2007.g. 
•  Valsts valodas komisijas seminārs „Bilingvisms psiholingvistiskā skatījumā” konferencē „Eiropas 

Valodu diena 2006”, 2006.g. 
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda, franču valoda – labi 
• Krievu valoda - dzimtā 
• Angļu valoda – brīvi 
• Spāņu valoda – sarunvalodas līmenī 
 
Papildus informācija: 
• Pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint, MS Internet Explorer, Opera, Outlook    
      Express, TRADOS); 
• B kategorijas autovadītāja apliecība 
                                                                                                                      Jūlija Rastorgujeva   
  2010. gada  24. februāris 
 

mailto:jr_info@inbox.lv�


  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
ROJA INĀRA 
Dzimšanas datums, vieta: 1946. gada 29. aprīlis,  Rīga 
Adrese: Stabu 46/48 dz.65, Rīga, LV-1011, tālr. 29822588 
e-pasts: inararoja@navigator.lv 
 
Izglītība: 
• 1970. - 1971. g. Rīgas klīniskās ĀMP slimnīcas Nervu un psihisko slimību katedra,  
                                 internatūra klīniskā neiroloģijā    
• 1964. - 1970. g. Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte, ārste 
 
Papildus izglītība: 
       2001.- 2004.g.  Francijas ārstnieciskās hipnoterapijas asociācija/institūts, Pasaules  
                                hipnoterapijas asociāciju apvienība, starptautisks ārsta hipnoterapeita  
                                diploms 
             
Zinātniskie grādi: 
       LR medicīnas doktora zinātniskais grāds Rīgas Stradiņa Universitātē  (2006. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2008. g.- līdz šim brīdim     Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docente  
• 2007. g.- līdz šim brīdim     Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2007. g.- līdz šim brīdim     Sporta medicīnas valsts aģentūra, neiroloģe 
• 2006.g. –līdz šim brīdim     Rīgas Stradiņa Universitāte, Ģimenes medicīnas studija,  
                                                   Pētniecības un organizācijas centrs, docētāja 
• 2005.g.-  līdz šim brīdim    Klīniskās universitātes slimnīca „Gaiļezers”, sertificēta ārste- 
                                                  hipnoterapeite, seksoloģe, seksopatoloģe 
• 1983. –  2005.g. Veselības un Darba ekspertīzes ārstu komisija, sertificēta neiroloģe-eksperte 
• 2004.g.   Rīgas Stradiņa universitāte, Ģimenes medicīnas institūts, docētāja 
• 2003.g.   Rīgas Stradiņa universitāte, Ģimenes medicīnas institūts, docētāja  
• 1999.g. – līdz šim brīdim    SIA Rīgas I.slimnīcas Poliklīnikas nodaļa, sertificēta ārste-

hipnoterapeite,  sertificēta ārste-seksoloģe, seksopatoloģe 
• 1989. g. –līdz šim brīdim    SIA Rīgas I.slimnīcas Poloklīnikas nodaļa, sertificēta ārste- 
                                                   neiroloģe 
• 1971. – 1983. g. Jūrmalas poliklīnika, neiroloģe-konsultante 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Anatomija un fizioloģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihofizioloģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Neiropsiholoģijas pamati” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Klīniskā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (4 KP) 
• Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ģimenes medicīnas studiju, pētniecības un organizācijas 

centrā – docētāja: lekcijas, praktiskās nodarbības/semināri latviešu un angļu valodā par tēmu 
„Medicīniskā seksoloģija. Seksuālā veselība un neveselība” – kursa A kategorija, Ģimenes 
medicīnas pamati RSU Medicīnas fakultātes 6. kursam (2006.g.-) 

• Rīgas Stradiņa universitātes Ģimenes Medicīnas institūta – docētāja, lektore ārstnieciskā 
transoloģijā un seksoloģijā, seksopatoloģijā RSU Medicīnas fakultātes 6. kursam (2003. – 
2004.g.) 



  

• Latvijas Transoloģiskās Psihoterapijas asociācijas un Latvijas Seksologu, seksopatologu 
asociācijas 4 gadu augstākie mācību kursi pie Latvijas universitātes Medicīnas fakultātes – 
docētāja ārstnieciskā hipnoterapijā, seksoloģijā, seksopatoloģijā (2000.- 2004.g.) 

 
Zinātniskā darbība: 
• Ārstnieciskās hipnoterapijas modalitātes – kognitīvās hipnodrāmas pielietošana dažāda 

vecuma pacientiem ar neirotiskām un psihosomatiskām veselības problēmām Latvijā – SIA 
Rīgas I.slimnīca Poliklīnikas nodaļa (1999. – 2006.g.) 

• Klīniskie pētījumi SIA Rīgas I.slimnīca Poliklīnikas nodaļa, izmantojot 
elektroencefalogrāfiju, sirds ritma monitoringu, stresa monitoringu un muskuļu tonusa 
monitoringu (1999. – 2008.g.) 

• Īstermiņa psihodinamiskās ārstnieciskās hipnoterapijas pielietošana un klīnisko pētījumu 
veikšana šis terapijas laikā pacientiem ar mentālās un psihosomatiskās veselības problēmām 
saskaņā ar bioētikas normatīviem (Ārstu hipnoterapeitu un seksologu, seksopatologu biedrība 
Latvijā kopā ar Francijas ārstu hipnoterapeitu asociācijas/institūta zinātniski pētniecisko 
laboratoriju Parīzē, Salpetrjēras klīnika (2004. - 

 
Dalība kongresos, konferencēs: 
• Latvijas Ergonomikas biedrība, „Dators un veselība. Hroniska noguruma sindroms. 

Ārstēšana un profilakse”, 2007.g. 
• Latvijas ārstu biedrības IV Starpdisciplinārā konference, 2007.g. 
• Starptautiska interdisciplinārā zinātniskā konference „Sabiedrība, veselība, labklājība”, Rīga, 

2007.g. 
• Eiropas seksoloģijas federācijas 8.kongress, 2006.g. 
• 5. Baltijas valstu Neirologu kongress, 2006.g. 
• Latvijas arodslimību ārstu konference „Radiācija un stress. Kognitīvi traucējumi. Hroniskā 

smadzeņu išēmija”, 2006.g. 
• Latvijas Arodslimību ārstu biedrība „Aroda onkoloģiskās slimības”, 2005.g. 
• Obligātās veselības pārbaudes un to nozīme strādājošo veselības aizsardzībā, RAJOS, 

2004.g. 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Latvijas Ergonomikas biedrība, biedre (2008.g. -) 
• Starptautiskās hipnozes biedrība (IHS), biedre (2007.g.-) 
• Latvijas ārstu hipnoterapeitu apvienotās Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja (2006.g.-) 
• Ārstu hipnoterapeitu un seksologu, seksopatologu biedrības valdes priekšsēdētāja Latvijā 

(2004.g. -) 
• Francijas Hipnoterapijas asociācijas Goda biedre (2004.g. - ) 
• Latvijas Seksologu un Seksopatologu asociācijas (LSSA) prezidente (2001. – 2004.g.) 
• Psihoterapeitiskā žurnāla „Transoloģijas almanahs” (Latvija), žurnāla „Dzemdniecība un 

ginekoloģija” (Latvija) redakcijas kolēģiju locekle (2001. – 2003.g.) 
• Latvijas Sāpju izpētes un ārstēšanas asociācijas locekle (2000.g.- ) 
• Latvijas Psihoterapijas asociācijas apvienības (LPAA) biedre, Sertifikācijas komisijas locekle 

(2000. – 2004.g.) 
• Eiropas Psihoterapijas asociācijas (EPA) biedre (2000. – 2004.g) 
• Latvijas Transoloģiskās Psihoterapijas asociācijas (LTPA) viceprezidente (1999. – 2004.g.) 
• Latvijas Galvassāpju biedrības locekle (1999. – 2000.g.) 
• Latvijas Transoloģiskās Psihoterapijas asociācijas (LTPA, hipnologi) biedre (1997. – 

2004.g.) 
• Eiropas Neirologu Asociāciju federācijas biedre (1995.g. -) 
• Latvijas Ārstu-ekspertu asociācijas biedre (1993.g. -) 
• Latvijas Neirologu asociācijas/biedrības biedre (1971.g. - ) 
 



  

Publikācijas (grāmatas un brošūras): 
• Roja I. Kognitīvā hipnodrāma ārstnieciskajā hipnoterapijā. Rīga, SIA „Europrint tipogrāfija”, 

2007,  79. lpp. 
• Roja I. Marsela Bertholda nomoda sapņu terapija. Rīga, apgāds „Drukātava”, 2007, 145. lpp. 
• Roja I., Bertholds M., Zaļkalns J., Roja Z. Autogēnais treniņš. Rīga, 2006, 34. lpp. 
• Roja I. Kognitīvā hipnodrāma. Rīga, 2006, 78.lpp. 
• Roja I., Roja Z., Kalkis H. Stress un vardarbība darbā. Rīga, 2006, 46. lpp. 
 
Publikācijas (zinātniskos izdevumos): 
• Roja I., Roja Z. Combined treatment in heterosexual and homosexual working aging male 

patients with erectile dysfunction and body dissatisfaction. Abstracts of the Joint meeting of 
the European (ESSM) and International (ISSM) Societies for Sexual medicine. The Journal 
of Sexual Medicine. USA, Plymouth, 2008/12:84-85 

• Roja I., Roja Z. Use of cognitive hypnodrama, couple therapy for female patient with 
psychogenic vaginisms. Book of abstracts. 11th

• Roja I., Roja Z. Short-term Psychotherapy Treatment in Working Adults with 
Trichotillomania. LADV, BADV&CEEDVA Conference of Dermatovenerology. Abstract 
book. 2008/06:47 

 Congress of the European Society of 
Hypnosis (ESH). Meg-Stiftung, Konradstr., 16, 80801 Munchen, 2008/09:63 

• Roja I., Zalkalns J., Roja Z., Kalkis H., Bertholds M.G. Gerontopsychotherapy in Working 
Aging male and female. International Conference “Healthy Ageing-Active Ageing-II”, 
Jurmala, Latvia, 2008, Abstract Book, 2008. 

• Roja I., Zaļkalns J., Roja Ž. Kognitīvās hipnoterapijas pielietošana pusaudžiem, kuri cietuši 
no seksuālās vardarbības ģimenē. Rīgas Stradiņa universitātes 7.zinātniskā konference. Tēžu 
krājums, 2008:251. 

• Roja Z., Roja I., Zalkalns J., Svirksts J., Kalkis H. Mobbing and Bossing as a Factor of 
Unhealthy Ageing for Working Acadmic Educators. International Conference  “Healthy 
Ageing-Active Ageing-I”, Parnu, Estonia. Abstract Book, 2007. 

• Roja I., Roja Z., Zalkalns J. Medical hypnotherapy treatment in adults with atopic dermatitis. 
7TH

• Roja I., Zalkalns J., Roja Z. Use of Cognitive Hypnodrama, Couple Therapy and 
Antidepressant in the Combined Treatment of the Aging Male and Female, who suffered 
from Mobbing and Bossing at Workplace. Rīgas Stradiņa universitātes 6. zinātniskā 
conference. Tēžu krājums, 2007:24. 

 Congress of the Baltic Association of Dermatovenerology. Riga, abstract Book, 2007:67. 

• Roja I., Roja Z. Cognitive psychodrama in a Case of Psychogenic Pain. European Journal of 
Clinical Hypnosis. London, 2007, volume 7, issue 4:13-20. 

• Roja I., Roja Z. Treatment of aging patients with hypoactive sexual desire using 
psychodynamic hypnosis and medicine. European Journal of Sexual Health, 2006: 15: 81-82. 

