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Bakalaura studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” 

pašvērt ējums akreditācijas periodā 2001.-2007. 

 

1. Progarammas vispārējs raksturojums 

 

Pašvērtējuma analīze tiek veikta par periodu, kad notika iepriekšējā starptautiskā 

akreditācija, tas ir, 2001. gadu, iekĜaujot 2003. gada pārakreditācijas laikā veikto izmaiĦu 

analīzi, līdz 2007. gadam, kad beidzas akreditācijas laiks (Akreditācijas komisijas 2001. gada 

19.decembra lēmums Nr.465: Bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” 

akreditēta līdz 2007. gada 31. decembrim). 

 

1.1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 

 Studiju programmas mērėis - Nodrošināt iespēju studēt psiholoăiju, lai iegūtu 

zināšanas psiholoăijā un zinātniski pētnieciskā darba iemaĦas psiholoăijā, kas nodrošinātu 

sociālo zinātĦu bakalaura grādu psiholoăijā iegūšanu.  

 Studiju programmas uzdevumi: Sekmēt pētnieciski orientētu procesu, lai 1) gūtu 

iespēju izprast psiholoăijas vispārīgās likumsakarības, 2) izprastu savas studiju motivācijas 

likumsakarības, 3) izprastu un attīstītu savas komunikācijas procesus, 4) apgūtu  pētniecības 

metodes, lai patstāvīgi spētu izstrādāt zinātniski pamatotu  darbu psiholoăijā (kursa darbu un 

bakalaura darbu), 5) rosināt studentus tālākizglītībai maăistrantūrā vai profesionālajās studiju 

programmās 

Pašnovērtējuma periodā studiju programmas mērėi un uzdevumi nav mainījušies. 

 

1.tabula. Studiju programmas mērėu un uzdevumu salīdzinājums pašvērtējuma periodā 2001.-2003. 

Studiju 

programmas 

mērėis 

2001. 

(akreditācijas 

gadā) 

un 2003. 

(pārakredit ācijas) 

gadā 

Studiju 

programmas 

mērėis 

 

2007.  gadā 

 

2001. (akreditācijas gadā) 

un 2003. (pārakredit ācijas) gadā, un 2007. gadā 

Nodrošināt iespēju 

studēt psiholoăiju, 

Nodrošināt 

iespēju studēt 

Sekmēt pētnieciski orientētu procesu, lai 1)gūtu iespēju 

izprast psiholoăijas vispārīgās likumsakarības, 2)izprastu 
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lai iegūtu zināšanas 

psiholoăijā un 

zinātniski 

pētnieciskā darba 

iemaĦas 

psiholoăijā, kas 

nodrošinātu  sociālo 

zinātĦu bakalaura 

grādu psiholoăijā 

iegūšanu.  

 

psiholoăiju, 

lai iegūtu 

zināšanas 

psiholoăijā 

un zinātniski 

pētnieciskā 

darba 

iemaĦas 

psiholoăijā, 

kas 

nodrošinātu  

sociālo 

zinātĦu 

bakalaura 

grādu 

psiholoăijā 

iegūšanu.  

 

savas studiju motivācijas likumsakarības, 3)izprastu un 

attīstītu savas komunikācijas procesus, 4)apgūtu  pētniecības 

metodes, lai patstāvīgi spētu izstrādāt zinātniski pamatotu  

darbu psiholoăijā (kursa darbu un bakalaura darbu), 

5)rosināt studentus tālākizglītībai maăistrantūrā vai 

profesionālajās studiju programmās. 

 

 
Tātad 6 gadu pašvērtējuma periodā psiholoăijas bakalaura studiju programmai nav 

būtiski mainījušie mērėi un uzdevumi.  

  

1.2. Studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” organizācijas izmaiĦas pašvērt ējuma 

periodā 

 

Pašvērtējuma periodā laika posmā- no 2001. līdz 2007. gadam studiju gadam- notikušas 

sekojošas izmaiĦas: 1) 2003. gadā programma ir pārveidota no 4 gadīgās uz 3 gadīgo, 

samazinot studiju programmas apjomu no 160 kredītpunktiem uz 120 kredītpunktiem, līdz ar 

to 2003. gadā notika programmas pārakreditācija, kurā piedalījās eksperts asoc.prof. I.Austers 

un programma tika  pārakreditēta, kā to nosaka LR Augstskolu akreditācijas normatīvie 

dokumenti (AN 44.2 un 48.punkts par izmaiĦām), jaunākās tendences izglītībā atbilstoši  

BoloĦas līgumā par vispārējo tendenci samazināt izglītības ilgumu vienas programmas 

ietvaros, LR Augstskolu likuma 55.pants, 57. pants, 59. pants). Tas atĜauj augstāko izglītību 

iegūt 3 gados, lai studentiem būtu lielākas izvēles iespējas vai nu turpināt izglītību 

akadēmiskajā, vai profesionālā maăistra psiholoăijā studiju programmā vai uzsākt studijas 

profesionālajā studiju programmā, ātrāk iesaistoties profesionālajā dzīvē; 2) ir izmainīti dažu 

studiju priekšmetu kredītpunkti un nosaukumi, skat. 1.attēlā. 
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1.attēls. Studiju programmas izmaiĦu salīdzinājums pašvērtējuma periodā 2001.-2003.-2007. 

 

  2001. GADĀ AKREDITĒTĀS PROGRAMMAS SHĒMA 

 
SOCIĀLO ZINĀTĥU BAKALAURS PSIHOLOĂIJĀ Kopējais studiju ilgums 

4 gadi - 
8 semestri pilna laika un  
4,3 gadi - nepilna laika 

Obligātie studiju kursi = 85 kp 
Obligātās izvēles studiju kursi= 55 kp 
Brīvās izvēles studiju kursi= 20 kp 
KREDĪTPUNKTI= 160 kp. 
 
 
  2003. GADĀ PĀRVEIDOTĀS PĀRAKREDITĒTĀS PROGRAMMAS SHĒMA 
 
SOCIĀLO ZINĀTĥU BAKALAURS PSIHOLOĂIJĀ Kopējais studiju 

ilgums -  
3 gadi - 6 semestri- 
pilna laika un 3,3 gadi 
nepilna laika 

Obligātie studiju kursi = 8o kp 
Obligātās izvēles studiju kursi = 34 kp 
Brīvās izvēles studiju kursi = 6 kp 
KREDĪTPUNKTI= 120 kp. 
 
 

2007. GADA AKREDITĀCIJĀI IESNIEGTĀS PROGRAMMAS SHĒMA 
 
SOCIĀLO ZINĀTĥU BAKALAURS PSIHOLOĂIJĀ Kopējais studiju 

ilgums -  
3 gadi - 6 semestri- 
pilna laika un 3,3 gadi 
nepilna laika 

 Obligātie studiju kursi = 78 kp 
Obligātās izvēles studiju kursi = 36 kp 
Brīvās izvēles studiju kursi = 6 kp 
KREDĪTPUNKTI= 120 kp 

 

  2003. gadā bakalaura studiju programma tika pārakreditēta, jo izmainījās par 40 

kredītpunktiem, saīsinot studiju laiku no 4 gadiem uz 3 gadiem, un uz 2007. gadu- jaunās 

akreditācijas periodu- ir izmainīti obligāto studiju kursu blokā ietvertie kretīptpunkti no 80 kp 

uz 78 kp, un obligātās izvēles studiju kursu blokā - no 34 kp uz 36 kp, nemainot kopējo 

studiju programmas kredītpunktu skaitu 3 gadīgai studiju programmai, tas ir, 120 kp. Līdz ar 

to laika posmā no iepriekšējās pārakreditācijas 2003. gadā uz 2007. gadu kredītpunktu 

kopējais skaits nav mainījies.  

Kā konkrēti tika samazināti kredītpunkti no 160 uz 120 un kāpēc, skat. Augstākās 

izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājas lapā (www.aiknc.lv), un pārskatam iekĜaujam 

šo izmaiĦu pārskatu arī šajā pašvērtējuma ziĦojumā 2.  tabulā. 
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2. tabula. 2001. gada akreditētās studiju programmas satura salīdzinājums ar 2003. gadā pārakreditētāsstudiju programmas 
izdarītajām izmaiĦām.  
4 gadīgā studiju programma, akreditēta 2001.gadā, 160 KP 
Studiju 
priekšmets 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss IzmaiĦas IzmaiĦas 
kredītpunktos, 
pārejot no 4 
gadīgās uz jauno 
3 gadīgo studiju 
programmu  

Obligātie studiju kursi       
Ievads psiholoăijas 
studijās 

2 KP    Nav izmaiĦu  

Vispārīgā psiholoăija 4 KP    Nav izmaiĦu  
Psihes bioloăiskie 
pamati 

4 KP    Nav izmaiĦu  

Attīstības psiholoăija  4 KP   Nav izmaiĦu  
Eksperimentālā 
psiholoăija 

 4 KP   Nav izmaiĦu  

Psihosomātiskā 
medicīna 

 4 KP   Nav izmaiĦu  

Sociālā psiholoăija   4 KP  Nav izmaiĦu  
Psiholoăijas vēsture 4 KP    Nav izmaiĦu  
Personības psiholoăija  4 KP   Nav izmaiĦu  
Ăenētikas pamati  3 KP   Nav izmaiĦu  
Kl īniskā psiholoăija    3 KP Nav izmaiĦu  
Psiholoăiskā 
konsultēšana* 

   4KP 2001. gada 
programmā 
nebija, 
2003.gada 
programmā 
iekĜauts 

Palielinās par 4 
KP 

Matemātiskā 
statistika 

  2 KP  Samazināts 
apjoms uz 2KP 

Samazinās par 2 
KP 

Psiholoăijas pētījumā 
iegūto datu datorizēta 
apstrāde 

  3 KP  Nav izmaiĦu  

Zinātniskā 
metodoloăija 
psiholoăijā 

  2 KP  Nav izmaiĦu  

Ievads psihiatrijā    3 KP Nav izmaiĦu  
Ievads psihoterapijā    3KP Nav izmaiĦu  
Ievads 
patopsiholoăij ā 

   2KP IzĦemts Samazinās  par 2 
KP 

Psihodiagnostikas 
pamati 

   4KP Nav izmaiĦu KP, 
bet izmainīts 
nosaukums 

Psihodiagnostika  
2003. gada 1. 
kursa programmā 

Psihologa ētika    2KP  IzĦemts Samazinās  par 2 
KP 

Psiholoăiskā izpēte 
praksē 

   8KP IzĦemts Samazinās  par 
8KP 

Kursa darbi     4KP Pāvietots uz B 
bloku 

 

Bakalaura darba 
aizstāvēšana 

   10KP Pāvietots uz B 
bloku 

 

Latviešu valodas 
kult ūra 

2KP    Pāvietots no B 
bloka uz A, 
samazināti 2KP 

Samazinās  par 2 
KP 

Pasaules kultūras 
vēsture 

3 KP    Pāvietots no B 
bloka uz A 

 

Filozofija   4 KP   Pāvietots no B  
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bloka uz A 
Loăika  2 KP   Pāvietots no B 

bloka uz A 
 

Inform ātika  2KP 2 KP 1KP  Pāvietots no B 
bloka uz A 

 

Ētika, estētika  3 KP    Pāvietots no B 
bloka uz A 

 

Obligātie kursi kopā    85 KP-
2001.g.  

 78 KP 
2003.g. 
izmaiĦās 

       
Obligātās izvēles 
kursi 

      

Pedagoăiskā 
psiholoăija 

  4KP  Nav izmaiĦu  

DaiĜrades psiholoăija   2KP  Nav izmaiĦu  
Organizāciju 
psiholoăija 

  4 KP  Nav izmaiĦu  

Andragoăija     2 KP IzĦemts  Samazinās par 2 
KP 

Etnopsiholoăija    2 KP Nav izmaiĦu  
Politiskā psiholoăija    4 KP Nav izmaiĦu  
Ăimenes psiholoăija   2 KP  Nav izmaiĦu  
Aktualit ātes 
psiholoăij ā 

   4KP IzĦemts Samazinās par 
4KP 

Novērojumu prakse 
attīstības psiholoăij ā 

 8KP   IzĦemts Samazinās par 
8KP 

Ētika, estētika  4KP    Pārnests uz A 
bloku 

 

Svešvaloda 4KP    Pārnests uz C 
bloku un mainīts 
nosaukums-angĜu 
valoda vai  vācu 
valoda 

 

Loăika   2 KP   Pārnests uz A 
bloku 

 

Latviešu valodas 
kult ūra 

2 KP    Samazināts no 
4KP uz 2KP 

Samazinās par 
2KP 

Filozofija   4KP   Pārnests uz A 
bloku un 
palielināts no 2 
KP uz 4 KP 

Palielinās par 2 
KP A blokā 

Pasaules kultūras 
vēsture 

3KP     Pārnests uz A 
bloku un 
palielināts no 2 
KP uz 3 KP 

Palielinās par 1 
KP A blokā 

Inform ātika  2KP 2 KP 2 KP  Pārnests uz A 
bloku un 
palielināts no 
5KP uz 6 KP 

Palielinās par 1 
KP A blokā 

Zinātniskais referāts 2KP 3KP   Jaunradīts 
studiju 
priekšmets 

Palielinās par 5 
KP B blokā 

Kursa darbs   5KP  Pārcelts no A 
bloka uz B bloku 

Palielinās par 5 
KP B blokā 

Bakalaura darba 
izstrāde un 
aizstāvēšana 

   6KP Pārcelts no A 
bloka uz B bloku 

Palielinās par 6 
KP B blokā 

Obligātās izvēles 
kursi 
kopā 

    55 KP 2001.gadā  34 KP 
2003. gada 
izmaiĦās 
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Br īvās izvēles kursi       
AngĜu valoda vai 
vācu valoda 

2 Kp 2 Kp     

Saskarsmes 
psiholoăija  

 2 Kp     

Speciālie semināri   līdz 4 
Kp  

   

Ievads akmeoloăij ā 
vai ontopsiholoăij ā 

   2 Kp   

Kopā C blokā jābūt : 6 KP      
Kopā 120 

KP 
     

• ar Bold ir iezīmētas izmaiĦas uz 2003. gadu 
 

Kopš 2003. gada studiju programmas pārakreditācijas, pārejot no 4 gadu programmas uz 

3 gadu programmas, ir izdarītas izmaiĦas, samazinot studiju programmu par 40 KP.  