• Roja I. An integrative therapy in case of neurotic depression with alert, sleep disorders and 
decreased sexual inclination. 5th

 
Stažēšanās ārzemēs: 
Kursi psihodinamiskā hipnoterapijā (2004.g.), Šveice, Lugano, Askonas psihosomatiskās un 
sociālās medicīnas fonds 
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
Latviešu valoda – dzimtā 
Krievu valoda – brīvi 
Angļu valoda -  sarunvalodas līmenī                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                      Ināra Roja                      
 
 
2010.gada  22. marts 

 Baltic Congress of Neurology. Riga, June 1-3, 2006:27-28. 



  

CURRICULUM VITAE 
Personas dati 
SAVOŅA INNA 
Dzimšanas datums, vieta: 1964. gada 20.maijs, Rīga 
Adrese: Buļļu ielā 31a-18, Rīga, LV-1055, tālr. 26529323 
 
Izglītība: 
• 2003. - 2005. g.  LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes maģistrantūra    
• 1994. - 1996. g. Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas Institūts, Psiholoģijas fakultāte 
                                 psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija, 
• 1981.-  1987.g.  Rīgas Medicīnas Institūts, Ārstniecības fakultāte, ārste-terapeite 
 
Papildus izglītība: 
• 2007.- 2009.g.      Humānistiskās Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts, programma  

                             „Eksistenciālā psihoterapija”, profesionālais līmenis 
• 2005. – 2007.g.    Humānistiskās Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts, programma   

                             „Eksistenciālā psihoterapija”, bāzes līmenis 
Zinātniskais grāds: 
       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (2005. g.) 
 
Darba pieredze: 
• kopš 2005. g.       Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore 
• 1996. – 1999.g.   RAU Praktiskās psiholoģijas laboratorija, psiholoģe-konsultante, 

                            ISMA, licejs „Brīvā attīstība”, docētāja 
• 1994. – 1996. g.  SIA „ASPTR”, konsultante 
• 1991. – 1994. g.  Medicīnas centrs „Pļavnieki”, ārste-terapeite 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kursi „Sociālā psiholoģija” (3KP)  SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Eksperimentālā sociālā psiholoģija” (2KP) SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss  „Grupas pētīšanas metodes” (3KP) SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss  „Sociālpsiholoģisko projektu izstrādāšanas pamati” (2KP) SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” 
 
Zinātniskā darbība: 
       Maģistra darba tēma „Sieviešu patstāvība – atkarība saistībā ar ēšanas uzvedību un ķermeņa   
       svaru” (2005.g.). 
 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
•   2008.g.-  pašreizējais brīdis     Latvijas psihoterapeitiskā apvienība, biedre 
•   2007.g.–  pašreizējais brīdis    Austrumeiropas eksistenciālās psihoterapijas asociācija, biedre 

             
Dalība konferencēs: 

V International Conference „Existencial Dimension in Counselling and Psychology”, Lietuva, 
2008.g.                           

                                                        
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda - brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimta 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 

                                                                                                                                Inna Savoņa 
2010.gada 15. februāris 

 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati: 
SKAČKOVA OLGA 
Dzimšanas datums: 1954.gada 20. novembris 
Adrese: Pārmiju ielā 30 dz.65, Rīga, LV-1057, 7134119, 26137161 
 
Izglītība: 
• 1980.-1983. Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, aspirante  
• 1976.-1979. Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, studente   
• 1973.-1976. Ļeņingradas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, studente 
 
Zinātniskais grāds: 
             Dr. philol. (1987.g.) 
 
Darba pieredze:  
• 1991. g. -  līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docente  
• 1983. g. – 2004.g.                Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, docētāja 
• 1989. g. – 1995.g.                Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, prodekāne        
 
Pedagoģiskā pieredze: 
izstrādāti un vadīti studiju kursi:  

• Angļu valoda, 
• Angļu valodas gramatika, 
• Angļu valodas funkcionālā gramatika,  
• Multilingvāla tulkošana,  
• Ievads krievu literatūrā,  
• Ievads ārzemju literatūrā,  
• Tulkošanas poētika, 
• Krievu 19.g.s.literatūras vēsture, 
• 19.g.s.pasaules literatūras vēsture, 
• Krievu literatūrzinātnes vēsture,  
• Literatūras mācību metodika svešvalodas kursā, 
• Salīdzinošā retorika, 
• Angļu valodas tulkošanas aspekti (kā otrā svešvaloda). 

 
Zinātniskā darbība: 

• Zinātniskās publikācijas: 40 
• Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 2  
• Citas publikācijas:5 
• Referāti konferencēs: 26 

 
Publikācijas: 
• «Эмигрантская такса в заплатанном пальтеце» и сквонк.// Kultūras studijas. II. Dzīvnieki 

literatūrā un kultūrā. Daugavpils universitāte. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 2010. Lpp. 293-
305. 

• Роман В.Набокова  «Бледное пламя» и комментарий к  «Евгению Онегину».// Žmogus kalbos erdveje. 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Moksliniu straipsniu rinkins. # 5. Kaunas, 2008. lpp. 
216-227. 

• Стендаль и Гоголь в поисках духовного отечества.// Literatūrzinātne un folkloristika: Salīdzinoša 
literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. Latvijas Universitātes Raksti. 
681. sējums. <Rīga.2005> 111.-121. lpp. 

 
                                                                                                                       
                                                                                                                                    Olga Skačkova 
2010. gada 15.februāris 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
SOLDATENKO NADEŽDA 
Dzimšanas datums, vieta: 1941. gada 24. septembris,  Krasnodarskas apgabals, Krievija 
Adrese: Salacas iela 23-31, Rīga, tālr. 67248676   
 
Izglītība: 
• 1996. - 1997. g. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas maģistrantūra    
• 1973. – 1976.g. Leņingradas Universitāte, aspirantūra 
• 1964. - 1970. g. Ļeņingradas  Universitāte, Psiholoģijas fakultāte, kvalifikācija – psihologs 
• 1960. – 1962.g. Rīgas pedagoģiskā skola 
 
Zinātniskie grādi: 
        Maģistra grāds pedagoģijā Latvijas Universitātē (1997. g.) 
 
Darba pieredze: 
 
• 2003., 2009.  g.    Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore 
• 1992.g.– līdz šim brīdim   Puškina licejs, psiholoģe 
• 1991.g. -līdz šim brīdim    Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 1988.-1991. g.    Rīgas centra jaunātnes profesionālās orientācijas un profesionālās adaptācijas  
                                 nodaļas vadošais psihologs 
• 1984.-1988.g.     Rīgas pilsētas Maskavas rajona mācību-ražošanas kombināts, inženiere- 
                                 psiholoģe 
• 1983.-1984.g.     Rīgas pilsētas izpildu komitejas, tautas izglītības nodaļas studējošo  
                                 proforientācijas un konsultēšanas nodaļa,  metodiste-psiholoģe 
• 1970.-1983. g.    Latvijas Universitāte, zinātnisks darbinieks, sociālās psiholoģijas docētājs 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Vispārīgā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (10 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Kognitīvie psiholoģiskie procesi” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija”(2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Diferenciālās psiholoģijas pamati” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP) 
 
Dalība konferencēs: 
• 2009 – „Cilvēks. Brīnums. Savādnieks” (Unikālu savādu tipu kolekcijas prezentācija).  
                   Konference „Projekti: talantu testēšana), SPPA, Rīga 
• 2009  - „Brīnums bērna acīm”. Konference „Master-projekts”, SPPA, Rīga 
• 2008  - „Projekta darba posmu metodiskās analīzes loģika”. Metodisko projektu festivāls,  
                   SPPA, Rīga  
• 2006     Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, zinātniski-praktiskā konference  
                  „Projektu orientēta domāšana un realizācijas tehnoloģijas”, Rīga 
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  dzimtā 
• Vācu valoda – labi 
 
                                                                                                                              Nadežda Soldatenko 
 
2010.gada 18. februāris 
 

 
 



  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
DIĀNA SPĪRE 
Dzimšanas datums, vieta: 1980. gada 13. aprīlis, Aizpute, Latvija  
Adrese: Kvēles iela 24-38, Rīga, LV-1064, tālr. 26724181  
e-pasts: dianat@navigator.lv 
 
Izglītība: 
• 2003. - 2005. g. Liepājas pedagoģijas akadēmija, Filoloģijas fakultāte, maģistrantūra    
• 2002. - 2003. g. Liepājas pedagoģijas akadēmija, latviešu valodas un literatūras skolotāja  

                          kvalifikācija 
• 1998.- 2002.g.   Liepājas pedagoģijas akadēmija, humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā 
• 1995. - 1998 g.  Liepājas draudzīgā aicinājuma 5.vidusskola (humanitārais novirziens (vācu  

                          valoda) 
• 1986. – 1995.g. Aizputes vidusskola (pamatizglītība) 
 
Zinātniskais grāds: 
       Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (2005. g.) 
 
Darba pieredze: 
• 2005. g. – līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2003. – 2008.g.      Latvijas Zinātņu akadēmija, latviešu izlokšņu vārdnīcas izstrāde 
• 2003. – 2007.g.      Rīgas 45.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Verbālās kultūras veidi” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (4 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Verbālā un neverbālā komunikācija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Reklāma un sabiedriskās attiecības” (4 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Dzimtā valoda” SPPA bakalaura studiju programmā „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības” (4 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Reklāmas teksti” SPPA bakalaura studiju programmā „Reklāma un 

sabiedriskās attiecības” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Reklāmas tekstu semantika un pragmatika” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Reklāma un sabiedriskās attiecības” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Semantika un semiotika” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Reklāma un sabiedriskās attiecības” (2 KP) 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Referēšana un anotēšana” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Reklāma un sabiedriskās attiecības” (2 KP) 
 

Zinātniskā darbība: 
Maģistra darbs „ Sarunas sintaktiskā izveide latviešu tautasdziesmās” (2005.g.) 

 
Dalība konferencēs: 
• Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Ikgadējais metodisko projektu festivāls, 2007.g. 
                                                                         
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – dzimtā 
• Krievu valoda  -  sarunvalodas līmenī 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 
• Vācu valoda – sarunvalodas līmenī, labas zināšanas tehniskajā tulkošanā 
 
Papildus informācija: 
       Pieredze darbā ar datoru 
       B kategorijas autovadītāja apliecība 
                                                                                                                                       Diāna Spīre 
2010.gada 15. februāris 

mailto:dianat@navigator.lv�


  

CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
NIKOLAJS ŠČERBAKOVS 
Dzimšanas datums, vieta: 1957. gada 3. februāris,  Liepāja 
Adrese: Ozolciema iela 24/1 –28, Rīga, Latvija, tālr. 29289732 
 
Izglītība: 
• 1977. - 1983. g.  Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte, kvalifikācija - ārsts 
• 1967. – 1977.g.  Liepājas 2. Vidusskola 
 
Papildus izglītība: 
• 1999. – 2006.g. Rīgas Geštaltinstitūts, geštaltterapeits 
• 1991.g.-Primārā seksoloģijas specializācija, Ukrainā 
• 1983-1984.gg.-Primārā specializācija psihiatrijā Rīgas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, 

kvalifikācija- ārsts psihiatrs 
   
 
Darba pieredze: 
• 2008. – līdz šim brīdim Rīgas Geštaltterapijas institūts, docētājs   
• 2006. – līdz šim brīdim Latvijas transologu un hipnoterapeitu asociācijas kursi, docētājs 
• 2000. – līdz šim brīdim Baltijas Starptautiskā Akadēmija, docētājs 
• 2000. – līdz šim brīdim Latvijas Neatkarīgo Ekspertu asociācija, eksperts 
• 1997.-  līdz šim brīdim Privātprakse, psihiatrs, psihoterapeits 
• 1992. – līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētājs 
• 1990. – 1997. g.  Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca, nodaļas vadītājs, ordinators, tiesu 

eksperts   
• 1984. – 1990. g.  Rīgas Ātrās palīdzības stacija, ārsts psihiatrs 
 
 
Pedagoģiskā pieredze: 
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads psihiatrijā” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP); 
•  izstrādāts un vadīts studiju kurss „Seksualitātes un seksuālo attiecību psiholoģija” SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija”(2 KP);  
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Deviantas uzvedības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP). 
 

 
Dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās organizācijās: 
• Latvijas Psihiatru asociācija, biedrs 
• Latvijas Transologu asociācija, biedrs 
• Latvijas seksologu un seksopatologu asociācija, biedrs 
• Latvijas psihoterapeitu biedrība, biedrs 
 
 
Stažēšanās, dalība konferencēs: 
• Starptautiskā konference „East European versus West European Mentalities: Can We Hope 

to  
      Understand One Another?”, Vīne, Austrija, 2009.g. marts 
• Seminārs „Darbs ar iekšēju fenomenoloģiju”, vadītājs Harms Simenss (holandes 

Geštaltinstitūta  



  

      direktors), 2008.g. marts        
• Rīgas Geštaltinstitūta konference, Rīga, 2005. g . aprīlis 
•  Latvijas seksologu konference, 2005. g. februāris 
• Geštaltinstitūta konference, Maskava, 2003.g. februāris  

 
Kursi: 
• „Practice of Palliative Medicine”, Viļņa, EEAET, 2005.g. jūnijs 
• Geštaltinstitūts EAGT Sankt-Pēterburga-Amsterdama, kvalifikācija – geštaltpraktiķis 
• „Didaktika:teorija un prakse”, LU. 2004.g. 
• Seminārs „Darbs pie kontakta robežas Geštaltterapija”, Harms Simons, Amsterdamas 

Geštaltterapijas institūta direktors (Sankt-Pēterburga), 2003.g. aprīlis 
• 2000. – 2003.g. mācības Rīgas Geštaltinstitūtā 
 
                             
                                                                                 
Valodu zināšanas: 
• Latviešu valoda – brīvi 
• Krievu valoda  -  brīvi 
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī 

 
 

                                                                                                                       Nikolajs Ščerbakovs 
 
2009.gada 28.aprīlis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Dr. Kristīne Užule 

 
   
Ogres iela 14, dz. 60                 e-pasts: kristine_uzule@yahoo.com 
Rīga, LV-1019, Latvija      tālr.: 67145804    
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    Edinburgas Universitāte, Skotija 
    Pasniegšana: Tulkošana, Krievu Valoda kā Svešvaloda, Krievi   
               Latvijā un Ukrainā 
                                  
06.2010.    Pasniedzēja: Politiskās Transformacijas Eiropā 
     Glazgo Universitāte, Skotija, Таrtu Universitāte, Igaunija 
     Lekcija: Psiholoģiskās Teorijas Izmantošana Etniskas    
                 Līdzeksistēšanas Izskaidrošanai 
     
11.2006.- 03.2007.  Pasniedzēja: Angļu Valoda 
     Izglītējoša Strādnieku Asociācija, Birmingema, Anglija 

            
10.2005.- 12.2006.  Pasniedzēja Asistente: Psiholoģija, Pētīšanas Metodika                                  
                 Birmingemas Universitāte, Anglija 
 
09.2003.- 08.2005. Lektore: Angļu Valoda, Tulkošana 
  Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Latvija  

  
02.2004.- 06.2005. Pasniedzēja: Tulkošana, Lingvistika, Poļu Valoda   
  Latvijas Universitāte, Latvija 
      
12.2004.- 03.2005. Autore: Latvijas Valsts Eksāmeni Poļu Valodā un Literatūrā 
  Izglītības un Zinātnes Ministrija, Latvija 
 
02.2003.- 05.2003.  Pasniedzēja: Angļu Valoda 
                 Ņujorkas Štata Valsts Universitāte, ASV 



  

  
  09.2002.- 05.2003. Pasniedzēja Asistente: Ǧimenes Psiholoģija 
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                  Ņujorkas Štata Valsts Universitāte, ASV 
 
 
STIPENDIJAS UN GRANTI 

 
01.2009.- 01.2010.  Post-Doktora Grants Latvijas Krievu Pētīšanai 
     Glazgo Universitāte, Skotija  
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     Birmingemas Universitāte, Anglija 
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                Ņujorkas Štata Valsts Universitāte, ASV 
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      Poļu Valdība, Polija 
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REPREZENTATĪVAS RUNAS 
 
09.2009.    Psiholoģiskas un Lingvistiskas Teoriju Izmantošana Sociālo Procesu   
                           Paskaidrošanai: Etniskā Līdzeksistēšana 
     Psiholoģijas Augstskola, Latvija 
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05.2009. Krievu Integrācijas Latvijā: Psiholoģiskas un Lingvistiskas Teorijas 
  3. Krievijas, Centrālās un Austrumu Eiropas Pētīšanas Centra Forums 
  Glazgo Universitāte, Skotija 
 
09.2008. Lokalo Sintaktisko Struktūru Loma Valodas Producēšanas Laikā 
07.2008. 14. Gadskārtēja Konference par Valodas Producēšanas un Uztveršanas 

Mehānismiem; Eksperimentālas Psiholoğijas Biedrības Konference (ar L. 
Wheeldoni un A. Meyeru) 

  Kembridža Universitāte, Anglija 
  Liverpuļa Universitāte, Anglija 
 
07.2008. Latvijas Krievu Lingvistiskā Identitāte 
  Konference par Impērijām un Nācijām   
  Politisko Zinātņu Doktorantūras Augstskolā Parīzē, Francija 
 
08.2007. Locījumi Latviešu Vajadzības Izteiksmē 
  2. Gadskārtēja Slāvu Lingvistu Sabiedrības Kongress  
  Germanistikas, Tipoloģijas un Universalas Gramatikas Centrs, 

Vācija 
   
06.2007. Jaunatnes Nodarnātība: No Izglītības uz Darbu (ar V. Užuli) 
  Pasaules Sabiedriskais Forums: Civilizāciju Dialogs, Somija 

 
02.2005. Latvijas Krievu Valoda: Mīte vai Realitāte? (ar V. Užuli) 
  Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. Dzimšanas Dienas Atceres Starptaustiskā 

Zinātniskā Konference Valodu Kontakti un Mijiedarbība 
  Latvijas Universitāte, Latvija 
 
01.2005. Poļu Valodas Pasniegšana un Mācīšana Latvijā 
  15. Starptautiskā Konference Zinātniskie Lasījumi 
  Daugavpils Universitāte, Latvija 
 



  

01.2004 Datīva un Nominatīva Locījums Latvieši Vajadzības Izteiksmē: Ģeneratīvas 
Gramatikas Pieieja 

  14. Starptautiskā Konference Zinātniskie Lasījumi 
  Daugavpils Universitāte, Latvija 
 
12.2004. Studentu Akadēmisko Progresu Subjektīvs un Objektīvs Novērtējums 
  Starptautiskais Seminārs par Krievu Valodu Baltijas Jūras Reģionā 
  Latvijas Universitāte, Latvija 
 
06.2002. Nominatīva Locījums Latvieši Vajadzības Izteiksmē  
  18. Baltijas Jūras Valstu Pētīšanas Starptautiskā Konference   
  Džona Hopkinsa Universitāte, ASV  

 
 
PUBLIKĀCIJAS 

 
Nodoti Raksti    Etniskā Līdzeksistēšanā Latvijā 
    CommunicatoR, Latvija 
 
    Latvijas Krievu Lingvistiskā Integrācija 
    Nationalities Papers, ASV (ar V. Uzuli) 

 
Pieņemts Raksts Psiholingvistiskas Izmantošana Vajadzības Izteiksmes Locījumu Paskaidrošanai  
   SLS 2007.: 2. Gadskārtēja Slāvu Lingvistu Sabiedrības Kongresa Raksti. 

Berlīnes Satikšanās, Berlīne: De Gruyter              
 
2008.   Nodarbinātība ārpus Akadēmiskas Sfēras pēc Doktorantūras Pabeigšanas   
 Psychology Postgraduate Affairs Group, 66, 19-23, Anglija 

 
2004. 
     Материалы 33 Международной Филологической Конференции:   
                           Секция Прикладной и Математической Лингвистики. Krievija:  
                            Sankt-Pēterburgas Valsts Universitāte, 25/1: 51-56 

  Latviešu Datīva Locījuma Subjekti 

    

  

GRĀMATAS TULKOJUMS  
 

2005. Tulkojuma Autore no Latviešu uz Poļu Valodu (kopā ar citiem tulkiem)  
 Atgriešanas Eiropā ar Dziesmotu Revolūciju. Rīga: Latvijas Tautas Frontes 

Muzejs 
 
 
ОRGANIZATORE 
 
04.2010.    Konference par Krieviem ārpus Krievijas: Iedzīvotājiem un Identāti 
     Edinburgas Universitāte, Skotija 
 
02.2003.- 05.2003.  Lingvistiskie Semināri 
     Ņujorkas Štata Valsts Universitāte, ASV 
 
 
PRASMES 
 
Dators    Microsoft Office, SPSS (Statistiska Paka Sociālo Zinātņu Datu Apstrādei) 
 



  

Pētīšana    Кvalitatīva, Кvantitatīva, Eкsperimentāla Metodika     
                           Stimulējoša Paradigma, Bloķējošs un Nejaušs Dizains 
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Latviešu    Labas Zināšanas (Mācības Mūzikas Skolā) 
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Poļu          Labas Zināšanas (Gada Universitātes Kurss un Bakalaura Studijas Polijā) 
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CURRICULUM VITAE 
 
Personas dati 
VIKUĻINA JEKATERINA 
Dzimšanas datums, vieta: 1976. gada 1. septembris, Rīga 
Adrese: Lomonosova iela 14-66, Rīga, t. 29786045  
e pasts: ekaterina.vikulina@gmail.com 
 
Izglītība: 
• 2001. - 2005. g. Eiropas Universitāte Sankt-Pēterburgā (Sankt-Pēterburga, Krievija) 
                                Studijas doktorantūrā (mākslas zinātne)    
• 1994. - 2000. g. Mākslas Akadēmija (Sankt-Pēterburga, Krievija). Mākslas zinātne 
 
Profesionālo interešu jomas: 
Mākslas fotogrāfija, fotogrāfijas teorija un vēsture, ķermenis un tā vizualizēšanas prakse mākslā, kino 
vēsture un teorija. Arhitektūra, kultūras studijas, dzimtes studijas, ikdienas dzīves socioloģija. 
 