Taču laika posmā no 2003. gada pārakreditētās programmas līdz šī gada (2007. gada) 

akreditācijai iesniegtās studiju programmai tās saturs un kredītpunktu skaits nav būtiski 

mainīts, ir izdarītas iekšējā satura pārstrukturizācijas obligāto studiju kursu blokā, obligātās 

izvēles studiju priekšmetu blokā un brīvās izvēles priekšmetu bloka ietvaros, nemainot kopējo 

kredītpunktu skaitu (skat. 3. tabulu). Vienīgie papildinājumi, kas ieviesti programmā,- 

programmā no jauna ielikti 3 studiju priekšmeti: psihometrija, kreativitātes un jaunrades 

psiholoăija, ievads kvalitatīvajā pētniecībā. Pamatojums:  

1. psihometrija, jo ieteica eksperts,  

2. kreativitātes un jaunrades psiholoăija- uz Kreativitātes centra pētnieku grupas 

izstrādātā projekta pamata un Domes lēmums,  

3. ievads kvalitatīvajā pētniecībā - uz zinātnes metodoloăijas attīstības jaunāko pētījumu 

RPIVA (akadēmiskajā maăistra studiju programmā) pamata. 

 
3. tabula. 3 gadīgās studiju programmas, pārakreditētas 2003.gadā, 120 KP, izmaiĦas uz 2007. gadu. 
Studiju 
priekšmets 

1.kurss 2.kurss 3.kurss IzmaiĦas 

Obligātie studiju 
kursi- 78 KP 

    

Ievads psiholoăijas 
studijās 

2 KP   Nav izmaiĦu 

Vispārīgā psiholoăija 4 KP   Nav izmaiĦu 
Psihes bioloăiskie 
pamati 

4 KP   Nav izmaiĦu 

Attīstības psiholoăija  4 KP  Nav izmaiĦu 
Eksperimentālā 
psiholoăija 

 4 KP  Nav izmaiĦu 

Psihosomātiskā 
medicīna* 

 4 KP 
(izĦemts 
no A 
bloka) 

 Pārnests uz B 
bloku, jo nav 
standartā kā 
obligāts 

Sociālā psiholoăija   4 KP  Pārnests uz 2. 
kursu 

Psiholoăijas vēsture 4 KP   Nav izmaiĦu 



 11

Personības 
psiholoăija  

4 KP   Pārnests uz 1. 
kursu 

Ăenētikas pamati  3 KP  Nav izmaiĦu 
Kl īniskā psiholoăija  3KP  Nav izmaiĦu 
Psiholoăiskā 
konsultēšana 

 2 KP 2 KP Nav izmaiĦu 

Matemātiskā 
statistika 

 3 KP  Palielināts par 3 
KP, jo atbilst 
programmas 
pamatmērėim 

Psiholoăijas pētījumā 
iegūto datu datorizēta 
apstrāde 

  3 KP Nav izmaiĦu 

Zinātniskā 
metodoloăija 
psiholoăij ā 

 3 KP  Palielināts par 1 
KP, jo atbilst 
programmas 
pamatmērėim 

Ievads psihiatrijā   4 KP Palielināts par 1 
KP, jo atbilst 
standartam 

Ievads psihoterapijā   4 KP Palielināts par 1 
KP, jo atbilst 
standartam 

Psihodiagnostika   4 KP Izmainīts 
nosaukums pēc 
standarta 

Kursa darbs I 2KP   Pārvietots no B 
bloka uz A bloku, 
zinātniskā 
referāta vietā- 
kursa darbs 1. 
kursā 

Kursa darbs II   5KP  Pārvietots no B 
bloka uz A bloku 

Bakalaura darba 
aizstāvēšana 

  10KP Pārvietots no  B 
bloka uz A bloku 

Latviešu valodas 
kult ūra 

2KP 
(izĦemts 
no A 
bloka) 

  Pārvietots no A 
bloka uz C bloku 
pēc eksperta  

Pasaules kultūras 
vēsture 

3 KP 
(izĦemts 
no 
Abloka) 

  Pārvietots no A 
bloka uz C pēc 
eksperta 

Filozofija    4 KP 
(izĦemts 
no A 
bloka) 

Pārvietots no   A 
bloka uz C pēc 
eksperta 

Loăika  2 KP 
(izĦemts 
no 
Abloka 

 Pārvietots no A 
bloka uz C pēc 
eksperta 

Ētika, estētika  2 KP 
(izĦemts 
no 
Abloka 

 2KP 
(izĦemts 
no A 
bloka 

Pārvietots no A 
bloka uz C pēc 
eksperta 

Obligātie studiju 
kursi 

   78 KP 

     
Obligātās izvēles 
kursi- 36 KP 

    

Pedagoăiskā   4KP Nav izmaiĦu 
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psiholoăija (iekĜauts) 

DaiĜrades psiholoăija   2KP 
(iekĜauts) 

Nav izmaiĦu 

Kreativit ātes un 
jaunrades psiholoăija 

2 KP 
(iekĜauts 
1.kursam) 

  Papildināts, sākot 
ar 2006./2007. 
studiju gada 1. 
kursu 

Organizāciju 
psiholoăija 

  4 KP 
(iekĜauts) 

Nav izmaiĦu 

Etnopsiholoăija  2KP 
(iekĜauts) 

 Nav izmaiĦu 

Politiskā psiholoăija   4 KP 
(iekĜauts) 

Nav izmaiĦu 

Ăimenes psiholoăija   2 KP 
(iekĜauts) 

Nav izmaiĦu 

Svešvaloda 4KP 
(izĦemts 
no B 
bloka) 

  Pārnests uz C 
bloku un mainīts 
nosaukums-angĜu 
valoda vai  vācu 
valoda 

Saskarsmes 
psiholoăija 

4KP 
(iekĜauts) 

  Pārcelts no C 
bloka uz B bloku, 
saskaĦā ar 
programmas 
uzdevumiem 

Psihosomātiskā 
medicīna 

2KP 
(iekĜauts) 

2KP 
(iekĜauts) 

 Pārvietots no A 
bloka 

Psihometrija   4KP 
(iekĜauts) 

Papildināts pēc 
eksperta 

Ievads kvalitatīvajā 
metodikā 

  2KP 
(iekĜauts 
1.kursam) 

Papildināts pēc 
uzdevumiem,sākot 
ar 
2006./2007.g.1.kur
su 

Speciālie semināri un 
konferences 

2 KP 
(izĦemts 
1.kursam) 

2 KP 
(izĦemts 
1.kursam) 

2 KP 
(iekĜauts 
1.kursam) 

Samazināts no 6 
KP uz 2KP, sākot 
ar 2006./2007. 
studiju gada 1. 
kursu 

Zinātniskais referāts 2KP 
(izĦemts) 

  Pārcelts no B bloka 
uz A bloku. 
Pārveidots 
nosaukums- kursa 
darbs I 

Kursa darbs II   5KP 
(izĦemts) 

 Pārcelts no B 
bloka uz A bloku 

Bakalaura darbs   10 KP 
(izĦemts 
no B 
bloka 

Pārcelts no B 
bloka uz A bloku 

Obligātās izvēles 
kursi 

Kopā-36 kp 

   36 KP 

     
Br īvās izvēles kursi     
AngĜu valoda vai 
vācu valoda 

 4 KP   

Saskarsmes 
psiholoăija  

 2 KP  Pārcelts uz B 
bloku pēc 
eksperta 2003.g. 

Ievads akmeoloăij ā    2 KP  
Filozofijas pamati 4 KP   Pārcelts no A 

bloka pēc 
eksperta 2003.g. 

Ētika, estētika  2 KP  Pārcelts no A 
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bloka pēc 
eksperta 2003.g. 

Pasaules kultūras 
vēsture 

 2 KP  Pārcelts no A 
bloka pēc 
eksperta 2003.g. 

Kopā  jābūt : 8 KP    
A+ B+ C= 120 

KP 
   

• ar Bold  ir iezīmētas izmaiĦas uz 2007. gadu 
• * C blokā studenti var izvēlēties arī citus studiju priekšmetus 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes studiju programma atbilst Noteikumiem par valsts 

akadēmiskās izglītības standartu (MK 20.01.2002. Noteikumi nr.2)- bakalaura studiju 

programmu veido tās obligātā daĜa (ne mazāk kā 50 kredītpunktu- RPIVA ‘’Psiholoăijas 

bakalaurs’’ programmā tie ir 78 kp 2007. gada programmā), obligātās izvēles daĜa (ne mazāk 

kā 20 kredītpunktu- RPIVA‘’Psiholoăijas bakalaurs’’ programmā tie ir 36 kp) un brīvās 

izvēles daĜa- RPIVA‘’Psiholoăijas bakalaurs’’ programmā tie ir 8 kp. 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes studiju programma „Psiholoăijas bakalaurs” studiju 

programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātĦu nozares vai apakšnozares 

pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloăiju, zinātĦu nozares vai apakšnozares 

attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, kā arī zinātĦu nozares vai apakšnozares raksturojumu 

un problēmas starpnozaru aspektā. Apgūstot studijiu programmu, studentiem tiek piešėirts 

sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā- atbilstoši Noteikumiem par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu (MK 20.01.2002. Noteikumi nr.2). 

Tā kā pašvērtējuma ziĦojuma pirmā nodaĜa attiecas uz ideju - analizēt pašvērtējuma 

periodā 2001.-2007. notikušās izmaiĦas, tad tālāk sekos analīze par to, kādas izmaiĦas 

notikušas, atbildot uz ekspertu 2001. gada piezīmēm, kas būtu jādara, lai uzlabotu 

programmas kvalitāti. 

Pašvērtējuma periodā ir uzlabojies arī cits studiju programmas iekšējās kvalitātes 

rādītājs - docētāju un studentu iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā darbā sadarbībā ar 

starptautiskajām sadarbības aktivitātēm, kas tika aizrādīts 2001. gada akreditācijas komisijas 

ziĦojumā (skat. 4. tabulu). 

 

4.tabula. IzmaiĦas starptautiskās sadarbības un zinātniski pētnieciskā darba aktivitātēs pēc ekspertu 2001. gada 

akreditācijas ziĦojuma rekomendācijām. 

Ekspertu 2001. gada akreditācijas 

ziĦojumā minētās rekomendācijas 

Veiktās izmaiĦas uz 2007. gada 

akreditācijas laiku 

The commission recomends the further 
development of the programmes in 

1) regulāri notiek docētāju un 
studentu starptautiskā apmaiĦa 
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psychology in the following directions: 
more opportunities for both students and 
faculty members have to be created for 
spending time learning at foreign 
universities - in West Europe and the U.S., 
first of all; 
the libraries collection of psychology 
books and - first of all - of current 
scientific psychology periodicals - in 
English must be enlarged and students have 
to be asked to use more English language 
sources in their research papers; 
visiting professors and lecturers from 
foreign universities have to be invited 
systematically; 
more collaboration with other 
universities in Latvia teaching 
psychologists is needed; 
faculty members have to publish papers 
in peer review international journals. 
 

 

 

Leipcigas universitātē (G.Svence, 
U.Ābele, A.KauliĦa, A.Lasmane), 
Vi ĜĦas universitātē 
(J.Politere/Roze, M.Vidnere), 
Braunšveigas universitātē, 
Daremas universitātē (G.Svence), 
Kembridžas universitātē 
(G.Svence, D.Kamerāde, 
L.Upeniece), Nitras universitāti 
Slovākijā (G.Svence), Brijes 
universitāti Holandē,  
Sanktpēterburgas Valsts 
universitāti (R.Bebre, A.Lasmane) 
un Imaton, 

2) pašvērtējuma periodā RPIVA 
studentiem un docētājiem ir 
notikušas vieslekcijas 
psihodiagnostikā (Imaton), 
psiholoăisko treniĦu vadīšanas 
metodikā (Sanktpēterburgas 
Valsts universitāte), organizāciju, 
darba psiholoăijā (Leipcigas 
universitāte, Kembridžas 
universitāte), kreativitātes un 
pozitīvās  psiholoăijas jautājumos 
(Nitras universitāte, ViĜĦas 
universitāte, Kembridžas 
universitāte) u.c. 