Dalība konferencēs un semināros: 
• 2004. – 2006. Vizuālo un kultūras studiju seminārs. Minska (Baltkrievija), Viļņa (Lietuva). 
• 2004. – 2005.  Bauhaus Kolleg VI seminārs „Pār-nacionālas telpas”. Desava (Vācija). 
• 2004.              Fulbraita 8. Vasaras skola humanitārajās zinātnēs. Maskava (Krievija). 
• 2003.              7.Starptautiskā Vasaras skola dzimtes studijās. Forosa (Ukraina). 
• 2001.              Konference „Šamanisms šodien”, Kizils (Tuvas republika) 
 
Dalība fotogrāfiju izstādēs: 

2005.          grupas izstāde Doppelpack. Galerie Homberg, Cesta, Vacija 
2005. kuratore Viļņa Vītoliņa fotogrāfiju izstādei „VOL II” A.Sūnas galerija, Rīga 
2003. dalībniece projekta „Kustība” SKIF-7 (Sergey Kuryokhin International Festival,  
                  Sankt-Pēterburga, Krievija 
2003. dalībniece grupas izstādē „Asociāciju spēle”. Fotografijas centrs, Sankt-Pēterburga,  

Krievija; Krasnojarskas muzeju centra fotogalerija, Krasnijarska, Krievija. 
2000. dalībniece izstādē „Lietas”, Galerija „Noass” Rīga 
1998. dalībniece grupas izstādē Panacea., Sankt-Pēterburga, Krievija 
1997. personālizstāde „Doties uz ziemeļiem”, „Slepenais Eksperiments”, Rīga 

 
Nozīmīgākās publikācijas: 
• 2006.– līdz šim brīdim  „Foto Kvartāls”, „Business.lv” 
• 2005.- 2007.                  žurnāls „Ļubļu” 
• 2001. -2004.                  žurnāls Art&Time (Sankt-Pēterburga), vizuālo mākslu žurnāls  
                                            „Studija” 
• 1996.– 2001.                  laikraksti „Čas” un „Business&Baltija” 
 
Publikācijas zinātniskajos rakstu krājumos: 
Тело «оттепели»: взгляд фотолюбителя//Визуальные аспекты культуры. Ижевск, 2005 
(„Atkušņa” ķermenis: fotoamatiera skatiens//Kultūras vizuālie aspekti. Iževska, 2005.). 
 
Darba pieredze: 
• 1999.– 2001.   Fotogrāfe. Laikraksts „Čas” 
• 1997.- 1999.   Fotogrāfe. Laikraksts „Vakara ziņas” 
 
Dalība profesionālajās organizācijās: 
• Kopš 2004. – Mākslas zinātnieku asociācija (NVS valstu organizācija) 
• Kopš 1998. -  Sankt-Pēterburgas fotomākslinieku līga 
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Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla  

zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts. 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās Latvijas un starptautiskajos 

 zinātniskajos projektos. 
     

1. Dr.phil. 
Apsite Ludmila 

• 2006.-2007.  LZP Nr.904 grants 
 

2. Mag. psych. 
Ābele Uldis 

• „Rehabilitācijas programmas izstrāde vardarbībā 
cietušām sievietēm”, programmas izstrāde, 
koordinēšana un psiholoģiskās konsultēšanas 
veikšana, 2005-2008  

• „Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa 
metodikas izveide”, eksperts, datu ievākšana un 
analīze, 2008 

3. 
 

Mag.psych. 
Ludmila Derjabo 

• 2008. – 2009. Pētījums „Sabiedrības etniskās 
iecietības monitoringa  metodikas  izveide”          
(SIF Granta  līgums Nr.:  2005/017-495-03-01/3- 
 1/50), pētnieks 

• 2007 – 2009 Pētījums Par sadarbību nodrošināt 
OECD „Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas trešā cikla (SSNP 2007 – 2009)     
zinātnisko pētījumu’’       

• 2005- 2006  Pētījums IZM Nr. 1-23/25, Nr. 2188 
Par sadarbību nodrošināt OECD Starptautiskās 
skolēnu novērtēšanas programmas trešā cikla    
(SSNP 2004 – 2007) zinātnisko pētījumu” 
(Pētījumu instrumentu   tulkošana un adaptācija 
krievu valoda. Datu pirmapstrāde) 

 
4. Dr. psych. 

Natālija Ivanova 
 

• IZM grants „Personības priekšstatu specifika par 
pašrealizācijas iespējām un par sevi multikulturālā 
sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā), 
vadītāja, 2003. – 2004.g. 

5. Mag.psych. 
Dace Lapiņa 

 

• 2007. – 2009.g. „Komandas veidošanas un 
saliedēšanas treniņš”; „Laika menedžments”; 
„Profesionālā virzība organizācijā”, Eiropas 
Komisijas pārstāvniecībā Latvijā,                                 
vadītāja un eksperte 

• 2006.–  2009.g. „Personāla motivācija kompānijā”; 
„Sadarbības tipiskie scenāriji”; „Pārdošanas 
tehnikas”; „Piederība kompānijai”; „Vadītāju darba 
stilu specifika”, tūrisma                                 
kompānija TEZ TOUR Spānijā, vadītāja un 
eksperte 

• 2008.g. „Mūsdienu skolotāju un skolēna sadarbības 
veidošana, ievērojot skolēna attīstības īpatnības, 
intereses, vajadzības”, Rīgas Domes izglītības, 
jaunatnes un sporta departaments 

6. Dr.habil.paed. 
Dzidra Meikšāne 

• Latvijas Zinātnes Padomes granta finansējuma 
pētījums „Veselīgas novecošanas sociāli 



  

 psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie 
indikatori un tās optimizācijas iespējas 
nodarbinātiem sistēmā „cilvēks-cilvēks”, 
vadošais pētnieks (2009. – 2012.g.). 

7. Dr.psych. 
Mihailovs Jānis 

 
 

• 2006.g. Starptautiskā starpkultūru pētījumu 
asociācija (ARIC), Starptautiskā praktiskās 
psiholoģijas augstskola (SPPA), Francijas Kultūras 
centrs (CCF) – „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija” 

8. 
 

Dr.psych. 
Užule Kristīne 

• 01.2009. - 01.2010. Post-Doktora Grants Latvijas 
Krievu Pētīšanai, Glazgo Universitāte, Skotija 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Akadēmiskā personāla piedalīšanas konferencēs  
 
     

Nr. Docētāji Konferences 
1. Mag.psych. 

Arnese-Lihačova Jeļena 
• Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, 

konference „Pāreju psiholoģija”, „Ieradumi. 
Pārmaiņas. Perspektīvas.”, 2009 

 
2. 

 
Mag.sc.soc. 
Bierande Signe 
 

• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, 
Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2009.g.februāris 

• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, 
Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2008.g.februāris 

• Liepājas  Pedagoģijas akadēmijas 5. Starptautiskā 
zinātniskā konference „Pedagoģija: teorija un 
prakse”, Liepāja, 2007.g. jūnijs 

• Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, 
Integrācija, Izglītība”, Rēzekne, 2007. g . 
februāris 

• Starptautiskais starpuniversitāšu doktorantu 
simpozijs „Mācīšanās pētījumu uzbūve, metodes 
un rezultāti”, Rīga, LU PPF, 22.10.2006. 

 
 

3. 
 
Mag.psych. 
Bluša Maira 
 

• „Supervīzija, pamatojoties uz eksistencialās 
psihoterapijas pamatiem” SIC, vadītāja 
N.Ivanova, 
2005.g. septembris-decembris; 

• „Kreativitātes izpēte un atraisīšana”, RPIVA, 
2004.g. novembris; 

• „Supervīzija, pamatojoties uz eksistenciālās 
psihoterapijas pamatiem” SIC, vadītāja 
N.Ivanova, 
2004.g. janvāris-maijs; 

• „Bērnu ar uzmanības traucējumiem mācības 
vispārizglītojošā skolā. Problēmas un to 
iespējamie risinājumi”, Rīga, 2003.g. oktobris. 

 
4. Mag.psych. 

Derjabo Ludmila 
• 2008 Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības 

veidi. Starptautiskā konference 
 

 
5. 

 
Mag.psych. 
Gorjačeva Margarita 
 

• Konference „Integrātīvas psiholoģijas praktiskie 
aspekti”, Jaroslavļa, Krievija, 2007.g. 

•  „Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas 
konference”. Integrātīvas psiholoģijas praktiskie 
aspekti. Rīga, 2005.g. 

 
 

6. 
 
Dr.psych 
Ivanova Natālija 
 

• ATEE conference, 2010 
• Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, 

konference „Pāreju psiholoģija”, Ceļš uz insaitu, 
Rīga, 2009 

• Krīzes pārdzīvojumi pēc insulta un psiholoģiskās 
rehabilitācijas iespējas. //LPPA zinātniski 
praktiska konference „Krīze un tās sekas. 



  

Psiholoģiskās palīdzības veidi.” Rīga, 2008. 
• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa 

profesionālim.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. Maskava, 
2007.g. 

• Pedagoga vērtību orientācijas dinamika. Par ko 
priecājas un bēdājas mūsdienu 
pedagogs.//Cilvēka renesanse. 2. Starptautiskais 
humanitārais forums. Ukraina, Artek, 2007.g.. 

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa 
profesionālim.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru 
krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Astrahaņa, Krievija, 2007.g. 

• Konference „Eksistenciālā dimensija 
konsultēšanā un psihoterapijā”, Lietuva, 
Birštonas 2004.g. 

 
7. Mag.psych 

Koļadko Svetlana 
 

• 2009. –    „Māksla būt formā. Dzīves divi poli – 
veselība un slimība”. Konference „Master- 

      projekts”, SPPA, Rīga 
• 2008. -    Mācību materiāla kompresijas 

paņēmieni. Metodisko projektu festivāls, SPPA, 
Rīga 

8. 
 

Dr.psych. 
Ināra Krūmiņa 

• Latvijas Universitātes 67. konference 
„Psiholoģisko principu integrācija psiholoģiskajā 
pedagoģijā”, Rīga, 2009 

• Piedalīšanās B.Anaņjeva lasījumos Krievijā, 
Sankt-Peterburgā, 2006 

• Starptautiskie doktorandu lasījumi, Sankt-
Peterburgas Universitāte, 2004 

• Konference Teachers, Students and Pupils in 
Learning Society, Riga, May 2-3 2003 

 
9. Dr.psych. 

Liepiņa Skaidrīte 
 

• Konference „Skola visiem – 2”. IAC. 
Lielbritānijas un Latvijas pieredze par bērnu ar 
īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā 
skolā, Rīga, 2004.g.novembris  

 
10. Mag.psych. 

Ļevina Jeļena 
• LU 68.konference (2010.g.) – uzstāšanās ar 

referātu „Es-koncepcijas unidimensionālie un 
multidimensionālie modeļi: teorētiskie aspekti un 
pētīšanas metodes”. 

• SPPA, 2005 - Ļevina J. Klusēšana kā asimetrijas 
zīme pusaudža saskarsmē// zin.prakt.konference 
«Klusēšanas un klusuma semantika» - SPPA: 
Nr.18 

• SPPA, 2005 - Ļevina J. Lietu loma starppersonu 
attiecību dramā// zin.prakt.konference «Cilvēks 
lietu pasaulē. Lieta-portrets» - SPPA: Nr.17 

 
11. Mag.psych. • Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, 



  

Ļicovs Dmitrijs Konference „Pāreju psiholoģija”, Psihologa 
pašnoteikšanās profesionālās darbības jēgas sfērā, 
2009 

12. Dr.paed. 
Meikšāne Dzidra 
 

• Starptautiskā konferencē Zigmunda Freida 
Universitātē,  temats „Austrumu un Rietumu  
mentalitāte”, Austrija, Vīne,  (2009.g.) 

• Internationale Tagung-Jugendliche zwischen 
europaischer und regionaler Orientierung, 
Tubingen, Vācijā (2003.g. april) 

 
 

13. 
 
Dr.psych. 
Mihailovs Jānis 
 
 

• 2009.g.  Konference „Pāreju psiholoģija”, 
„Dialogs izglītībā – Students, Pasniedzējs, 
Pasūtītājs”, Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas 
augstskola, Rīga 

• 2008.g.  Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra 
Le Reti Internazionali Questioni Y prospettive” , 
Messina,  Italia 

• 2006. g. Starptautiskā konference „Corps. Act. 
Simbolisation” Lyon. France 

• 2006.g. Eiropas kolokvija starptkultūru 
komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija”, Rīga 

• 2006.g. Zinātniski praktiskā konference 
„Projektu orientēta domāšana un realizācijas 
tehnoloģijas”, Rīga 

• 2005. g. Starptautiskā konference „Pētījumi 
starpkulturālo attiecību jomā” (Alžīra). 

• 2005. g. Starptautiskā konference „Bērna 
pieredze” (Lumjēru – Lionas 2 Universitāte). 

• 2004. g. Starptautiskā konference „Veselības 
psihologija” (Goa,Indija). 

• 2004.g.  Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Eiropas kvalitāte profesionālajā 
augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un 
attīstības dinamika”, Rīga 

 
14. Mag.psych. 

Petrova Inese 
• Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, 

konference „Pāreju psiholoģija”, „Pāreja no 
subjektīvajiem pārdzīvojumiem pie dzīves 
reālajiem notikumiem”, 2009 

• Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, 
konferences, 2006. – 2008.g. 

 
 
15. 

 
Dr.med 
Roja Ināra 
 
 

• Starptautiska interdisciplinārā zinātniskā 
konference „Sabiedrība, veselība, labklājība”, 
Rīga, 2007.g. 

• Eiropas seksoloģijas federācijas 8.kongress, 
2006.g. 

 
 
16. 

 
Mag.psych. 
Savoņa Inna 
 

• V International Conference „Existencial 
Dimension in Counselling and Psychology”, 
Lietuva, 2008.g.                           

 



  

17. Mag.paed. 
Soldatenko Nadežda 

• 2009 – „Cilvēks. Brīnums. Savādnieks” (Unikālu 
savādu tipu kolekcijas prezentācija).  

      Konference „Projekti: talantu testēšana), SPPA, 
      Rīga 
• 2009  - „Brīnums bērna acīm”. Konference 

„Master-projekts”, SPPA, Rīga 
• 2008  - „Projekta darba posmu metodiskās 

analīzes loģika”. Metodisko projektu festivāls,  
      SPPA, Rīga  

18. Dr.psych. 
Užule Kristīne 

• 09.2009. Psiholoģiskas un Lingvistiskas Teoriju 
Izmantošana Sociālo Procesu Paskaidrošanai: 
Etniskā Līdzeksistēšana Psiholoģijas Augstskola, 
Latvija  

• 05.2009. Krievu Integrācijas Latvijā: 
Psiholoģiskas un Lingvistiskas Teorijas 3. 
Krievijas, Centrālās un Austrumu Eiropas 
Pētīšanas Centra Forums Glazgo Universitāte, 
Skotija 

• 07.2008. 14. Gadskārtēja Konference par Valodas 
Producēšanas un Uztveršanas Mehānismiem; 
Eksperimentālas Psiholoğijas Biedrības 
Konference Kembridža Universitāte, Anglija, 
Liverpuļa Universitāte, Anglija 

• 07.2008. Latvijas Krievu Lingvistiskā Identitāte 
Konference par Impērijām un Nācijām Politisko 
Zinātņu Doktorantūras Augstskolā Parīzē, 
Francija 

• 08.2007. Locījumi Latviešu Vajadzības Izteiksmē  
      Germanistikas, Tipoloģijas un  
     Universalas Gramatikas Centrs, Vācija 
• 06.2007.  Jaunatnes Nodarnātība: No Izglītības uz 

Darbu (ar V. Užuli) Pasaules Sabiedriskais 
Forums: Civilizāciju Dialogs, Somija 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Akadēmiskā personāla publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos. 
 

1. Dr.phil. 
Apsite Ludmila 

• Priekšvārds M.Mamardašvili lekcijai// Krievu 
pasaule un Latvija. Русский мир и Латвия. Rīga 
2006.g. 

• Kultūra un brīvības problēma izglītības filozofijā. 
(krievu val.) //Literatūra un kultūra: process, 
mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums 
VII. 320.-328.lpp. Daugavpils 2006.g. 

• Izglītība Latvijā: problēmas un perspektīvas. 
(krievu val.) Uzstāšanas tēzes IV Krievijas 
filozofijas kongresā Maskava 2005.g. 

2. Mag.sc.soc. 
Bierande Signe 

 

• Bierande S. (2008) Mūžizglītības izpratnes 
motivācija//Sabiedrība, integrācija, izglitība, 
Starptautiskā zinatniska konference. Rakstu 
krājums.- Rēzekne: RA, 2008. 

• Bierande S., Aizsila A. (2007), Mūzizglītība kā 
dzīves pieredzes sastāvdaļa.//5. Starptautiskā 
zinātniskā konference. Rakstu krājums. – 
Liepāja:LiePa – 5.-8. Lpp 

• Aizsila A., Bierande S.(2007) Mūžizglītības 
procesa problēmas un risinājumi.//Sabiedrība, 
integrācija, izglītība, Starptautiskā zinātniskā 
konference. Rakstu krājums.- Rēzekne: RA, 2007. 

• Bierande S. Mūžizglītība jeb kā palīdzēt pašiem 
sev/Druva 2006. g. Nr. 139 (10184). 

• Bierande S. Atslēga darba tirgus durvīm/Latvijas 
Vēstnesis Plus 2006. g. Nr.1 27 (155). 

• Bierande S., Aizsila A. (2006) Mūžizglītības 
nodrošinājuma nepieciešamība 21. 
gadsimta.//Reģionālo augstskolu loma 
mūžizglītības attīstībā.  Akadēmiskās konferences 
tēžu krājums. Rēzekne:RATC, 2006.  

 
3. Mag.psych. 

Bluša Maira 
 

• „Skolēnu pārdzīvojumi, pārejot no 4. uz 5. klasi”// 
„Skolotājs” Nr.4., Raka, 2004. g. augusts 

• „4. Klases skolēns ceļā uz pamaskolu”//”Skolotājs” 
Nr.3., Raka, 2004.g. jūnijs 

4. Mag.psych. 
Gorjačeva Margarita 

 

• Gorjačeva M. Aiz maskas. Paslēpties vai atklāties? 
Psiholoģijas Pasaule, Rīga, 2003. 

• Горячева М. Музыкотерапия как регулятор 
тревожности. Вестник интегративной 
психологии, 1, 35-38, 2003. 

 
5. Dr.psych. 

Ivanova Natālija 
 

• Es-koncepcijas unidimensionālie un 
multidimensionālie modeļi: teorētiskie aspekti un 
pētīšanas metodes (līdzautors J.Ļevina), 2010, 
(publicēšanā) 

• Дары артековской жизни. Психологический 
взгляд на педагогику Артека. //Сборник 
«Педагогическое путешествие по Артеку» 
Симферополь, 2010, (publicēšanā) 



  

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa 
profesionāļiem.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru 
krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferences materiali. Astrahaņa.2007, 67-69. 

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa 
profesionāļiem.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. Maskava. 2007, 
206-209. lpp. 

• Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu 
profesionālās darbības virzību.//ATEE Spring 
University. Conference „Teacher of the 21st 
century: Quality Education for Teaching.2006.” 

• Supervīzija kā attīstošā izglītošā darbība 
profesionāliem.//ATEE Spring University. 
Conference „Teacher of the 21st century: Quality 
Education for Teaching. 2006.” 

• Psihologa konsultanta darba supervīzija: būtība, 
svarīgākās funkcijas un nozīme.//Psiholoģijas 
Pasaule, 2003 Nr.9. 

• «Как помочь клиенту определить 
психотерапевтическую цель»//Московский 
психотерапевтический журнал, 2004, №1. 

• «Как помочь клиенту определить 
психотерапевтическую 
цель»//Экзистенциальное измерение в 
консультировании и психотерапии. Бирштонас, 
Вильнюс, 2003, с.136-156. 

• «Разрешение ценностного противоречия как 
условие личностного развития 
педагога»//Changing education in a changing 
society. ATEE Spring University, Riga, LU, 2003., 
p. 94-100. 

 
6. Dr.psych. 

 Korsakova Jeļena 
• Корсакова Е.И., Камалова О.В. Учебная 

деятельность в форме коллективной игры-
тренинга. Ярославль-Минск, 2006 г. 

• Корсакова Е.И., Новиков В.В. Школьный урок 
как средство формирования групповой 
интеграции учебного класса. Ярославль-Минск, 
МАПН, ЯрГУ, 2006 г. 

 
7. Dr.psych. 

Krūmiņa Ināra 
• Raksta daļa par Dz.Meikšāni „Laikmets un 

personība” 9 Rakstu krājums. RaKa 2008, 295.-
296. lpp. 

• Marina Čigarina, Ināra Krūmiņa. Skolotāju bērnu 
pašizjūta skolā. ATEE Spring University Riga 
2006, 871.-876. lpp. 

8. Dr.psych. 
Liepiņa Skaidrīte 

 

• „Speciālā psiholoģija”, Rīga, Raka, 2008., (II. izd.) 
• „Speciālā psiholoģija”, Rīga, Raka, 2003 
 

9. Dr.habil.paed. • Raksts. Psiholoģijas atziņu integrācija pedagoģijā, 



  

Meikšāne Dzidra 
 

Žurnāls „Skolotājs” (2009.g.) 
• Raksts. Notikuma emocionālā un racionālā 

pārstrāde kā personības atšķirīgi paplašināšanās 
mehānismi://SPPA krājums: Nr.14. Notikums 
dzīves ceļa kontekstā, SPPA (2004.g.); 

• Raksts. Psiholoģijas integrācijas problēmas 
profesionālā izglītībā //SPPA krājums Nr.14. 
Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā 
izglītībā; vērtējums kritēriji un attīstības dinamika. 
– R: SPPA Nr.14. (2004.g.); 

• Raksts. Teorijas un prakses dialektika 
psiholoģijā//SPPA krājums: Nr. 12. Jaunrade 
pedagoģiskā procesā. – R.: SPPA (2003.g.); 

• Internationale Tagung – Jugendliche zwischen 
europaischer und regionaler Orientierung, 
Tubingen (2003.g.) 

 
10. Dr.psych. 

Mihailovs Jānis 
 

• 2008.g. Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra 
Le Reti Internazionali Questioni Y prospettive” , 
Messina, Italia 

• 2007.g.  „Frazeoloģijas vienību izpētes metodes”, 
SPPA, Rīga 

• 2006.g. „Izglītība un kultūra: asociācija vai 
disociācija? (notikumu metode kultūras ietekmju 
pētīšanā)”, Eiropas kolokvija starpkultūru 
komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija” tēzes, SPPA biļetens Nr.20, Rīga. 

• 2006.g  «Projektu darbības pedagoģiskie aspekti», 
«Projektu pieejas specifika profesionālo uzdevumu 
risināšanā», «Projektu domāšanas psiholoģiskā 
specifika». Zinātniski praktiskās konferences 
„Projektu orientēta domāšana un realizācijas 
tehnoloģijas” – tēzes, SPPA, Rīga. 

• 2005.g. „Psiholoģiskais instrumentārijs vēsturiskā 
laika kontekstā”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta 
– portrets” tēzes, SPPA biļetens Nr.17, Rīga. 

• 2005.g. „Klusēšana kā refleksijas un empīrisko 
pētījumu priekšmets”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Klusēšanas un klusuma 
semantika” tēzes, SPPA biļetens Nr.18, Rīga. 