3) ir iegādāta datu bāze no ASV 
Psihologu asociācijas- ApaGold- 
ar informāciju par jaunākajiem 
pētījumiem un izdevumiem 
psiholoăijā, kas ir pieejama 
RPIVA IT tīklā bibliotēkā un 
datorklasēs, līdz ar to, kā liecina 
vismaz pēdējo 2 gadu bakalaura 
darbos izmatotās literatūras 
saraksti, ir palielinājies izmaintoto 
resursu skaits angĜu valodā, 

4) ir noslēgti sadarbības līgumi ar 
Latvijas augstskolām (Latvijas 
universitāte, Daugavpils 
universitāte, Psiholoăijas 
augstskola) 

5) ir publikācijas- sagatavotas vai jau 
publicētas- Latvijas ZinātĦu 
Akadēmijas Vēstīs 
(G.Svence,M.Vidnere), 
Proc.Latv.Acad.Sci (D.Voita), 
Lithuanian J.Cardiology 
(D.Voita), Journal of 
Psychophysiology (D.Voita, 
U.Ābele), Anerican J of 
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Hypertension (D.Voita), 
European Sociological Review 
(D.Kamerāde), Educational 
Psychology (M.Vidnere) un visu 
Latvijas universitāšu zinātnisko 
rakstu krājumos katru gadu. 

 

 

Tā kā minētā studiju programma RPIVA jau tiek realizēta vairākus gadus un ir saĦēmusi 

pozitīvu akreditāciju 2001. un 2003. gadā, tad šīs programmas pamatojumā varam izmantot 

arī iepriekšējo pieredzi par tās pieprasījumu darba tirgū un attīstību. 

Šajā laikā ir izpētīts, ka 60% studentu motivācija studēt bakalaura programmā mazāk 

saistās ar vajadzību tālāk iegūt profesionālo kvalifikāciju, vairāk tā saistās ar vispārēju interesi 

par psiholoăiju. 40%-50% bakalaura studijas beigušie ir turpinājuši studijas profesionālajā 

psihologa programmā vai akadēmiskajā maăistrantūrā psiholoăijā. Pamatojums - iegūta 

izpratne par sociālajiem un individuālajiem procesiem sabiedrībā, organizācijā, ăimenē, lai 

spētu izvēlēties tālākajām interesēm atbilstošu izglītību citās sociālajās zinātnēs. RPIVA 

piedāvātās bakalaura programmas psiholoăijā adresāts nav tikai nākamie psihologi, bet arī citi 

interesenti, kuru motivācijas pamatā studēt psiholoăiju akadēmiskā līmenī ir vajadzība gūt 

vispārīgas zināšanas psiholoăijā. Programmas nepieciešamību nosaka tirgus pieprasījums. 

Izvērtējot studentu skaita pieaugumu pēdējos  gados, varam apgalvot, ka tas ir mainīgs, bet ar 

tendenci turēties vidēji 100 reflektantu gadā līmenī - 2001./2002. studiju gadā – 139 studenti, 

2002./2003. 172 studenti, 2003./2004. gadā- 96 studenti, 2005./2006. studiju gadā tika 

uzĦemti 88 studenti, 2006./2007. studiju gadā uzĦemti 68 studenti, bet RPIVA Psiholoăijas 

fakultātē paralēli 1. kursa uzĦemto studentu skaitam ik gadu nāk klāt arī pārnācēji no citām 

augstskolām: vidēji 25 studenti gadā. Šobrīd, uz 2007. gada  janvāri, bakalaura psiholoăijā 

programmā 1.-3. kursam studē 262 studenti.  

                                                                                             

1.3. Studiju programmas satura organizācija 

Studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” ir akadēmiskā bakalaura augstākās 

izglītības programma, kuru sekmīgi pabeidzot, iegūst Sociālo zinātĦu bakalaura grādu 

psiholoăijā (izglītības klasifikatora kods – 4331007). 

Bakalaura grāda piešėiršana balstīta uz LR Ministru kabineta 2002. gada 2. janvāra 

noteikumiem nr.2 par valsts akadēmiskās izglītības standartu- lai iegūtu bakalaura grādu, 

studentam pilnībā jāizpilda studiju plāns: 
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- obligāto studiju kursu daĜa (A bloks - pēc RPIVA Psiholoăijas 

fakultātes bakalaura psiholoăijā programmas) – pēc standarta tas ir ne mazāk 

kā 50 kredītpunktu, RPIVA atbilstošajā programmā- 78 KP, no kuriem 10 

kredītpunkti ir bakalaura darbam.; 

- obligātās izvēles daĜa (B bloks – pēc RPIVA Psiholoăijas fakultātes 

bakalaura psiholoăijā programmas) - pēc standarta tas ir ne mazāk kā 20 

kredītpunktu, RPIVA atbilstošajā programmā tie ir 36 KP; 

- brīvās izvēles daĜa (C bloks) pēc standarta nav noteikts kredītpunktu 

skaits, RPIVA bakalaura psiholoăijā studiju programmā uz 2007. gadu tie ir 8 

KP.  

RPIVA Psiholoăijas fakultātes bakalaura psiholoăijā programma pašvērtējuma 

periodā ir tikusi realizēta pilna un nepilna laika studiju formā 120 kredītpunktu 

apjomā, sadalot studiju programmas saturu šādi: 

1) Obligāto studiju kursu bloks - 78 kredītpunkti - ir izveidots pēc 

Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un Psihologu 

profesijas standartu un līdzīga satura studiju programmām Latvijā un ES. 

Obligāto kursu bloka saturs ir saistīts ar bakalaura studiju programmas 

mērėiem un uzdevumiem par zināšanu apguvi, par vispārējo likumsakarību 

izpratnes attīstīšanu psiholoăijā, kas ir pamatā, lai izvēlētos studēt tālāk 

profesionālajā studiju programmā, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanai. 

Par zināšanu un pētniecisko prasmju attīstīšanas rezultātu  kalpo kursa 

darbi un bakalaura darbs, kurus aizstāv pie komisijas. Pārskata periodā 

kursa darbi un bakalaura darbs no obligātās izvēles kursu kopas ir pārcelti 

uz obligāto studiju kursu bloku, kura saturs izveidots, lai pamatā 

nodrošinātu akadēmiskās zināšanas psiholoăijā ub izpētes metodoloăijā. 

Obligāto studiju kursu bloka satura izveides pamatā ir arī psihologa 

profesijas standartā minētās zināšanas un kopīgās prasmes nozarē- balstīt 

savu profesionālo darbību uz zinātniski pamatotām psiholoăijas teorijām, 

kritiski izvērtēt dažādu metožu validitāti un ticamību, , iegūt psiholoăisku 

informāciju, adekvāti izmantojot dažāda veida psiholoăijas metodes, 

izstrādāt pētījuma projektus psiholoăijā un tos realizēt, lietot datu 

statistiskās apstrādes un analīzes datorprogrammas u.c. 

2) Obligātās izvēles studiju kursu bloks - 36 kredītpunkti- padziĜina zināšanas 

psiholoăijā un orientēti uz inovācijām zinātnē, tas ir maināms pēc RPIVA 

Psiholoăijas fakultātes veiktajiem pētījumiem, jaunākajiem sasniegumiem 
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utml. Tā saturs var palīdzēt precizēt studenta intereses psiholoăiskajos 

pētījumos, gatavojoties bakalaura darbam. Piemēram, kvalitatīvo pētījumu 

metodoloăija un kreativitātes/ jaunrades psiholoăija ir programmas 

jauninājums, kas tika ievietots programmā pēc Kreativitātes centra 

veiktiem pētījumiem, analizējot akadēmiskā maăistra studiju programmas 

saturu un studentu veiktos pētījumus. Savukārt politiskā psiholoăija un 

etnopsiholoăija pašvērtējuma periodā ir attīstījušās kā relatīvi jaunas 

apakšnozares Latvijas psiholoăijā. 

3) Brīvās izvēles studiju kursu blokā- 8 kredītpunkti - paredzēta studentu 

izvēle; pašvērtējuma periodā tajā ir notikušas izmaiĦas pēc eksperta 

ieteikuma, kā arī šobrīd notiek izmaiĦas pēc RPIVA Studiju daĜas 

piedāvātā modeĜa- ar 2006./2007. studiju gadu Ĝaut izvēlēties ne tikai 

konkrētās studiju programmas brīvās izvēles saturā minētos priekšmetus, 

bet arī tos, kas iekĜauti sarakstā, ko piedāvā citas fakultātes. Galvenais 

noteikums- lai studenti savāc 8 kredītpunktus, to var darīt arī apmeklējot 

citas augstskolas un noklausoties tur lekcijas, par ko ir iespēja saĦemt 

ieskaiti. 

Atbilstoši RPIVA Nolikumam par studiju programmu īstenošanu pilna un nepilna laika 

studijās (skat. Nolikumu Studiju daĜā vai Psiholoăijas fakultātes dekanātā).1 kredītpunktam 

pilna laika studijās atbilst 16 kontaktstundas, bet nepilna laika studijās – 8 kontaktstundas,  

 

1.4. Studiju sasniegumu vērt ēšana 

 

Studentu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši 2001. gada 29. janvārī RPIVA Senāta sēdē 

apstiprinātājam RPIVA Nolikumam par pārbaudījumiem. 

Pārbaudes formas un veidi notiek atbilstoši studiju plānam: 

� eksāmeni,  

� ieskaites. 

Eksāmeni un ieskaites norisinās gan tradicionāli (testi, biĜetes u.c.), gan radoši – 

atbilstoši mūsdienu Eiropas izglītības tendencēm, tas ir, diskusijas un debates, studentu 

lasījumi, grupu darbs, referāti, diskusijas, pētījumu rezultātu prezentācija. Studiju programmas 

docētāji radoši nosaka optimālo pārbaudes formu un norisi konkrētajā grupā, saskaĦojot to ar 

konkrētās studentu grupas mācīšanās kognitīvo stilu un citām mācību norises un grupas 

īpatnībām, atbilstoši studiju kursa mērėim. Norādes par studiju kursa pārbaudes formām 

atrodamas studiju kursu aprakstos. 
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Valsts pārbaudījumus, kuru sastāvdaĜā ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana, 10 

ballu sistēmā vērtē bakalaura darba aizstāvēšanas komisija. Valsts pārbaudījumos zemākais 

sekmīgais vērtējums ir 5 balles, saskaĦā ar RPIVA Senāta nolikumu par pārbaudījumiem.  

 

1.5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

Programmas īstenošana pēc telpas principa: pārskata jeb pašvērtējuma periodā studiju 

programma ir tikusi īstenota Rīgā, Cēsīs, Liepājā. Uz 2007. gadu tā pamatā tiek īstenota Rīgā, 

un ir viena grupa (3. kurss) Cēsīs, Liepājas grupas ir pievienotas Rīgai sakarā ar mazo 

studentu skaitu, un šobrīd Liepājas studenti mācās kopā ar Rīgas sestdienas grupas 

studentiem. 2006./2007. studiju gadā ir akreditējamajā studiju programmā ir tikai nepilna laika 

studentu grupas, kuras mācās otrdienas- ceturtdienas vai pirmdienas- trešdienas vakaros, vai 

sestdienās. Rīgā RPIVA īrē telpas Grēcinieku ielā Rīgas 3. vidusskolā, kas ir piemērotas 

izglītības mērėiem, taču bibliotēkas apmeklējumi un konsultācijas ar docētājiem par 

pētījumiem notiek Imantas 7. līnijā, nr. 1 Psiholoăijas fakultātē 310.A un 310.B, 311., 312., 

322. kabinetā. Cēsīs ir sava bibliotēka, kur ir pieejami arī Interneta resursi (ApaGold, 

EBSCO), fili āles studenti uz konsultācijām brauc uz Rīgu vai arī docētāji konsultē studentus 

Cēsīs uz vietas. Nodarbības Cēsu grupai notiek Cēsīs. Pašvērtējuma periodā Rīgas grupām ir 

pievienotas 3 Liepājas filiāles Psiholoăijas bakalaura studiju grupas un 2 Cēsu filiāles grupas 

studentu skaita neatbilstības RPIVA Senāta lēmumiem dēĜ- grupā nedrīkst būt mazāk par 20 

studentiem, specializācijas grupās drīkst būt 15 studentu. 

Programmas īstenošana pēc metodes un formas: pašvērtējuma periodā studiju forma ir 

pilna laika klātiene un nepilna laika vakara un brīvdienu studijas. Pēc RPIVA Senāta 

lēmumiem pilna laika studijās 1 kredītpunkts ir 16 kontaktstundas un 24 patstāvīgā darba 

stundas, nepilna laika studijās- 8 kontaktstundas un 32 patstāvīgā darba stundas. Tā kā 

bakalaura programma psiholoăijā ir akadēmiski orientēta, tad patstāvīgā darba stundas tiek 

organizētas atbilstoši katra studiju kursa plānam, kurā ir paredzētas patstāvīgā darba tēmas un 

pārbaudes formas- referāti, kontroldarbi, laboratorijas darbi, pētnieciskie projekti, 

prezentācijas, dokumentu analīzes). Studiju programmas saturā ir iekĜauts zinātniski 

pētnieciskais darbs, kas īpaši ir bijis akcentēts B bloka studiju kursā Speciālie semināri un 

konferences- 2-6 KP. Tā ietvaros studentiem ir bijusi obligāta prasība apmeklēt zinātniskās 

konferences un vieslekcijas, kas tiek organizētas RPIVA un citās augstskolās. Par piedalīšanos 

konferencēs studentiem tiek ieskaitīti kredītpunkti. 

Programmas īstenošana pēc akadēmiskā personāla pētniecības darbības: tā kā RPIVA 

Psiholoăijas fakultātes akadēmisko un profesionālo studiju organizēšanas pamats ir arī 
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pētījumi, tad Kreativitātes centra organizētās ikgadējās konferences, Eksperimentālās 

psiholoăijas laboratorijas (tagad kopš 2006. gada decembra - Psiholoăisko pētījumu centrs) 

veiktais metodoloăiskais darbs (metožu adaptācijas vadība, datu uzkrāšana un analīze) ir 

veicinājis studiju programmas praktisko īstenošanu, jo studenti ir piedalījušies akadēmiskā 

personāla vadītajās zinātniski pētnieciskajās aktivitātēs: 

1) kreativitātes projektos un ikgadējās starptautiskajās konferencēs (Kreativitātes 

centrs),  

2) satiksmes psiholoăijas pētījumos ar Vīnes testu sistēmu LR Narkoloăijas Valsts 

aăentūrā u.c. (Eksperimentālās psiholoăijas laboratorija, tagad- Psiholoăisko pētījumu 

centrs),  

3) Latvijas psiholoăijas vēstures izpētē, studentu mācīšanās motivācijas izpētē (LZP 

granti, G.Svence) u.c. 

Tieši no studentu un docētāju iesaistīšanās projektos ir izveidojušies jauni studiju kursi- 

kreativitātes un jaunrades psiholoăija, kvalitatīvo pētījumu metodoloăija, tiek plānots ieviest 

satiksmes psiholoăiju, pozitīvo psiholoăiju, Latvijas psiholoăijas vēsturi. Kā īpaši nozīmīgs 

tiek vērtēts Eksperimentālās psiholoăijas laboratorijas jeb EPL (tagad Psiholoăisko pētījumu 

centra) darbs metožu adaptācijā, šobrīd ir adaptētas vairāk kā 26 instrumentāriji psiholoăijā, 

kas tiešā veidā ir domāti studentiem, lai veiktu pētījumus psiholoăijā savos kursa darbos un 

bakalaura darbos. 

Pašvērtējuma periodā ir izmainījušās, tas ir, pieaugušas prasības pret izmantoto 

metodiku kvalitāti - ja 2001. studiju gadā nebija praktiski pieejama neviena adaptēta metodika 

psiholoăijā RPIVA, tad šobrīd studenti nedrīkst izmantot bakalaura darbos neadaptētas 

metodikas un jebkurai metodikai, ka to paredz tās metodoloăiskais pamats, jāpārbauda un 

jāizanalizē validitāte, iekšējā saskaĦotība utml. 

Pateicoties EPL un fakultātes docētāju veiktajām metodoloăiskas satura aktivitātēm, 

studentiem un docētājiem ir sagatavoti ne tikai kvalitatīvāki izpētes instrumenti, bet ir 

noorganizēti vairāki motodiskie semināri par aktualitātēm psiholoăijas pētniecībā, kuros ar 

vieslekcijām ir uzstājušies L.Reguša (Hercena Pedagoăijas universitātes Attīstības 

psiholoăijas katedra), N.Pankova (Sanktpēterburgas Valsts universitāte), G.Moora (Leipcigas 

universitāte), T.Rigotti (Leipcigas universitāte), K.Otto (Leipcigas universitāte), A.Vorobjovs 

(DU), A. Pipere (DU), A. Ruža (DU), Ā. Karpova (LU), K.Mārtinsone (LU), U.Ābele 

(RPIVA), V. Perepjolkina (RPIVA). Pateicoties šiem semināriem, pašvērtējuma periodā ir 

izveidoti ieteikumi studentiem bakalaura darba izveidei, metodiskie materiāli par pētījumu 

veikšanai nepieciešamajiem materiāliem. 
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RPIVA bakalaura programmas zinātniskās kvalitātes nodrošinājumu ietekmējuši arī 

akadēmiskā maăistra psiholoăijā (akreditēts 2004. gadā) studiju programmas studentu veiktie 

pētījumi, īpaši kvalitatīvajā metodoloăijā un metožu adaptācijā, ir veikti oriăināli pētījumi, kas 

Ĝāva izdarīt arī kvalitatīva izmaiĦas bakalaura programmā. Tā, piemēram, ir veikti pētījumi, 

izmatojot Vīnes testu sistēmu, kas šobrīd RPIVA Psiholoăijas fakultātē ir vienīgajiem Baltijas 

valstīs (var iepazīties 312. kab.), veikti oriăināli eksperimenti, adaptētas dažādas kvalitatīvā 

pētījuma dizaina pieejas. 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes studiju programmas ‘’Psiholoăijas bakalaurs’’iekšējās 

kvalit ātes nodrošinājuma mehānisma darbība’’ 

 

Studiju programmas ‘’Psiholoăijas bakalaurs’’ iekšējās kvalitātes nodrošinājuma mehānisms 

izpaužas kā sekojošas darbības, kas regulāri, tas ir, vismaz reizi gadā, tiek veiktas RPIVA 

Psiholoăijas fakultātē: 

1) tiek veidoti ikgadējie pašnovērtējuma ziĦojumi, kas Ĝauj regulāri analizēt studiju 

programmas atbilstību jaunākajiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā Latvijā 

un ES, to veic Psiholoăijas fakultātes Dome, RPIVA Studiju padome un Senāta studiju 

komisija, 

2) docētāju un Psiholoăijas fakultātes Psiholoăisko pētījumu centra (pārveidotā EPL) 

zinātniskās aktivitātes Eiropā un pētījumi kopā ar studentiem regulāri Ĝauj sekot līdzi 

studiju programmas ietvaros veikto zinātnisko pētījumu kvalitātei, 

3) regulārā sadarbība ar LU, DU, Leipcigas universitāti un citām zinātniski 

pētnieciskajām un izglītības institūcijām Ĝauj veikt regulāru salīdzinošo analīzi par 

RPIVA studiju programmas ‘’Psiholoăijas bakalaurs’’ satura un formas atbilstību 

Eiropas Savienības un Latvijas psiholoăijas aktualitātēm pētījumos un izglītībā, 

4) regulātri, tas ir, divas reizes gadā Psiholoăijas fakultātes Dome organizē studentu 

aptaujas, kas tiek izanalizētas docētāju katedras sēdēs un veikti apkopojoša analīze 

Domes sēdēs un Psiholoăijas fakultātes stratēăiskās attīstības semināros, 

5) katru semestri vismaz divas reizes programmas direktore tiekas ar studentiem 

jautājumu- atbilžu semināros, kur programmas direktore informē par jaunāko studiju 

programmā, atbild  uz studentu jautājumiem, 

6) studentu pārstāvji regulāri piedalās Psiholoăijas fakultātes Domes sēdēs, Studiju 

padomē un Senātā svarīgāko lēmumu apspriešanā un lēmuma pieĦemšanā.  
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2. Programmas perspektīvais novērt ējums 

 

Programmas atbilst ES un Latvijas standartiem un tirgus pieprasījumam, taču nākamajā 

pārskata periodā programma varētu tikt pārveidota par profesionālā bakalaura studiju 

programmu ar kvalifikāciju “psihologa asistents”, kas jau RPIVA pastāv, akreditēta līdz 2009. 

gadam. Tā kā pēc psihologa asistenta programmas nav bijis pieprasījuma, tad programmas 

direktore uzskata par iespējamu izveidot profesionālā bakalura programmu tuvāko 2 gadu 

laikā atbilstoši Latvijas likumdošanai par psihologa izglītību. 

 

2.1. Atbilstība izglītības standartiem Latvijā un Eiropas Savienībā 

 

Studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” izveidota saskaĦā ar LR IZM, kā arī 

Latvijas psihologa profesijas standartā un Eiropas Profesionālo psihologu asociāciju 

federācijas (EPPFA) ieteikumos izvirzītajām prasībām un standarta saturu. Studiju programma 

ir pamats gan tālākajai akadēmiskajai, gan profesionālajai izglītībai psiholoăijā un citās 

sociālajās zinātnēs. 

 RPIVA Psiholoăijas fakultātes izveidotā studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” 

atbilst Eiropas Savienības Profesionālo psihologu asociāciju federācijas jau 2001. gadā 

izstrādātajiem ieteikumiem, kas paredz psihologa izglītību iegūt 3 gadu studijās bakalaura 

programmā, pēc tam 2 gadus profesionālajās studijās un 1 gada studijās pārraudzības praksē: 

 
2. attēls. Eiropas Profesionālo psihologu asociāciju federācijas ieteikumi psihologa izglītībā. 
 
 

 
+ 

 

 

Bakalaura programma psiholoăijā tikai izveidota un tiek realizēta atbilstoši LR 

Augstskolu likumam, izglītības tendencēm Eiropā par psihologa sagatavotību profesionālajam 

darbam, kuras nosaka, ka psihologa izglītībai jāvelta 6 gadi. SaskaĦā ar Eiropas Savienības 

Profesionālo psihologu asociāciju federācijas (EPPAF) rekomendācijām psihologu 

profesionālajā izglītībā jāievēro vairāk pakāpju sistēma, kur pirmā ir akadēmiskā izglītība 

psiholoăijā, otrā ir profesionālā, kuras ietvaros ir profesionālā otrā līmeĦa augstākā izglītība 

psiholoăijā un tad pārraudzības prakse un/vai studijas maăistrantūrā.  

RPIVA Psiholoăijas fakultātes piedāvātā studiju programma ‘’Psiholoăijas bakalaurs’’ 

atbilst šīs izglītības pirmajam posmam.  

2 gadi profesionālās 
studijas 
Maăistratūrā vai 2. 
līmeĦa profesionālajā 
studiju programmā 

1 gads pārraudzības prakse 

3 gadi bakalaura 
studijas 
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RPIVA bakalaura psiholoăijā studiju programmas satura pamatā ir saskaĦotība arī ar 

Psihologa profesijas standartā paredzētajām prasmēm - balstīt savu profesionālo darbību uz 

zinātniski pamatotām psiholoăijas teorijām, kritiski izvērtēt dažādu metožu validitāti un 

ticamību, , iegūt psiholoăisku informāciju, adekvāti izmantojot dažāda veida psiholoăijas 

metodes, izstrādāt pētījuma projektus psiholoăijā un tos realizēt, lietot datu statistiskās 

apstrādes un analīzes datorprogrammas u.c. 

 

2.2. Atbilstības salīdzinājums ar līdzīga satura programmām 

 

5.tabula. Salīdzināšana ar citu augstskolu programmām. 

NR. 
VALSTS/ 
AUGSTSKOLAS 
NOSAUKUMS 

PROGRAMMAS  
 

NOSAUKUMS 

REZUMĒJUMS PAR LĪDZĪGO AR RPIVAS 

BAKALURA PROGRAMMU PSIHOLO ĂIJĀ 

1) 
Latvija/ 
Latvijas 

Universitāte 

 
Psiholoăijas 
bakalaurs  

1) ilgums un kredītpunkti- 3 gadi jeb 6 
semestri, 120 KP A blokā – 66 KP, 
B blokā – 44 KP, C blokā- 10 KP no 
visa studiju apjoma: kopējais 
kredītpunktu skaits sakrīt ar RPIVA 
programmu, 

2) mērėi un uzdevumi- iegūt 
teorētiskās zināšanas un pētniecības 
prasmes un iemaĦas: saturs sakrīt ar 
RPIVA programmas mērėiem un 
uzdevumiem 

3) bloku saturs- ir līdzīgi 
pamatpriekšmeti pēc standartiem, 
bet atšėiras bloku saturs, ir vairāki 
studiju priekšmeti, kas atšėiras, 
piemēram, zoopsiholoăija, valodas 
un runas psiholoăija, ievads 
juridiskajā psiholoăijā u.c. Savukārt 
RPIVA programmā ir vairāki 
priekšmeti, kas nav iekĜauti LU 
programmā, piemēram, politiskā 
psiholoăija, kreativitātes un 
jaunrades psiholoăija u.c. 

Principi līdzīgi. 
 