• 2004.g. „Patērēšanas kults kultūras kontekstā”. 
Zinātniski praktiskās konferences „Patērēšanas 
kults un kultūra” tēzes. SPPA biļetens Nr.16, Rīga. 

• 2004.g.  „Profesionālā derīguma motivēšanas 
struktūra: holistiskā pieeja”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Eiropas kvalitāte 
profesionālajā augstākajā izglītībā: vērtējuma 
kritēriji un attīstības dinamika” tēzes, SPPA 
biļetens Nr.14, Rīga. 

• 2004.g. „Izglītības telpas tēls”, „Dāvināšanas 
enerģētika”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta- liktenis” 



  

tēzes, SPPA biļetens Nr.13, Rīga. 
• 2004. g. «Notikums kā dzīves ceļa apraksta 

vienība». Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Notikums dzīves ceļa kontekstā” 
tēzes, SPPA biļetens Nr.15, Rīga. 

• 2003.g. „Novērotāja pozīcija dzīves notikumu 
kontekstā”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un 
raksturs” tēzes, SPPA biļetens Nr.7, Rīga. 

• 2003.g. „Uz tauriņa spārniem gaisa stihiju 
straumē”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Jaunrade pedagoģiskā procesā” tēzes, 
SPPA biļetens Nr.12, Rīga. 

 
11. Dr.med. 

Roja Ināra 
 

Grāmatas un brošūras: 
• Roja I. Kognitīvā hipnodrāma ārstnieciskajā 

hipnoterapijā. Rīga, SIA „Europrint tipogrāfija”, 
2007, 

      79. lpp. 
• Roja I. Marsela Bertholda nomoda sapņu terapija. 

Rīga, apgāds „Drukātava”, 2007, 145. lpp. 
• Roja I., Bertholds M., Zaļkalns J., Roja Z. 

Autogēnais treniņš. Rīga, 2006, 34. lpp. 
• Roja I. Kognitīvā hipnodrāma. Rīga, 2006, 78.lpp. 
• Roja I., Roja Z., Kalkis H. Stress un vardarbība 

darbā. Rīga, 2006, 46. lpp. 
Publikācijas zinātniskos izdevumos: 
• Roja I., Roja Z. Combined treatment in 

heterosexual and homosexual working aging male 
patients with erectile dysfunction and body 
dissatisfaction. Abstracts of the Joint meeting of the 
European (ESSM) and International (ISSM) 
Societies for Sexual medicine. The Journal of 
Sexual Medicine. USA, Plymouth, 2008/12:84-85 

• Roja I., Roja Z. Use of cognitive hypnodrama, 
couple therapy for female patient with psychogenic 
vaginisms. Book of abstracts. 11th

• Roja I., Roja Z. Short-term Psychotherapy 
Treatment in Working Adults with 
Trichotillomania. LADV, BADV&CEEDVA 
Conference of Dermatovenerology. Abstract book. 
2008/06:47 

 Congress of the 
European Society of Hypnosis (ESH). Meg-
Stiftung, Konradstr., 16, 80801 Munchen, 
2008/09:63 

• Roja I., Zalkalns J., Roja Z., Kalkis H., Bertholds 
M.G. Gerontopsychotherapy in Working Aging 
male and female. International Conference 
“Healthy Ageing-Active Ageing-II”, Jurmala, 
Latvia, 2008, Abstract Book, 2008. 

• Roja I., Zaļkalns J., Roja Ž. Kognitīvās 
hipnoterapijas pielietošana pusaudžiem, kuri cietuši 
no seksuālās vardarbības ģimenē. Rīgas Stradiņa 



  

universitātes 7.zinātniskā konference. Tēžu 
krājums, 2008:251. 

• Roja Z., Roja I., Zalkalns J., Svirksts J., Kalkis H. 
Mobbing and Bossing as a Factor of Unhealthy 
Ageing for Working Acadmic Educators. 
International Conference  “Healthy Ageing-Active 
Ageing-I”, Parnu, Estonia. Abstract Book, 2007. 

• Roja I., Roja Z., Zalkalns J. Medical hypnotherapy 
treatment in adults with atopic dermatitis. 7TH

• Roja I., Zalkalns J., Roja Z. Use of Cognitive 
Hypnodrama, Couple Therapy and Antidepressant 
in the Combined Treatment of the Aging Male and 
Female, who suffered from Mobbing and Bossing 
at Workplace. Rīgas Stradiņa universitātes 6. 
zinātniskā conference. Tēžu krājums, 2007:24. 

 
Congress of the Baltic Association of 
Dermatovenerology. Riga, abstract Book, 2007:67. 

• Roja I., Roja Z. Cognitive psychodrama in a Case 
of Psychogenic Pain. European Journal of Clinical 
Hypnosis. London, 2007, volume 7, issue 4:13-20. 

• Roja I., Roja Z. Treatment of aging patients with 
hypoactive sexual desire using psychodynamic 
hypnosis and medicine. European Journal of Sexual 
Health, 2006: 15: 81-82. 

• Roja I. An integrative therapy in case of neurotic 
depression with alert, sleep disorders and decreased 
sexual inclination. 5th

 

 Baltic Congress of 
Neurology. Riga, June 1-3, 2006:27-28. 

12. Dr.philol. 
Skačkova Olga 

• «Эмигрантская такса в заплатанном пальтеце» и 
сквонк.// Kultūras studijas. II. Dzīvnieki literatūrā 
un kultūrā. Daugavpils universitāte. Zinātnisko 
rakstu krājums. Daugavpils, 2010. Lpp. 293-305. 

• Роман В.Набокова  «Бледное пламя» и комментарий 
к  «Евгению Онегину».// Žmogus kalbos erdveje. 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. 
Moksliniu straipsniu rinkins. # 5. Kaunas, 2008. 
lpp. 216-227. 

• Стендаль и Гоголь в поисках духовного 
отечества.// Literatūrzinātne un folkloristika: 
Salīdzinoša literatūrzinātne Austrumeiropā un 
pasaulē. Teorijas un interpretācijas. Latvijas 
Universitātes Raksti. 681. sējums. <Rīga.2005> 
111.-121. lpp. 

 
13. 

 
Dr.psych. 

Užule Kristīne 
• Psiholingvistiskas Izmantošana Vajadzības 

Izteiksmes Locījumu Paskaidrošanai SLS 2007.: 2. 
Gadskārtēja Slāvu Lingvistu Sabiedrības Kongresa 
Raksti. Berlīnes Satikšanās, Berlīne: De Gruyter 

• 2008. Nodarbinātība ārpus Akadēmiskas Sfēras pēc 
Doktorantūras Pabeigšanas Psychology 
Postgraduate Affairs Group, 66, 19-23, Anglija 

 



  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 8 
 
 
 
 

SADARBĪBAS LĪGUMI PAR 
STUDENŠU PRAKŠU VIETĀM  

 
 
 

• Rīgas speciālā pamatskolа – attīstības centrs, 

• SO „Mārtiņa Fonds”, 

• Rīgas 32. vidusskola, 

• Kalnienas pamatskola, 

• Veclaicenes pamatskola, 

• Naukšēnu MPI, 

• Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, 

• Rīgas 72. vidusskola 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 9 
 
 
 
 
 
 
 

SADARBĪBAS LĪGUMI AR 
AUGSTSKOLĀM UN 
ORGANIZĀCIJĀM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA 
PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 

 
 
 

Pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Praktiskā psiholoģija” 
apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanās un prasmēs. 

 
 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI 
 
 

1. FILOZOFIJA 
Zināšanas: 

• orientācija kultūrvēsturiskajā cilvēces veidošanās procesā; 
• filozofijas pamatkoncepcijās; 
• par filozofiskās un vispārējas teorētiskās domāšanas metodēm, terminoloģiju un 

argumentācijas paņēmieniem. 
Prasmes: 

• analizēt filozofisku tekstu, atrast tā jēgas centru, galvenās nostādnes, izklāstīt tā saturu, 
argumentēti diskutēt par tajā apspriesto problemātiku. 

 
 
2. ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA 

Zināšanas: 
• par zinātnisko pētījuma būtību, norisi, posmiem un veidiem. 

Prasmes: 
• veidot zinātnisko pētījuma aparātu, izvirzīt pētījuma problēmu un hipotēzi; 
• izvelēties noteiktu pētījuma dizainu savam praktiskajam pētījumam, izstrādāt pētījuma 

projektu; 
• izvelēties adekvātas metodes; 
• analizēt un interpretēt datus. 

 
 

3. SVEŠVALODA 
Prasmes: 

• apgūt dažādus veidus un referēšanas pamatiem; 
• apgūt gramatikas pamatzināšanas un vārdu krājumu; 
• iemācīties izmantot vārdnīcas un uzziņu literatūru; 
• apgūt terminoloģiju, lai varētu lasīt angliski profesionālus tekstus; 
• aktīvi atveidot runā specialitātes terminus un interpretēt tos. 

 
 

4. VIZUĀLĀS KULTŪRAS PAMATI 
Zināšanas: 

• par galvenajiem jēdzieniem, dažādām mākslas parādībām un likumsakarībām. 
Prasmes: 

• izmantot likumsakarības dažādu mākslas uzdevumu risināšanai un prognozēšanai. 
 
 
5. VERBĀLĀS KULTŪRAS VEIDI 

Zināšanas: 



  

• par verbālās kultūras veidiem; 
• par valodu kā esamības un personības garīgās kultūras būtisku sastāvdaļu; 
• par valodas kultūras jēdzienu, valodas kultūras līmeņiem, valodas kultūras pazīmju 

savstarpējām sakarībām. 
Prasmes: 

• prasme izmantot valodas līdzekļus daudzveidīgās iespējas. 
 
 

6. MĀKSLAS TEORIJAS UN VĒSTURE 
Zināšanas: 

• par cilvēka radītām mākslas teorijām, mākslas vērtībām; 
• par pasaules mākslas galvenajiem periodiem, virzieniem, stilu un to spilgtākiem 

pārstāvjiem pagātnē un šodien. 
Prasmes: 

• orientēties literārā darba psiholoģiskajos pamatos; 
• analizēt literārā varoņa emocionālo stāvokli, uzvedības motīvus, psiholoģisko 

noskaņojumu. 
 
 
 

NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI 
 

1. ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par personības psihiskās attīstības avotiem, virzošiem spēkiem un nosacījumiem 
ontogenēzē; 

• par bērnību kā cilvēka attīstības īpašu posmu; 
• par attīstības krīzēm un to specifiku noteiktā vecumā; 
• par attīstības sociālo situāciju un psihes jaunveidojumiem katrā vecumposmā. 

Prasmes: 
• atklāt apstākļus un nosacījumus, kas veicina un rada šķērsļus psihiskajai attīstībai 

konkrētā vecumposmā; 
• raksturot psihiskās attīstības līmeni atsevišķos attīstības aspektos (intelektuālais, 

emocionālais utt.); 
• konstatēt psihiskās attīstības pretrunas konkretā vecumposmā; 
• pielietot psiholoģijas definīcijas, lai aprakstītu attīstības psiholoģisko fenomenu. 
 
 
2. SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA 

Zināšanas: 
• par galvenajām sociālpsiholoģiskajām koncepcijām; 
• par sociālo procesu psiholoģiskajiem mehānismiem; 
• par galvenajām eksperimentālo pētījumu metodēm. 
 

Prasmes: 
• profesionāli analizēt personības un sabiedrības psiholoģiskos mehānismus, izdarīt 

patstāvīgus secinājumus; 
• prognozēt organizāciju attīstības dinamiku. 