. 
Zviedrija/ 

Gēteborgas 
Universitāte 

Akadēmis
kā studiju 
programma 
psiholoăijā 

1) ilgums un kredītpunkti- 6 gadi jeb 11 
semestri, kopējas studijas bakalauram un maăistra 
līmenim, pēc studijām iegūst nosaukumu “master 
of science in psychology”, sakrīt akadēmiskā 
ievirze, līdzīgi kā RPIVA programmai, 

2) mērėi un uzdevumi- ir daĜēji akadēmiska 
un daĜēji praktiski organizēta, jo paredzētas prakses 
pētniecībā, tas atšėiras no RPIVA programmas, 
kurā katru katru semestri nav jāsavāc noteikts KP 
skaits un  jāaiziet 15 nedēĜas prakse. 
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3) bloku saturs- studijas veidotas pēc moduĜa 
sistēmas, piemēram „Psihes bioloăiskie pamati”, 
„Personības psiholoăijas un patopsiholoăijas 
aspekti”, „Sociālā un organizāciju psiholoăija”, 
„Psihoterapija un psihosomatika” u.c.  RPIVA 
programma saturiski ir līdzīga, bet ir A,B,C bloks. 

. 
Lielbritānija/ 

Durhamas 
Universitāte 

Sociālo 
zinātĦu 
bakalaurs 
psiholoăijā un 
dabaszinātĦu 
bakalaurs 
psiholoăijā. 

1) ilgums un kredītpunkti- 3 gadi jeb 6 
semestri, kas sakrīt ar RPIVA 
programmas ilgumu, 

2) mērėi un uzdevumi- līdzīgi kā 
RPIVA programmai ir akadēmiski 
orientēta, jo primārās ir zināšanas un 
pētniecības prasmes, 

3) bloku saturs- studijas notiek pēc 
moduĜa sistēmas, katru gadu 
jānokārto obligātie kursi un tiek 
piedāvāti arī izvēles kursi citās 
studiju programmās, obligātie ir: 
uzvedības bioloăiskie pamati, 
iemācīšanās, atmiĦa un uztvere, 
domāšana un valoda, personība un 
inteliăence, sociālā psiholoăija, 
Attīstības psiholoăija, Pētījuma 
plānošana un kvantitatīvās metodes, 
katru studiju gadu tiek piedāvāti trīs 
obligātie moduĜi un trīs izvēles, par 
katru moduli ir gada beigās 
jāsagatavo projekta darbs, grādu 
psiholoăijā piešėir pēc trešā gada, 
kad sekmīgi aizstāvēts projekts par 
izvēlēto tēmu. Līdzīgie aspekti: ir 
Sociālā psiholoăija, Attīstības 
psiholoăija, Psiholoăiskās izpētes 
metodes un statistika, Psihes 
bioloăiskie aspekti, kursa projekti 
jeb kursa darbi; atšėirīgais ir moduĜu 
sistēma, 3 reizes mazāks studiju 
priekšmetu skaits, lielāks patstāvīgo 
studiju laiks. 
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3. Studējošo un absolventu raksturojums 

 

3.1. Studējošo skaits programmā 

 

2006./2007. studiju gadā (uz 2007. gada 1. februāri, kad tiek rakstīts pašvērtējuma 

programmā studē: 268 nepilna laika studenti (studentu sadalījumu pa kursiem skat. tabulā 

nr.6).  

6.tabula. Studējošo studentu skaits uz 1.02.2007. 

n.p.k. kurss Rīga Cēsis 

 pilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 

1. 1.kurss - 53 - 

2. 2.kurss - 80 - 

3. 3.kurss - 119 16 

 kopā - 252 16 

 
 

Kā redzams, pārskata perioda laikā studentu skaits ir samazinājies. Veicot analīzi, ir šādi 

secinājumi: studentu skaita samazināšanās ir saistīta ar iepriekšējo studiju gadu 1. kursos 

uzĦemto studentu skaita samazināšanos, un tas savukārt ir saistīts ar vispārējo Latvijas 

situāciju - samazinās pretendentu skaits uz psiholoăiju visās augstskolās, jo sabiedrībā pieaug 

interese par citām nozarēm, kurās strādājošie saĦem lielāku atalgojumu. Pilna laika studijās 

jau 2. gadu netiek nokomplektēta grupa, tas varētu būt saistīts ar konkurentu piedāvāto lētāku 

studiju maksu un/vai budžeta vietām pilna laika studijās, ko nepiedāvā RPIVA.  

Nepilna laika studijās ir lielākais studentu skaits, ko varētu izskaidrot gan ar to, ka citās 

Rīgas valsts augstskolās nepilna laika studijas psiholoăijā netiek piedāvātas, gan ar nemainīgo 

interesi par psiholoăiju kā zinātni kopumā vidējā brieduma pieaugušajiem. 

 

3.2. Imatrikul ēto studentu skaits pa gadiem pārskata periodā 

 

2001./2002. studiju gadā uzĦemti 139 studenti 

2002./2003. studiju gadā uzĦemti 172 studenti 

2003./2004. studiju gadā uzĦemti 96 studenti 

2005./2006. studiju gadā uzĦemti 88 studenti 

2006./2007. studiju gadā uzĦemti 68 studenti 

Kā liecina dati, tad studentu skaits pārskata periodā ir samazinājies. 



 25

 

3.3.Absolventu skaits programmā pa gadiem pārskata periodā 

 

2002./2003. studiju gadā absolvēja 359 studenti 

2003./2004. studiju gadā absolvēja 206 studenti 

2004./2005. studiju gadā absolvēja 143 studenti 

2005./2006. studiju gadā absolvēja 169 studenti. 

 

3.4.Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 

 

Akreditācijas perioda laikā, lai novērtētu studiju satura un organizācijas kvalitāti, tiek 

veiktas sistemātiskas studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” studentu aptaujas (ar tām 

var iepazīties fakultātes dekanātā). Rezultāti tiek apspriesti Psiholoăijas fakultātes katedru 

sēdēs, Domē un studentu grupās. Iespēju robežās tiek realizēti studentu priekšlikumi. 

2006./2007. studiju gadā tika izdalītas 200 anketas, atpakaĜ tika saĦemtas 146. Tālāk 

uzrādītajās tabulās ir attēloti analīzes rezultāti, kas apzīmē analīzes veicēja izvelētu sistēmu 

datu apstrādē- studentu brīvprātīgi izvirzīta apzīmējuma lietošanas biežumi visās anketās, 

kuru kopējais skaits bija 146. Minētie apzimējumi ir paša studenta spriedums uz asociāciju 

pamata, jo tika izmantota kvalitatīvā pētījuma metodoloăija, pēc kuras pašam respondentam 

bija iespēja brīvi izvēlēties apzīmējumus. Līdz ar to, lielā daĜā anketu bija visās ailēs dažādi 

apzīmējumi. Kopsavilkumā ir atzīmēti tie izteicieni, kas atkārtojās visbiežāk kā izteicieni, bet 

pārējās anketās bija vai nu atstāti tukši laukumi, vai ierakstīts- viss apmierina. 

Tika uzdots jautājums - nosaukt trīs lietas, kas apmierina docētāju darbā. 

 

7. tabula. Docētāju kvalitātes pozitīvie aspekti, aptaujas kopsavilkums par docētāju darbu 2006./2007.  

Profesionāli (kā pedagogi- G.S.) 57* 

Kompetenti (savā priekšmetā- G.S.) 39 

Pretimnākoši (pret studentiem- G.S.) 36 

interesanti 20 

daudzveidīgi, kvalitatīvi izdales materiāli 12 

izmanto interesantas, daudzveidīgas metodes 10 

plašs informācijas klāsts 10 

saprotoši, elastīgi 10 

korekti 9 

ieinteresē studiju procesā 7 

Aizraujoši, ir jaunākā informācija 5 

saprotoši sniedz informāciju 4 

atraktīvi 4 

elektronisko pakalpojumu izmantošana 3 
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pozitīva attieksme 3 
 
*skaitĜi apzīmē vērtējuma biežumu anketās 
 
 
 
2.diagramma Kopsavilkums par studentu 2006./2007. gada aptaujām- docētāju pozitīvie aspekti 

Docētāju kvalit ātes pozit īvie aspekti

profesionāli
35% kompetenti

24%

pretimnākoši
22%

interesanti
12%

daudzveidīgi, 
kvalitatīvi 
izdales 

materiāli
7%

 
 
 

Tātad, apkopojot rezultātus par docētāju darba pozitīvajiem aspektiem 2006./2007. 

studiju gadā, var teikt, ka galvenais accents tiek likts uz docētāju profesionalitāti un 

kompetenci, ko studenti min visbiežāk.  

RPIVA Psiholoăijas fakultātē pārskata perioda ir bijusi prakse, ka docētāju izvirzīšana 

ievēlēšanai ir bijusi saistīta ar studentu aptauju rezultātiem, ja docētāja uzvārds ir ticis minēts 

pie negatīvajiem apsektiem, viĦš netiek izvirzīts uz ievēlēšanu vai netiek pagarināts līgums uz 

nākamo studiju gadu.  

Tā kā ir aptaujāti arī absolventi, kuri jau ir šobrīd beiguši, tad aptauju rezultāti ir 

attiecināmi arī uz tiem docētājiem, kuri jau vairs nestrādā. Tas attiecas uz docētāja darba 

negatīvajiem aspektiem. 

  
Tika uzdots jautājums - nosaukt trīs lietas, kas neapmierina docētāju darbā. 

 
 
8. tabula. Docētāju darba kvalitātes negatīvie aspekti, aptaujas kopsavilkums par docētāju darba trūkumiem 
2006./2007. 
 
Daži neprofesionāli pasniedz (kā pedagogi- G.S) 17 
trūkst izdales materiālu 7 
Neatsaucīgi (prêt studentiem- G.S.) 6 
trūkst pedagoăisko spēju 5 
kavē lekcijas 4 
pasniedz haotiski 3 
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strādā tikai ar dažiem studentiem 3 
augstprātīgi 3 
pasniedzēju trūkums (mainās) 3 
pārāk augstas nepamatotas prasības 2 
neatspoguĜo jaunākos pētījumus 2 

 
Tātad, izanalizējot studiju programmas studentu aptauju rezultātus par docētāju darba 

trūkumiem 2006./2007. studiju gadā, var atzimēt, ka studenti 17 gadījumos no 146 kā 

negatīvāko min dažu docētāju neprasmi pasniegt lekciju materiālu, studenti  bija sagaidījuši, 

ka būs interaktīvas mācību formas, ka docētājs būs atraktīvāks, bet sagaidījuši monotonitāti un 

viena veida darba formas. Šie docētāji ir apzināti un ir nolemts organizēt didaktikas kursus 

psiholoăijas pasniegšanā. 

 

Tālāk tika uzdots jautājums- nosaukt studiju programmas trīs pozitīvos aspektus. 

 

9. tabula. Studiju programmas pozitīvie aspekti, aptaujas kopsavilkums par studiju programmas novērtējumu 
kopumā 2006./2007. 
 

interesanti priekšmeti 30 

studiju formu daudzveidība 24 

organizētība (plānojums)- priekšmetu secīgums 20 

pieĦemami lekciju vieta un laiks 10 

kvalitāte 8 

plaša teorētiskā bāze 7 

vispusīga informācija 4 

mūsdienīga informācija 4 

tālākizglītības iespējas 3 

izglītojoša 3 

sestdienas grupas piedāvājums strādājošajiem 2 

praktiskie darbi 2 

citās augstskolās neapgūstami priekšmeti 2 

samērīga studiju maksa 1 

intensīvs apmācību kurss 1 
 
 
3.diagramma. Kopsavilkums par 2006./2007. gada studentu aptaujām- studiju programmas pozitīvais. 
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Studiju programmas pozit īvie aspekti

interesanti 
priekšmeti

32%

studiju 
daudzveidība

26%

organizētība 
(plānojums)

22%
pieĦemami 

lekciju vieta un 
laiks
11%

kvalitāte
9%

 
 
 
 

Tātad, apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka visbiežāk studenti min interesantus 

studiju priekšmetus un studiju formu daudzveidību, kas atsver pirmajā aptaujas daĜā minēto 

pie trūkumiem par dažu docētāju pasniegšanas pedagoăisko pusi. Tas Ĝauj secināt, ka docētāju 

darbs studiju programmas realizēšanā ir kopumā sekmīgs un ir gājusi runa tikai par pāris 

docētāju pedagoăisko meistarību, ko varētu vēl pilnveidot. 

 
 

Tika uzdots jautājums - nosaukt trīs lietas, kas neapmierina studiju programmā. 
 
 
10. tabula. Studiju programmas negatīvie aspekti, kopsavilkums par studiju programmas negatīvo novērtējumu 
2006./2007. 
 

nesaskaĦota lekciju plānošana (kursu secība) 16 
maz praktisko priekšmetu 8 
lieki, nenoderīgi priekšmeti 7 
lieli pārtraukumi starp viena priekšmeta lekcijām 6 
maz lekciju 5 
nenotiek plānotās lekcijas 4 
studiju maksa mainīga 4 
mainījās studiju ilgums 2 
maz psiholoăijas priekšmetu 2 
vispārīga 2 
vienveidīga 1 

 
 
 
4.diagramma Kopsavilkums par 2006./2007. gada studentu aptaujām- programmas negatīvais 
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Studiju programmas negat īvie aspekti

nesaskaĦota 
lekciju 

plānošana 
(kursu secība)

38% maz praktisko 
priekšmetu

19%

lieki, 
nenoderīgi 
priekšmeti

17%

lieli 
pārtraukumi 
starp viena 
priekšmeta 

lekcijām
14%

maz lekciju
12%

 
 

Tātad, analizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka par studiju trūkumiem 2006./2007. 

studiju gadā visbiežāk tiek nosaukts trūkums- plānošana (uz to pašu attiecas arī  lieli pārtraukumi  strap 

lekcijām). Jāatzīmē, ka plānošanas trūkumi uz 2007. gada 1. februāri ir novērsti, jo RPIVA jaunā 

planotāja ir pabeigusi apmācības periodu, kĜūdu skaits pieredzes trūkuma dēl ir 

samazinājušies. Plānošanas trūkumi bija saistīti ne tikai ar plānotāju mainu RPIVA, bet arī ar 

Psiholoăijas fakultātes daĜas darbinieku un docētāju maiĦu esošā darba tirgus apstākĜos. 

Par minēto trūkumu - maz praktisko priekšmetu- ir zināma studentu vēlme saĦemt 

praktiski orientētus priekšmetus, studiju programmas direktors, teikoties ar studentiem, velreiz 

ir uzsvēris, ka psihologam nepieciešamās profesionālās prasmes studenti varēs apgūt, studējot 

profesionālā maăistra studiju programmā un ka šīs programmas mērėis akcentē pētniecības 

prasmju attīstību. Tas pats attiecas uz - lieki, nenoderīgi priekšmeti: tas visbiežāk atrodams 2. 

kursa studentu anketās, jo 2. kursā pec programmas 1. pusgadā bija jāapgūst matemātiskie un 

metodoloăiskie priekšmeti, un daudzi studenti ir bijuši motivēti studēt uz personības attīstību 

orientētus priekšmetus, ne uz zinātniskiem pētījumiem orientētus priekšmetus. Zem vārda 

praktiskie priekšmeti studenti doma par psiholoăisko konsultēšanu, psihiatriju, klīnisko 

psiholoăiju, psihometriju utml. 

 
Tika uzdots jautājums - kā Jūs vērtētu doto studiju programmu kopumā? 
 

11. tabula. Studentu vērtējumi par studiju programmu kopumā 2006./2007. 

Ĝoti apmierinoši 31 
apmierinoši 90 
gan apmierinoši, gan 
neapmierinoši 24 
neapmierinoši 1 
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5.diagramma. Kopsavilkums par studentu 2006./2007. gada aptaujām - kā vērtē programmu. 

Kā Jūs vērtētu doto studiju programmu?

Ĝoti apmierinoši
21%

apmierinoši
62%

gan 
apmierinoši, 

gan 
neapmierinoši

16%

neapmierinoši
1%

 
 

Tātad, izvērtējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka studenti kopuma ir apmierināti ar 

studijām, kopā Ħemot 62 % apmierinoši un 21% Ĝoti apmierinoši  ir 83 %, kas ir apmierināti 

ar studijām. Šis rezultāts ir augstāks nekā pārskata perioda iepriekšējos gados. Tā ka galvenais 

studentu iebildums bija par plānošanu (laicīgi netika izvietots lekciju plānojums, vēl 

iepriekšējā dienā nebija zināmas telpas, izkrita lekcijas), bet ne par pašu programmu, tad 

varam novērtēt, ka pati studiju programma kopumā apmierina studentus. 

 
Tālāk tika uzdots jautājums- vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: 
"Es rekomendētu doto studiju programmu draugiem, kuriem ieinteresējusi šī 

programma". 
 
12. tabula. Kopsavilkums par jautājumu- vai rekomendētu šo programmu citiem. 
 
Ĝoti piekrītat 22 
piekrītat 91 
gan piekrītat, gan nepiekrītat 29 
nepiekrītat 4 

 
 
6. diagramma. Kopsavilkums par studentu 2006./2007.gada apatujām - vai rekomendē programmu. 
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Vai Jūs piekr ītat apgalvojumam: "Es 
rekomend ētu doto studiju programmu draugiem, 

kuriem ieinteres ējusi š ī programma."

Ĝoti piekrītat
15%

piekrītat
62%

gan piekrītat, 
gan nepiekrītat

20%

nepiekrītat
3%

 
 

Tātad, izanalizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka studenti rekomendētu šo 

programmu citiem, tas vēlreiz apliecina studentu pozitīvo vērtējumu kopumā par studijām šajā 

programmā . 

Bakalaura studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” absolventi, tiekoties ar 

fakultātes vadību, programmas direktori, docētajiem, uzsver, ka ieguvums studiju laikā ir : 

• komunikācijas prasmes; 

• paaugstinājies pašvērtējums; 

• vispusīga izglītība; 

• iespēja piedalīties dažādos semināros; 

• prasme novērtēt un analizēt informāciju; 

• vēlme studēt tālāk. 

Absolventi studiju programmas pilnveidošanai iesaka: 

• vairāk iespēju papildus iegūt citas zināšanas psiholoăijā; 

• iekĜaut vairāk praktisku nodarbību psiholoăijā. 

 

 

Pašnovērtējuma periodā ir veiktas izmaiĦas arī iepriekšējās akreditācijas laikā veiktās 

aptaujās minēto negatīvo trūkumu novēršanā, ir šādi rezultāti: 

 

13. tabula. Kopsavilkums par pašvērtējuma darbā iesaistīto aptaujās izteikto negatīvo vērtējumu 2001. studiju 
gadā izmaiĦas 2007. gadā. 
2001.g. VĒRTĒ NEGATĪVI, priekšlikumi Uz 2007.gadu izdarītās izmaiĦas 
1. Būtu vēlams, lai nav tik daudz kultūras 
vēstures un citu ne ar psiholoăiju saistīto 
studiju priekšmetu. 

Visi ne ar psiholoăijas bakalaura 
standartu saistītie studiju priekšmeti no A 
bloka ir pārcelti uz C bloku, kas tika 
izdarīts arī pēc eksperta I.Austera 
ieteikuma 
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2. Nepietiekams skaits nodarbību ir 
vairākiem studiju priekšmetiem- 
matemātiskajai statistikai, psiholoăisko datu 
apstrādei un analīzei, zinātniskā pētījuma 
metodoloăijā psiholoăijā, psihodiagnostikas 
metodēm. 

Ir palielināts kredītpunktu skaits 
matemātiskajai statistikai, zinātniskā 
pētījuma metodoloăijai 

3. .Matemātisko statistiku jāliek pirms 
eksperimentālās psiholoăijas jau otrajā 
kursā. 

Matemātiskā statistika tiek plānota 2. 
kursā reizē vai paralēli ar eksperimentālo 
psiholoăiju. 

4. Vairāk vajag tikties ar studentiem un 
uzklausīt studentu vēlmes. 

Tikšanās ar studentiem notiek vismaz 2 
reizes semestrī, aptaujas tiek organizētas 
vismaz reizi studiju gadā, ir studentu 
pārstāvniecība Psiholoăijas fakultātes 
Domē, Studiju padomē un Senātā. 

5. Vairāk projektu darbus un vairāk iesaistīt 
dažādos projektos studiju laikā. 

Studenti ir tikuši iesaistīti visos ar RPIVA 
Psiholoăijas fakultātes zinātniski 
pētniecisko centru organizētajiem 
projektiem- kreativitātes projektos un 
ikgadējās starptautiskajās konferencēs 
(Kreativitātes centrs), satiksmes 
psiholoăijas pētījumos ar Vīnes testu 
sistēmu LR Narkoloăijas Valsts aăentūrā 
u.c. (Eksperimentālās psiholoăijas 
laboratorija, tagad- Psiholoăisko 
pētījumu centrs), Latvijas psiholoăijas 
vēstures izpētē (LZP grants, G.Svence) 
u.c. 

6. Pārāk daudz patstāvīgo darbu, vajadzētu 
vairāk aktivitāšu lekcijās, ne tik daudz uzdot 
mājās. 

Ir mainījušās darba formas nodarbībās- 
no lekciju tipa uz interaktīvajām darba 
formām, individuālajām prezentācijām, 
grupu darbu. 

7. Vairāk izdales materiālus, jo ne visu var 
atrast bibliotēkās. 

Ir iegādātas pieejas informatīvajām datu 
bāzēm- ApaGold (ASV), EBSCO, 
docētāji savus materiālus nosūta 
elektroniski pēc studentu pieprasījuma, 
daĜa materiālu ir jau publicēti RPIVA 
mājas lapā, piemēram, ieteikumi 
studentiem, un ir pieejami jau aizstāvētie 
maăistra un bakalaura darbi psiholoăijā. 

8. 5.kursa 2.semestrī – lai būtu iespējams 
netraucēti gatavoties kvalifikācijas 
eksāmenam un rakstīt bakalaura darbu. 

3. kursā 10 nedēĜas (10 KP) studenti 
raksta bakalaura darbu, pēc tam kad 
nodarbības jeb kontaktstundas auditorijās 
jau ir beigušās. 

9 Mūsu grupa bija skaitliski liela. Tas 
nedaudz traucēja tādu priekšmetu apguvi kā 
vispārīgā psiholoăija. 

Tā kā pa šiem gadiem ir samazinājies 
studentu skaits, tad uz 2007. gadu lielākā 
grupa nepārsniedz 50 cilvēkus. 

10. Visu docētāju zināšanu līmenis augsts, 
dažreiz varbūt “pieklibo” pasniegšanas stils. 

Visi docētāji ir izgājuši kvalifikācijas 
celšanas kursus pedagoăijā. 

11. Vai nevajadzētu vairāk lekcijas veltīt 
psihodiagnostikai, metožu praktiskai 
apstrādei un interpretācijai. 

Studiju programma ir papildināta ar 
studiju priekšmetu psihometrija. 

12. Tādam priekšmetam kā andragoăija, 
manuprāt, ir piešėirts pārāk daudz stundu un 

Šāds priekšmets ir izĦemts 
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šis priekšmets iekĜauj sevī informāciju, kuru 
mēs, psihologi, jau esam ieguvuši citos 
mācību priekšmetos. 
 

 

3.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes studenti piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Katru 

gadu notiek aptaujas visās studentu grupās, par iegūtajiem rezultātiem tiek ziĦots katedru 

sēdēs, fakultātes Domē. Ir veiktas izmaiĦas, tiesi pateicoties studentu aptaujām, - par docētāju 

kvalitatīvo sastāvu, par studiju priekšmetu pēctecību.  

Notiek regulāra tikšanās ar programmas direktori visām grupām un atsevišėi ar grupu 

vecākajiem.  

Ir pārstāvji no studentiem Psiholoăijas fakultātes Domē, Studiju Padomē un Senātā. 

 

4. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 

 

4.1. Akadēmiskā personāla skaits, akadēmiskie amati, doktora zinātniskais grāds vai 

maăistra grāds, pamatdarba un pamatievēlēšanas rādītāju analīze 

 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes piedāvātā studiju programma “Psiholoăijas bakalurs’’ 

atbilst LR likumdošanai par docētāju kvalitatīvo sastāvu, realizējot 2. līmeĦa augstākās 

izglītības programmu augstkolā: kopumā programmu uz 2006./2007. studiju gadu realizē 27 

docētāji, no kuriem 70,37 % ir pamatdarbā, 37% ir ar doktora grādu, un no 10 programmā 

iesaistītajiem zinātĦu doktoriem 7 ir psiholoăijā, tas ir, atbilstošajā zinātĦu nozarē. 

 
 
 
 
 
 

14. tabula. Programmā Psiholoăijas bakaurs iesaistīto docētāju saraksts uz 2007. gada 1. februāri. 

 Atbild īgā 
katedra Uzvārds Vārds Zinātn. grāds Amats Pamatdarbs/stundu 

apmaksa 

Pamat 
Ievēlēšanas 
termiĦš 

1 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Bebre Rita Dr.psych. prof. pamatdarbs 
2009. 18. 
febr. 

2 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

BērziĦa Dace Mg.psych. lektore pamatdarbs 
2008. 
30.janv. 

4 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Bušs Gatis Dr.psych. docents pamatdarbs 
līdz 
vēlēšanām 

5 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Danilāne Lilita Mg.psych. lektore pamatdarbs 
līdz 
vēlēšanām 

7 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Jākobsone Gunta Mg.paed.,Mg.psych. lektore pamatdarbs 
2012. 
7.febr. 
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8 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Kabuce Valda Pielīdz.Mg. lektore stundu apmaksa  

9 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

KauliĦa Anda Mg.psych. docente pamatdarbs 
2008. 
30.janv. 

10 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

KoĜesovs Aleksandrs Mg.psych. lektors  pamatdarbs  
līdz 
11.01.07 

11 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Kozlova Gundega Mg.paed.,Mg.psych. lektore pamatdarbs 
2012.  
7.febr. 

12 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Kristapsone Silvija Dr.oec. docente stundu apmaksa  

13 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Laizāne Ilona Mg.psych. lektore pamatdarbs 
līdz 
vēlēšanām 

14 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

LapiĦa Kristiāna Mg.paed. lektore blakusdarbs 
2008.  
30.sept. 