 
3. KLĪNISKĀ PSIHOLOĢIJA 

Zināšanas: 
• par klīniskās psiholoģijas jēdzieniem, metodēm un problēmām; 



  

• par klīniskās pētīšanas pamatlikumiem, metodēm un kritērijiem psiholoģijā; 
• par psihiskās normas un pataloģijas pamatkritērijiem.  

Prasmes: 
• pareizi veikt psihodiagnostisko pārbaudi un uzrakstīt psiholoģisko slēdzienu par 

pārbaudāmās personības psihiskās sfēras īpatnībām; 
• vadīt psihodiagnostisko pētījumu, sastādīt novērtējumu pēc klīniski psiholoģiskās 

izpētes rezultātiem. 
 
 
4. DARBA PSIHOLOĢIJA 

Zināšanas: 
• par psihisko procesu un stāvokļu norises specifiku darbā un ārpus tā; 
• par darbā radušos psihisko parādību (perseverācija, interference, fluktuācija, 

monotonija u.c.) saturu; 
• par to, kādas galvenās prasības profesija izvirza cilvēkam, viņa psihiskajām iespējām. 

Prasmes: 
• uzrakstīt profesiogrammu par kādu konkrētu profesiju; 
• pēc personības īpatnībām un kognitīvo procesu raksturojumu datiem veikt 

prognostisku ekspertīzi par konkrēta cilvēka iespējamo veiksmīgo darbošanos vienā 
vai citā profesijā, par viņa uzņēmību pret profesionālām slimībām. 

 
 
5. VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĢIJA 

Zināšanas: 
• par psihiskajām parādībām, par psihisko procesu īpatnībām, likumsakarībām; 
• par objektīvās pasaules subjektīvās atspoguļošanas procesa likumsakarībām; 
• par individuālo īpatnību, bioloģisko un sociālo faktoru mijiedarbības lomu. 

Prasmes: 
• pēc personības raksturotājlielumu empīriskās izpētes kvantitatīvajiem rādītājiem sniegt to 

kvalitatīvu interpretāciju. 

6. PEDAGOĢISKĀ PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par pedagoģiskās pieejas saistību ar psiholoģiskām un filozofiskām teorētiskām skolām; 
• par mācīšanas / mācīšanās procesa norisi: kognitīvie procesi, motivācija, emocionālie 

faktori, skolotāja un skolēna personības mijiedarbība, mācību procesa organizācija u.c., 
attieksme un motivācija kā mācīšanās procesa galvenais rosinātājs; 

• par skolēnu īpašajām vajadzībām pedagoģiskajā procesā mūsdienu traktējumā. 
Prasmes: 

• diagnosticēt skolēnu iespējamās mācību grūtības un interpretēt to pedagoģiski 
psiholoģiskas korekcijas iespējas. 

 
 
      7. PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par personības teoriju rašanās vēsturiskajiem apstākļiem, to autoru dzīvesstātu; 
• par personības psiholoģijas galvenajiem jēdzieniem, personības teoriju pamatfunkcijām, 

galvenajiem komponentiem, personības izpētes metodēm. 
Prasmes: 

• analizēt un salīdzināt dažādu autoru skatījumu uz personību konkrēto teoriju ietvaros, 
zinātniski izskaidrot cilvēku uzvedību; 

• saistīt teorijas ar empiriskiem datiem. 



  

 
 

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI 
 
1. EKSPERIMENTS SOCIĀLAJĀ PSIHOLOĢIJĀ 

Zināšanas: 
• par mūsdienu sociālās psiholoģijas galveno teorētisko pieeju jaunākajām teorētiskām un 

praktiskām atziņām; 
• par sociālpsiholoģiskā eksperimenta metodoloģiju; 
• par eksperimentālās sociālās psiholoģijas vēsturi un tās jaunākajiem sasniegumiem. 

Prasmes: 
• objektīvi novērtēt un analizēt eksperimenta procesā iegūtos rezultātus, izmantojot datu 

apstrādei matemātiskās statistikas metodes; 
• izdarīt zinātniski pamatotus secinājumus; 
• modelēt elementāru eksperimentālu situāciju gan laboratorijas apstākļos, gan dabiskā vidē. 

2. SOCIĀLPSIHOLOĢISKO PROJEKTU IZSTRĀDĀŠANAS PAMATI 
 Zināšanas: 

• par praktiskās sociālās psiholoģijas nozarēm un problēmām; 
• par sociālā psihologa darba specifiku, darba metodēm un darba efektivitātes vērtēšanas 

kritērijiem. 
 Prasmes: 

• izvēlēties atbilstošas (efektīvas) problēmas risināšanas metodes, izstrādāt problēmas 
risināšanas stratēģisko un taktisko plānu; 

• sociālpsiholoģisko projektu izveide, mērķa izvirzīšana darbā ar pasūtītāju un klientu 
 

 
3. PRAKTISKAIS DARBS AR ĢIMENI 

Zināšanas: 
• par ģimeni kā sarežģītu vēsturisku, sociālu un psiholoģisu sistēmu; 
• par bērnu un vecāku attiecībām kā spoguli, kurš ataino ģimenes iekšējo struktūru. 

Prasmes: 
• strādāt ar ģimeni kopumā; 
• strādāt ar projektīvām metodikām un aptaujas anketām bērnu un vecāku attiecību 

izpētē; 
• veikt izglītošanu bērnu un vecāku attiecību un audzināšanas jautājumos; 
• veikt psiholoģisko korekciju bērnu un vecāku attiecībās. 
 
 
 
 

4. NEIROPSIHOLOĢIJAS PAMATI 
Zināšanas: 

• par galvas smadzeņu fizioloģisko funkciju likumsakarībām, augstāko psihisko funkciju 
lokalizāciju un neiropsiholoģisko analīzi smadzeņu lokālo bojājumu gadījumos, 
elektroencefalogrāfijas metodē. 

Prasmes: 
• izstrādāt pozitīvus paradumus un kavēt negatīvu ieradumu veidošanos; 



  

• novērtēt savas spējas un pilnveidot gribai pakļautās un gribai nepakļautās bioloģiskās 
funkcijas; 

• noteikt cilvēka augstākās nervu darbības tipu un novērtēt neirotizācijas līmeni 
 
 

5. PSIHOLOĢISKĀS KONSULTĒŠANAS PAMATI 
Zināšanas: 

• par konsultatīvo procesu un psiholoģiskās konsultēšanas iespējām; 
• par konsultanta un klienta lomu un atbildību konsultēšanā un kontakta nozīmi; 
• par psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas atšķirībām; 
• par konsultatīvā kontakta izveidošanas un uzturēšanas likumsakarībām. 

Prasmes: 
• izveidot un uzturēt kontaktu konsultatīvā sarunā; 
• empatiski aktīvi uzklausīt klientu (klientu jūtu un pārdzīvojumu, kā arī sacītā satura 

izpratne un atspoguļošana); 
• izpētīt klienta grūtības un atklāt viņa psiholoģisko problēmu; 
• atklāt personiskos resursus konsultatīvā procesā. 
 
 

 
6. IEVADS PRAKTISKAJĀ PSIHOLOĢIJĀ 

Zināšanas: 
• par praktiskā psihologa iespējamiem merķiem, jomām un darbības saturu; 
• par praktiskā psihologa darbības svarīgākiem ētiskiem principiem; 
• par profesionāli nozīmīgām psihologa personības iezīmēm. 

Prasmes: 
• izdalīt problemātiku ar kuru strādā praktiskais psihologs un noteikt psiholoģiskās 

palīdzības uzdevumus. 
 
 
7. PSIHOLOGA ĒTIKA UN PROFESIONĀLĀ DARBĪBA 

Zināšanas: 
• par psihologa darbības specifiku darba vietā; 
• par ētikas kodeksā iestrādātajiem pamatprincipiem. 

Prasmes: 
• orientēties psihologa darba apstakļos un ieņemt profesionālu pozīciju attieksmē pret 

administrāciju; 
• izvērtēt administrācijas un kolēģu pieprasījumu; 
• profesionāli veikt būtiskāko uzdevumu atlasi. 
• praktiski pielietot ētikas principus un standartus, analizējot dilemmas situācijas. 

 
 
 
 
        8.  PSIHOLOGA DARBA SPECIFIKA ORGANIZĀCIJĀ 
Zināšanas: 

• par organizācijas psiholoģijas pamatnostānēm, organizācijas darba efektivitāti un attīstību 
ietekmējošiem faktoriem. 

Prasmes: 
• analizēt dažus organizāciju konfliktus; 
• izpētīt darbinieku motivāciju ietekmējošus faktorus, kominikāciju procesu un 

organizācijas kultūru. 
 



  

 
      9.  ANATOMIJA UN FIZIOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par organisma uzbūvi un funkcijām; 
• par iekšējās vides homeostāzes nozīmi 

Prasmes: 
• orientēties organisma uzbūves pamatprincipos; 
• identificēt nervu sistemas sastāvdaļu uzbūvi un veicamās funkcijas; 
• orientēties sensoro sistēmu uzbūvē un darbībā. 
 

 
     10. PSIHOFIZIOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par psihisko procesu fizioloģiskajiem pamatiem. 
Prasmes: 

• analizēt psihisko un fizisko procesu likumsakarību; 
• veikt ietekmi uz psihisko stāvokli ar atbilstošu metožu palīdzību (psihofiziskā 

pašregulācija) 
 
 

    11. KOGNITĪVIE PSIHOLOĢISKIE PROCESI 
Zināšanas: 

• par kognitīvo procesu: sajūtu, uztveres, atmiņas, uzmanības, domāšanas, iztēles 
funkcionēšanas likumsakarībām. 

Prasmes: 
• orientēties cilvēku individuālajās atšķirībās, 
• atrast veidus, pameklēt metodes, atbilstošas attīstošās programmas kognitīvo spēju 

attīstībai, ievērojot individuālās, vecumposma īpatnības. 
 
 

   12. DIFERENCIĀLĀS PSIHOLOĢIJAS PAMATI 
Zināšanas: 

• par diferenciālās psiholoģijas priekšmetu, uzdevumiem; 
• par cilvēku diferenciālajām īpatnībām; 
• par atsevišķām speciālām metodikām un to pielietošanu. 

Prasmes: 
• veikt diferenciālo analīzi, izmantojot iegūtās zināšanas tipoloģijā un klasifikācijā; 
• salīdzināt izvērtējamos raksturotājlielums ar novērtējamo uzvedību. 
 

 
 
 
 
          13. PSIHOLOĢIJAS VĒSTURE 
Zināšanas: 

• par psiholoģiskās problemātikas evolūciju un tās vēsturisko kontekstu. 
Prasmes: 

• orientēties dažādās metodoloģiskās un teorētiskās skolās, izprast to attīstības 
            vispārvēsturiskās likumsakarības. 

 
 

14. IEVADS MĀCĪBU DARBĪBĀ 
Zināšanas: 



  

• par mācīšanās stilu, produktivitātes indivīda līmenī apzināšanās; 
• par to, kā konkrētas mācību metodes veicina vai kavē psihologa profesionalitātes un 

personības unikalitātes veidošanos. 
Prasmes: 

• veikt sistemātisku sevis novērošanas un apzināšanās darbu; 
• projektēt konkrētus soļus mācīšanās prasmju attīstībā, apzināties savu mācību veiksmju 

un neveiksmju cēloņus studiju procesā. 
 
 

15. PSIHOLOĢISKĀS IZPĒTES UN IZVĒRTĒŠANAS METODES 
Zināšanas: 

• par teorētisko un empīrisko metožu izvēles nosacījumiem un specifiku, to veidus. 
Prasmes: 

• noteikt izpētes mērķi; 
• izvēlēties atbilstošas izpētes metodikas; 
• veidot aptaujas, apkopojot iegūtos rezultātus kvantitatīvi un kvalitatīvi; 
• noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus. 