15 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Lasmane Anita Mg.psych. asoc.prof. pamatdarbs 
2010. 
11.maijs 

16 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Lukstraupe Aija Mg.psych. lektore stundu apmaksa  

17 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Mārtinsone Kristīne Dr.psych. docente stundu apmaksa  

18 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

ĥikiforovs OĜegs Dr.psych. 
asoc. 
prof. 

stundu apmaksa  

19 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Perepjolkina Viktorija Mg.psych. lektore pamatdarbs 
2010. 
7.dec. 

20 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Plaude Alla Mg.psych. lektore pamatdarbs 
līdz 
vēlēšanām 

21 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Putniece  Inese Mg.psych. asistente pamatdarbs 
līdz 
vēlēšanām 

22 
Informātikas un 
dabaszin. kat. 

Raipulis Jēkabs Dr.biol. prof. pamatdarbs 
2010. 
7.dec. 

23 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Svence Guna Dr.psych. asoc.prof. pamatdarbs 
2012. 
27.nov.dek. 

24 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Tilti Ħa-Kapele Inta Dr. psych. 
asoc. 
prof.  

pamatdarbs 
2012. 
27.nov. 
k.vad. 

25 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Upeniece Liāna Mg.psych. lektore pamatdarbs 
2012. 
7.febr. 

26 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Vidnere Māra Dr.psych. prof. pamatdarbs 
līdz 
vēlēšanām 

27 
Izgl. un soc. 
psih. kat. 

Voita Daina Dr.biol. docente pamatdarbs 
līdz 
vēlēšanām 

 
 

Tātad, izanalizējot 14. tabulā esošos faktus par programmā iesaistīto docētāju 

kvalitatīvo sastāvu, var secināt, ka docētāju kvalitatīvie rādītaji atbilst noteikumiem, lai 

realizētu atbilstošo programmu Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstkolā. 

 
 
7. diagramma. Docētāju kvalitatīvais sadalījums. 
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Docētāju kvalitatīvais sadalījums

37%

63%

doktora grāds

maăistra grāds

 
 

Mācībspēku sadalījums atbilst MK noteikumiem Nr. 133 par augstākās izglītības iestādē 

īstenojamo studiju programmu kārtību. 

 

4.2. Akadēmiskā personāla un studentu pētniecības virzieni, projekti, zinātnisko 
struktūru nodrošinājums pētniecībai 

 
 
15. tabula. 2006./2007. gada Psiholoăijas fakultātes programmā iesaistīto docētāju zinātnisko aktivitāšu 

saraksts. 

Upeniece Liāna Representations of Mental health 
issues in mass media and public in 
Latvia 

26. Starptautiskais zinātniskais 
pielietojamās psiholoăijas 
kongress 
(26th International Congress 
of Applied Psychology) 

Atēnas, Grieėija,  
16.-21.07.2006 

KoĜesovs 
Aleksandrs 

 European Conference on 
Developmental Psychology, 
ESDP 

La Lagūna, Spānija, 24.-28. 
Augustā, 2005., XII 

 Kozlova Gundega Ieskats kreativitātes videotreniĦā 10. starptautiskā kreativitātes 
konference 
“Kreativitātes kompleksā 
izpēte un tās rezultātu 
ieviešana izglītības praksē”. 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Plaude Alla Psiholoăiskie aizsardzības 
mehānismi un emocionālā 
inteliăence: teorētisks pārskats 

LU 64. zinātniskā konference LU, Rīga, 2006. gada 17. 
februāris 

Bebre Rita Kreativitātes kompleksā izpētes 
aspekti 

10. starptautiskā kreativitātes 
konference 
“Kreativitātes kompleksā 
izpēte un tās rezultātu 
ieviešana izglītības praksē”. 

RPIVA, Latvija, Rīga 2005. 
gada 11.- 12. novembris 

Politere Jana sadarbībā 
ar Juri ZuitiĦu 
 

Stresa pārvarēšanas stratēăiju 
atšėirības 20- 40 gadus veciem 
vīriešiem ar alkohola atkarības un 
bez alkohola atkarības pazīmēm 

3. starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības 
izglītībā”  

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Svence Guna, 
Maulvurfa Anastasija 

Kreativitātes pētījumi RPIVA 
Psiholoăijas fakultātē 

10. starptautiskā kreativitātes 
konference 
“Kreativitātes kompleksā 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
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izpēte un tās rezultātu 
ieviešana izglītības praksē”. 

Kristapsone Silvija Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves 
cēloĦu izmaiĦas 1990.- 2004. gads 

LU 64. zinātniskā konference LU, Rīga Latvija 
2006. gada 17. februāris 

Laizāne Ilona Tomasa Ahenbaka jauniešu 
pašnovērtējuma aptaujas adaptācija 
Latvijā 
 
 

LU 64. zinātniskā konference 
 
 
 

LU, Rīga Latvija 
2006. gada 17. februāris 
 
 
 

Laizāne Ilona „Cross-Cultural Comparison of 
Youth Self-Report (Achenbach) 
Behavioral Rating in Latvia, 
Lithuania, USA”( līdzautore prof., 
Dr.S.Sebre) 

British and East European 
Psychology Group rīkotā 
starptautiskā konference  
„Psychology in the new 
Europe – methodology and 
findings” 

Polija, Krakova 
2005. gada septembris 

Svence Guna sadarbībā 
ar Mīderi Ingu 

Augstskolas X darbinieku 
priekšstatu atšėirības par reālo un 
ideālo organizāciju kultūru 
pārmaiĦu situācijā 

3. starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Lasmane Anita 
sadarbībā ar 
Svetlanu Stepuli, 
JeĜenu FiĜimonovu 

Pusaudžu psiholoăiskās depresijas 
un priekšstatu par dzīves 
notikumiem saistība 

3. starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Kamerāde Daiga 
sadarbībā ar Cekuli 
Lailu, Mūrnieci Dinu, 
Reinfeldi Sandru, 
Urbānu Ivaru, Vazni 
Žermēnu 

Vispārējās veselības aptaujas 
ticamība un faktoru struktūra 
Latvijā 

3. starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Mārtinsone Kristīne, 
Lasmane Anita 
sadarbībā ar Aelitu 
Arnicāni un Ingūnu 
Ozolu 

Dažādu jēdzienu konotatīvo 
nozīmju atšėirības dažādos 
diskursos 

3. starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Nikiforovs OĜegs Psiholoăijas zinātnes attīstība un tās 
priekšmets 

3. starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Vidnere Māra Sociālās distancētības psiholoăiskā 
analīze starpnacionālajās 
komunikatīvajās attiecībās Latvijā 

3. starptautiskā zinātniskā 
konference „Teorija praksei 
mūsdienu sabiedrības 
izglītībā” 

RPIVA, Rīga, Latvija 2006. 
gada 6.- 8. aprīlis 
 

Vidnere Māra  Starptautiskā konference 
etnopsiholoăijā 

Latvija, 2006. gada 25.-27. 
maijs 

Mārtinsone Kristīne 
sadarbībā ar Sandru 
Jirgenu, Sandru Dzilni, 
Mirdzu Paiperi, Maiju 
Jakuzevsku 

The Crisis Coping of Art Therapy. VII Baltiešu starptautiskā 
psiholoăijas konference 

Rīga, 2006. gada 15.-17. jūnijs 

Plaude Alla sadarbībā 
ar Malgažotu 
Raščevsku 

Adaptation of Defense Style 
Questionnaire in Latvia 

VII Baltiešu starptautiskā 
psiholoăijas konference 

Rīga, 2006. gada 15.-17. jūnijs 

Zālīte Rita, Politere 
Jana 

Role of Internal Communication in 
Increasing Of Employee’s loyalty 
in Changes Times of Organization 
X 

VII Baltiešu starptautiskā 
psiholoăijas konference 

Rīga, 2006. gada 15.-17. jūnijs 

Svence Guna Problems of Latvian History VII Baltiešu starptautiskā 
psiholoăijas konference 

Rīga, 2006. gada 15.-17. jūnijs 

Svence Guna Darbinieku apmierinātības ar darbu 
un optimisma sakarības 

III Eiropas pozitīvās 
psiholoăijas kongress 

Portugāle, Braga, 2006. gada 
jūlijs 
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16.tabula. Docētāji, kuri iesaistīti RPIVA zinātniskās pētniecības projektos laika posmā 2005-2006. 
 

 
Nosaukums 

 
Vadītājs 

 
Dalībnieki 

Kopsavilkums 

Psiholoăijas maăistru 
programmas- daiĜrades 
psiholoăijas 
specializācijas studiju 
kursu metodoloăiskā 
pamata, pētniecības 
metožu un kursu satura 
izstrāde 

prof. Rita Bebre ě. Černova, R. Šūpola, I. 
Īstenā, D. Kalēja- 
Gasparoviča, I. Rubule, G. 
Svence, Dz. Rubule, I. 
Nagle, A. Maulvurfa 

Granta mērėis ir novērst 
kĜūdas un nepilnības, un 
izstrādāt jaunus ieteikumus 
minētās specializācijas 
studiju kursu saturā un 
metodoloăijā.  

Augstākās izglītības 
kvalitātes sociāli 
ekonomiskie aspekti 

asoc.prof. 
Nikiforovs OĜegs 

  

DaiĜrades psiholoăija 
Latvijā 

prof. Rita Bebre I. Nagle, I. Īstenā, S. 
Dzērve 

Tiks izpētīta Latvijā 
aktuālas psiholoăijas 
apakšnozares- daiĜrades 
psiholoăijas attīstība, 
sniedzot arī ieguldījumu 
plašākas kultūras konteksta 
apzināšanā. Pētījums tiks 
publicēts grāmatā kā 
atsevišėa nodaĜa. 

Docētāju un studentu 
pētījumu psiholoăijā 
vēsture un aktualitātes 
pētniecisku jautājumu un 
struktūras pilnveidē 
RPIVA psiholoăijas 
fakultātē 

asoc.prof. Svence 
Guna 

Ābele Uldis, Politere Jana, 
Perepjolkina Viktorija 

Tiek apkopoti psiholoăijas 
studentu 5 gadu petījumi un 
veidota datu bāze par 
aktualitātēm psiholoăijā 
RPIVA, iezīmējot 
perspektīvos pētījumu 
virzienus 

 
 
17. tabula. Docētāju iesaistīšanās LZP granta projektos  un programmās. 

 

Reăistrācijas 
numurs 

 
Nosaukums 

 
Vadītājs 

 
Dalībnieki 

Kopsavilkums 
(10 – 15 teikumi) 

 
04.1343. 

Kreativitāte kā 
personības īpašība un 
process 

prof. Rita Bebre Rumpīte Diāna, I.Īstenā Granta ietvaros veiktā 
pētījuma rezultātā atklājās, 
ka kreativitāte kā komplicēta 
parādība ir pētāma ar 
komplekso pieeju 
 

06.1941. Studentu mācīšanās 
mērėu dinamiskas 
longitudiālaā izpēte 
Latvijas augstskolās  

asoc. prof. Svence 
Guna  

J.Politere (J.Roze) Tiek adaptēta Latvijā 
aptauja par studentu 
mācīšanās motivāciju, kas 
tapusi sadarbība ar Daremas 
universitāti un Kembridžas 
universitāti. Tiks veikta 
salīdzinoša dažādu 
augstskolu studentu 
mācīšanās motivācijas 
izpēte. 
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05.1910  
 

Pusaudžu sociālā 
adaptācija Latvijā 

asoc.prof.TiltiĦa 
Inta 

  

Nr.882/04.1169 ”Selektīvas simpātiskās 
un parasimpātiskās 
aktivitātes novērtējums 
dažādas izcelsmes 
autonomās nervu 
sistēmas disfunkcijas 
gadījumos”  

docente Voita 
Daina 

  

 
Novērtējums – RPIVA Psiholoăijas fakultātes docētāju un studentu zinātniski 

pētnieciskās tēmas ir aktuālas, mūsdienīgas, ir ievērojams zinātniski pētnieciskā darba 

aktivitātes pieaugums, ko nodrošina gan Psiholoăijas fakultātes zinātniski pētniecisko 

struktūru darbs, gan iespēja veikt pētījumus, izmantojot LZP un IZM piedāvātās iespējas, kā 

arī zinātniski pētniecisko datu bāzu (APA un EBSCO) pieejamība. 

 

4.3. Akadēmiskā personāla attīstības politika 

 

Studiju programmas attīstība vispirms tiek saistīta ar jauno doktorantu studijām, kas Ĝauj 

prognozēt, ka pēc 1-2 gadiem RPIVA Psiholoăijas fakultātes psiholoăijas docētājus papildinās 

4 jauni psiholoăijas zinātĦu doktori. 

 

18. tabula. Psiholoăijas fakultātes docētāju studijas doktorantūrā. 