 
 

16. EKSPERIMENTĀLĀ METODE PSIHOLOĢIJĀ 
Zināšanas: 

• par zinātniskā pētījuma teorētiskajiem pamatiem, eksperimentālu pētījumu plānošanas un 
organizēšanas principiem. 

Prasmes: 
• integrēt studentu teorētiskās zināšanas eksperimentālajā psiholoģijā; 
• korekti ievākt, apstrādāt, analizēt, interpretēt psiholoģisko pētījumu rezultātus un 

rakstiski noformēt pētījumu atskaiti. 
 
 
17. PERSONĪBAS IZPĒTES METODES 

Zināšanas: 
• par personības izpētes metodēm, to pielietošanu. 

Prasmes: 
• ievākt, apstrādāt, analizēt, interpretēt psiholoģiskās izpētes metožu rezultātus. 
 

 
       18. GRUPAS PĒTĪŠANAS METODES 

Zināšanas: 
• par grupas pētīšanas metodēm. 
 

Prasmes: 
• orientēties grupas psiholoģiskajos procesos, 
• prognozēt, vadīt un koriģēt grupas dinamiku; 
• veikt metožu aprobāciju noteiktā auditorijā. 

 

19. ORGANIZĀCIJU IZPĒTES METODES 
Zināšanas: 

• par dažāda tipa (ražošanas, mācību) organizāciju izpētes metodēm; 
• par sociāli psiholoģisko metožu izmantošanu kolektīva izpētīšanā. 

Prasmes: 
• objektīvi vērtēt izpētes gaitā iegūtos rezultātus; 



  

• izstrādāt rekomendācijas konfliktu profilaksei darba vai studiju grupā, kolektīva 
vadīšanas optimālā stila noskaidrošanai un starppersonu attiecību regulēšanai 
organizācijā 

 
 
20. PSIHOMETRIKA 

Zināšanas: 
• par psihometrikas funkcijām; 
• par psiholoģiskās izpētes metodēm izvirzītajām prasībām; 
• par psihometrisko rādītāju noteikšanas īpatnībām. 

Prasmes: 
• kritiski izvērtēt pieejamos izpētes instrumentus un orientēties valīdu un ticamu metožu 

izstrādes principos; 
• reprezentēt petījumu datus. 

 
 

21. MATEMĀTISKĀ STATISTIKA 
Zināšanas: 

• par psiholoģijas pētījumos iegūto datu statistiskām apstrādes un analīzes metodēm 
Prasmes: 

• apstrādāt, analizēt un prezentēt empiriskos statistiskos datus, izmantojot 
datorprogrammas. 

 
 
 
 

PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS IZVĒLES KURSI 
 

1. SASKARSMES PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par saskarsmes galvenajiem jēdzieniem un likumsakarībām; 
• par saskarsmes galvenajiem aspektiem un to izpētes līmeņiem. 

Prasmes: 
• lietot dažādus saskarsmes paņēmienus, efektīvi komunicēt. 

 
 
 
 

2. VADĪBAS PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par vadības psiholoģijas pamatnostādnēm, par vadīšanu, vadīšanas stiliem, vadītāja 
funkcijām organizācijā, profesionalitātes kritērijiem, vadītāja lomām 

Prasmes: 
• diagnosticēt vadīšanas stilu, noteikt un analizēt vadības līmeņus organizācijā,  
• apkopot datus un izstrādāt ieteikumus efektīvāka vadīšanas stila izveidošanai 

organizācijā, lai sasniegtu tās mērķus 
 
 

3. PROFESIJAS IZVĒLE 
Zināšanas: 

• par profesijas izvēles nosacījumiem un profesijas izvēli dažādos vecuma posmos. 
Prasmes: 



  

• palīdzēt klientam iepazīt pašam savas spējas, veikt profesionālo orientāciju un 
konsultēšanu; 

• veikt galvenos psiholoģiskās konsultēšanas aspektus darbā ar bezdarbniekiem. 
 

4. REKLĀMAS PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par galvenajiem reklāmas izveides etapiem un veiksmīgu reklāmas izvietošanu; 
• par dažādu psiholoģijas pētījumu metodēm un rezultātiem reklāmas sfērā; 
• par reklāmas iedarbības mehānismiem un to efektivitāti. 
 

Prasmes: 
• atpazīt dažādu reklāmu atšķirības un psiholoģiskās iedarbības mehānismus. 

 
     

5. VESELĪBAS PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par saikni un mijiedarbību starp psihisko un somatisko gan no veselības (normas) 
viedokļa, gan arī no slimības (patoloģijas) viedokļa 

Prasmes: 
• konsultēt (organizēt interviju) cilvēkus, kuriem ir psihosomatiski traucējumi; 
• sagatavot kompleksu koriģējošu programmu cilvēkam, kas cieš no psihosomatiskām 

saslimstībām. 
 

 
6. SEKSUALITĀTE UN SEKSUĀLO ATTIECĪBU PSIHOLOĢIJA 

Zināšanas: 
• par seksoloģijas un seksopatoloģijas pamatiem, par seksoloģijas fenomenoloģiju, 

daudzveidīgām seksualitātes izpausmēm, seksualitātes un psihoseksualitātes attīstību. 
Prasmes: 

• konsultēt un sniegt psiholoģisku palīdzību klientiem ar seksuālām problēmām; 
 
 

7. RETARDĒTO BĒRNU PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par intelektuālās attīstības traucējumiem, to cēloņiem, dziļumu un kompensācijas 
iespējām. 

Prasmes: 
• veikt psihodiagnostiskus retardēto bērnu novērojumus, kā ari izvēlēties šo bērnu garīgās 

atpalicības pakāpei un defekta individuālajai struktūrai atbilstošas izpētes metodes un 
paņēmienus; 

• kontaktēties ar retardētiem bērniem; 
• veidot retardēto bērnu pedagoģiski psiholoģisku raksturojumu 

 
 

8. IEVADS PSIHIATRIJĀ 
Zināšanas: 

• par psihisko traucējumu galvenajām izpausmēm (simptomiem un sindromiem), 
terminoloģiju, konsultatīvās intervijas principiem, psihisko traucējumu diagnostiskas 
elementiem psiholoģiskās konsultācijas ietvaros; 

• zina minēto slimību un traucējumu vispārējos ārstēšanas principus un psihosociālās 
rehabilitācijas principus. 

 
Prasmes: 



  

• diagnosticēt traucējumu klīniskās izpausmes, diferencēt psihotiskos traucējumus no 
nepsihotiskajiem. 

 
 

9. DEVIANTAS UZVEDĪBAS PSIHOLOĢIJA 
Zināšanas: 

• par alkohola un narkotiku lietošanas riska faktoriem indivīdam un ģimenei; 
• par atkarību izraisošo vielu klīniskajām izpausmēm; 
• par psiholoģiskās rehabilitācijas metožu priekšrocībām salīdzinājumā ar citām metodēm; 
• sniegt psiholoģisku palīdzību deviāntiem klientiem. 

 
 
 

10. VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA 
Zināšanas: 

• par vizuālā tēla (zīmējums, fotogrāfija, glezna u.c.) rašanos, uzbūvi un funkcionēšanas 
dažādām formām. 

Prasmes: 
• saskatīt atšķirības starp tēla kognitīvo un ontoloģisko saturu; 
• diferencēt pozitīvos un negatīvos tēlus (pēc to iedarbības uz cilvēka psihisko veselību). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas 
komentāri par ekspertu komisiju novērtējumiem 

 
      Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskolā no 2010. gada 13. aprīļa līdz 2010. gada 27. 
aprīlim strādāja ekspertu komisijas, kuri novērtēja trīs profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas („Praktiskā psiholoģija”, „Datordizains”, „Reklāma un sabiedriskās attiecības”).  
 
       Programmai „Praktiskā psiholoģija” ekspertu komisija izvirzīja sekojošas rekomendācijas: 

- atstāt tikai pilna laika studiju formu; 
- programmas dokumentāciju papildināt ar iegūstamiem studiju rezultātiem zināšanās un 

prasmēs pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Praktiskā psiholoģija” 
apguves; 

- tika izdarīts norādījums par prakšu veikšanas vietām. 
       
      1. SPPA Senāta sēdē pieņemts lēmums realizēt programmu „Praktiskā psiholoģija” pilna 
laika klātienes un nepilna laika studijās un atteikties no nepilna laika neklātienes studijām. 
(pielikumā ir izraksts no 2010. gada 21. aprīļa SPPA Senāta sēdes protokola). 

 2. Sastādīts atsevišķs saraksts par studiju rezultātiem zināšanās un prasmēs pēc profesionālās  
augstākās izglītības programmas „Praktiskā psiholoģija” apguves (pielikumā). 
       3. Prakses notiek saskaņā ar SPPA „Nolikumu par praksēm” ārpus augstskolas, bet tām 
sagatavošana (diagnostikas metodes un konsultēšanas tehnika) notiek mācību priekšmetu 
ietvaros augstskolā). 
 
      Programmai „Datordizains” ekspertu komisija izvirzīja priekšlikumu ieviest programmā 
papildus dažus priekšmetus (piemēram, „Perspektīva”) un samazināt stundu skaitu citos 
priekšmetos („Interjera dizains”). Priekšlikumi ar pateicību pieņemti. 
 
     Programmai „Reklāma un sabiedriskās attiecības” norādījumi atteicas uz to, ka programmas 
mērķi un uzdevumi ir noteikti ļoti vispārīgi. Mērķos galveno uzmanību veltām profesionālās 
kompetences kā sistēmas attīstīšanai. Ceram, ka tādejādi rodas iespēja realizēt programmu. 
 
     Ņemam vērā, ka priekšmetus („Socioloģija”, „Statistika”, „Tiesības”, „Profesionālā ētika”, 
„Jaunākās datorgrafikas programmas”) nepieciešams ietvert programmā. Lai nebūtu pārāk sīkas 
sadaļas ietveram tās blokā „Vadības zinības”. 
 
     Studentiem ir iespēja izvēlēties pētnieciskā darba tematus: tiek piedāvāts pašiem noformulēt 
pētnieciskā darba tematu vai izvēlēties no piedāvātā ieteicamo tematu saraksta. Lai akadēmiskais 
personāls pilnīgāk realizētu savu potenciālu, pieņemts lēmums - ne retāk kā vienu reizi mēnesī 
organizēt fakultātes domes un Zinātniski pedagoģiskās padomes sēdes. 
 
      Piezīmes ņemtas vēra par to, ka salīdzinājums gan ir veikts, bet viena no tām ir (Beļģijā)  
koledža, programmas specializācija ir atšķirīga, jo vienā gadījumā ir biznesa menedžmenta 
mārketings, otrā – sabiedriskās attiecības komunikācijā. Pie tam Latvijā nav salīdzināts ar to 
augstskolu programmām ar kurām ir noslēgts sadarbības līgums (RPIVA, BA, „Turība”). 
 
     Augstskolas dominante. Administrācija cenšas veidot ar docētājiem un studentu padomi 
partnerattiecības, kas realizējas darbā: Senātā, tikšanās laikā ar studentiem, nodarbībās. 
Augstskolā ir Senāta sēdē apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi. 
 
Pieņemam zināšanai komisijas norādījumus par kvalitātes nodrošināšanu. Nomainījām 
individuālos līgumus par praksi ar līgumiem, kas noslēgti ar organizācijām. 
 
 
SPPA rektora v.i.                                                                                                      J. Mihailovs 
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