Doktoranta vārds, 

uzvārds 

Doktora darba tēma Kur studē 

Jana Politere (J.Roze)        Pusaudžu atkarības no 

datorspēlēm fenomens 

LU 3. kurss 

Alla Plaude Intelekts, aizsardzības 

mehānismi, coping, to 

sociālā adaptācija 

LU 3. kurss 

Aleksandrs KoĜesovs Latvijas jauniešu laika 

perspektīva   

LU 4. kurss 

Ilona Laizāne  
 

Afenbaha bērnu uzvedības 

izpētes testa adaptācija un 

pilotpētījums 

LU 3. kurss 

Lilita Danilāne     Dialogs latviešu un 

mazākumtautību grupu         

sociālpsiholoăiskajā 

integrācijā 

DU 2. kurss 
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 Tuvāko gadu laikā pieaugs programmas docētāju ar doktora grādu skaits. 

Katru gadu RPIVA tiek izsludināts konkurss uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem. Uz 

tiem var pieteikties gan RPIVA docētāji, gan cilvēki, kas nestrādā RPIVA. Vēlēšanas 

akadēmiskajos amatos RPIVA tiek organizētas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas 

aktos un RPIVA Satversmē noteiktajai kārtībai. 

Docētāji savu kvalifikāciju paaugstina ne tikai studējot doktorantūrā, bet arī  piedaloties 

zinātniskajās konferencēs, kas uzskatāmi attēlots 1.8.2. punktā par 2006./2007. studiju gadu, 

bet pārskata perioda iepriekšējā gadā ir vēl vairākas aktivitātes, kas liecina par docētāju 

kvalifikācijas celšanu, piemēram, 

- R.Bebre -10. Starptautiskā kreativitātes konferencē ar referātu “Kreativitātes 

kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana praksē” – RPIVA, Rīga 2005. gada 

novembris; 

- J.Politere, R.Zālīte - Starptautiskā kreativitātes konferencē ar referātu 

“Informācijas tehnoloăiju nozīme kreativitātes attīstīšanā organizācijās” – RPIVA, 

Rīga 2005. gada novembris; 

- A.Plaude, S.Blumberga, J.Politere – 27. starptautiskā skolu psihologu konferencē 

ar referātu “Ceturtās klases skolēnu trauksmes un problēmsituāciju pārvarēšanas 

īpatnību mij sakarības” – Grieėija, Atēnas, 2005. gada jūlijs; 

- J.Politere, R.Zālīte – Daugavpils Universitātes 4. starptautiskā konferencē ar 

referātu “Dzīves stila atšėirības 20-29 gadus veciem interneta atkarīgiem un 

interneta neatkarīgiem interneta lietotājiem” – DU, Daugavpils, 2005. gada maijs; 

- S.Blumberga - Daugavpils Universitātes 4. starptautiskā konferencē ar referātu 

“Subjektīvās labklājības līmeĦa atšėirības strādājošiem un bezdarbniekiem” – DU, 

Daugavpils, 2005. gada maijs; 

- G.Svence - Eiropas psihologu kongress – Spānija, Granāda, 2005. gada jūlijs; 

- D.BērziĦa -  Starptautiskais speciālās un iekĜaujošās izglītības kongress – Skotijā 

2005. gada jūlijs. 

Līdzdalība projektos 2005./2006. studiju gadā: 

- G.Svence, J.Politere – ESF projekts “Profesionālo prasmju indikatoru izstrāde un 

adaptācija psiholoăijas skolotājiem un psihologa asistentiem RPIVA prakšu 

periodā”; 

- I.Priedniece, I.Ebele – ESF projekts “Psiholoăiskās konsultēšanas prakse RPIVA 

augstākās profesionālās izglītības programmā “Psihologa asistents”.” 

RPIVA administrācija nodrošina finansiālo atbalstu docētāju tālāk izglītībai un dalībai 

konferencēs. 
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5. Ārējie sakari 

 

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

izglītības programmas 

 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākām Latvijas un 

ārzemju augstskolām:  

1) Latvijā – LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāti, Daugavpils universitāti, 

Psiholoăijas Augstkolu; 

2) Ārzemēs- Leipcigas universitātes Psiholoăijas departamentu, ViĜĦas Pedagoăisko 

universitāti, Nitras universitāti Slovākijā, Braunšveigas universitāti Vācijā, Brijē universitāti 

Holandē, Mursijas universitāti Spānijā- ar šīm universitātēm ir līgumi Erasmus ietvaros, ir 

bijusi docētāju un studentu apmaiĦa.  

Dokumenti, kas apliecina sadarbību atrodas RPIVA Starptautisko sakaru daĜā un 

pielikumā. 

2005./2006. studiju gadā ir organizētas vieslekcijas no Leipcigas universitātes- 

organizāciju psiholoăijā  pie vieslektora Mg.psych., doktoranta T.Rigotti (Universität 

Leipzig), darba psiholoăijā Dr.psych. Katlīna  Otto, Dr.psych. profesore Gizela Mora. 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes pilna laika bakalaura students Austris Eglītis studē 

Holandē Amsterdamas Brijē universitātē apmaiĦas programmas ietvaros. Apmainīties ar 

pieredzi, papildināt akadēmiskās zināšanas studenti un docētāji var, piedaloties  zinātniskajās 

konferencēs, kuras rīko citas augstskolas Latvijā vai ārzemēs. Informāciju par konferencēm 

studenti un docētāji var apskatīt RPIVA mājas lapā (www.rpiva.lv) vai Psiholoăijas fakultātes 

dekanātā un katedrās. 

2006. gada janvārī Psiholoăijas fakultātes dekāne Guna Svence piedalījās Leipcigas 

universitātes pedagoăiskās psiholoăijas departamenta profesores E. Vitrukas organizētajā 

starptautiskā seminārā ‘’ Learning and adjustment disorders with special reference to Tsunami 

affected reăions- Basic mechanisms, assesment and treatment’’, nolasot divas lekcijas par 

Latvijas mācīšanās sistēmu un dialoga metodi skolotāju studijās.  

Starptautiskos kontaktus aktīvi uzturēt palīdz RPIVA Psiholoăijas fakultātes 

Kreativitātes centrs, kas noorganizējis 10 starptautiskas kreativitātes konferences. Publicēti 3 

starptautiski recenzēti zinātnisko rakstu krājumi “Radoša personība”. Konferencēs piedalās ne 

tikai mūsu augstskolas docētāji, doktoranti, maăistranti, studenti, bet arī  12 Latvijas 

augstskolu mācībspēki (LU, RTU, LMA, DU, RA, LPA, LSPA, LNNA, Biznesa augstskola 

“TURĪBA”, SPPA, LJA), 9 ārvalstu augstskolu pētnieki, kurus piesaista kreativitātes 
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konferenču tematika. 2006. gadā RPIVA Psiholoăijas fakultātes Kreativitātes centrs ir 

reăistrēts Latvijas zinātnisko institūciju reăistrā. 

Akadēmiskais personāls ir strādājis ārvalstu izglītības iestādēs, vai veicis zinātnisko 

pētniecisko un māksliniecisko darbu ārvalstīs: 2005. gadā Dr.psych. asoc.prof. G.Svence lasīja 

lekciju kursus “Latvijas psiholoăijas vēsture un mūsdienu pētījumi”, “Pozitīvā psiholoăija” 

Leipcigas Universitātē (Vācijā); 2006. gada janvārī.  Psiholoăijas fakultātes dekāne Guna 

Svence piedalījās Leipcigas universitātes pedagoăiskās psiholoăijas departamenta profesores 

E. Vitrukas organizētajā starptautiskā seminārā ‘’ Learning and adjustment disorders with 

special reference to Tsunami affected reăions- Basic mechanisms, assesment and treatment’’, 

nolasot divas lekcijas par Latvijas mācīšanās sistēmu un dialoga metodi skolotāju studijās.  

Īslaicīgā stažēšanās Leipcigas Universitātē Vācijā bijuši Dr.psych. asoc.prof. A.Lasmane, 

Mag.psych. docente A.KauliĦa, Dr.psych. asoc.prof.G.Svence, Mag.psych. lektors U.Ābele. 

A.KauliĦa un U.Ābele stažējušies arī A.Hercena Krievijas Valsts Pedagoăiskajā Universitātē. 

 

6. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras 

nodrošinājums 

 

Bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” pašvērtējuma periodā ir tikusi 

īstenota pilna un nepilna laika studijās. Pilna laika un nepilna laika studijas ir bijušas maksas 

studijas. Tātad programmas finansēšanas avots ir  studentu maksājumi par studijām. 

RPIVA bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs”  studiju process ir 

noritējis Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. un  RPIVA 2 filiālēs Liepājā un Cēsīs, taču ar 2006./2007. 

studiju gadu- Rīgā un Cēsīs. 

RPIVA kopējā telpu platība ir 6855,54 m2: 

No visām telpām  Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā  – 1628 m2 ir studiju telpas, 1053,54 

m2 darba kabineti. 

 

19. tabula. 2006./2007. studiju gads telpas Rīgā. 

Imantas 7.līnija NLS fili āles 
 

Telpu skaits Platība, m2 
Vietu skaits 
auditorijās 

Telpu 
skaits 

Platība, 
m2 

Vietu skaits 
auditorijās 

Studiju telpas 32 2082 1306 82 3779 2571 

Darba kabineti 53 1578 - 12 319 - 
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Studijas no 2004./2005. studiju gada tiek plānotas Rīgā, Imantas 7 līnijā 1 un 

3.vidusskolā, Grēcinieku ielā 10. 

Rīgā, Imantas 7.līnijā 1. atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles. 

Studentiem ir pieejama bibliotēka Imantas 7.līnijā 1. Pieejama ir lasītava ar 70 lasītāju 

vietām un 15 brīvpieejas datoriem. Rīgas filiāles bibliotēkā Imantas 7.līnijā kopējā platība ir 

337 m2, uz 2007. gadu ir 72 689 eksemplāru bibliotēkas fondā, no tiem 15 % ir angĜu valodā, 

no psiholoăijas ir 5688 eksemplāri, ko veido 1245 dažādu nosaukumu grāmatas. No 

periodikas ir Psiholoăijas mums, Psiholoăijas pasule, Psiholoăija ăimenei un skolai, kā arī ir 

APA GOLD un EBSCO datu bāzu pieeja. 

 

20.tabula. Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju infrastruktūra. 

 2004./2005. 

Studiju gads 

2005./2006. 

Studiju gads 

2006./2007. 

Studiju gads 

TV 15 14 16 

Video 14 14 14 

Kodoskops 24 35 37 

Ekrāns  22 31 31 

Videokamera 5 5 9 

Radiomagnetofons 69 65 65 

Mūzikas centrs 5 7 8 

Kopētājs 29 23 24 

Fakss  13 12 14 

Multiprojektors  3 10 15 

Autotransports 6 7 6 

    

 

Uzsākot 2005./2006. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai tika iegādāta 

jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, uzturēti aktuāli dati RPIVA informācijas 

sistēmā VALIS. 2006./2007.studiju gadā  tika papildināta informācijas un komunikāciju 

tehnoloăiju infrastruktūra, kā arī  uzturēti kārtībā esošie. 

Svarīgākie uzlabojumi: 

� iegādāts rezerves kopiju serveris IS drošības pasākumu realizēšanai; 

� uzstādīti 250 datori, pilnībā atjaunojot datorklases studiju darbam Rīgā un filiālēs, kā 

arī nodrošinot zinātniskā un administratīvā darba veikšanai nepieciešamos resursus; 

� iegādāts prezentācijām nepieciešamais aprīkojums – 8 datu videoprojektori un 17 

portatīvie datori;  
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� iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības nodrošināšanai 

nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiĦa, ātrdarbīgi komutatori, 

nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.); 

� pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un 

augstas drošības pakāpes RPIVA internetu – VBT (vienotais biznesa tīkls); 

� izveidota autorizēta pieeja IS datiem RPIVA Internet lapā; 

� atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un Web 

programmatūrai; 

� iegādāta jauna un atjaunotas licences studiju darbam nepieciešamajai programmatūrai;  

� augstskolas mācību spēkiem un studentiem ir iespēja izmantot vismodernākās 

tehnoloăijas – programma MSDN® Academic Alliance piedāvā piekĜuvi pilnam 

Microsoft izstrādes rīku, serveru un platformu komplektam, kā arī saĦemt ikmēneša 

jauninājumus viena gada garumā. 

 

RPIVA studenti un darbinieki var izmantot:  

 

-datorklases, kuras aprīkotas ar IBM PC Pentium III vai jaudas ziĦā līdzvērtīgiem 

datoriem, licenzētu programmatūru, Internet pieslēgumu un citu aprīkojumu un sistēmām: 

-2 datorklases (30 + 29) un 13 datori lasītavā Imantas 7.līnijā 1; 

-katrā datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera vai krāsu tintes 

printera, 

-studiju darbā var izmantot stacionāri ierīkotu prezentāciju aparatūru 2 auditorijās un zālē, 

4 mobilās prezentāciju vienības (portatīvais dators +datu videoprojektors) Rīgā un 9 

fili ālēs,  digitālo videokameru un digitālo fotokameru; 

-visiem datoriem ir instalēta licenzēta programmatūra – MS Windows, MS Office, 

antivīrusu programma; 

-studenti var izmantot RPIVA iegādātās licenzētās programmas (Adobe Photoshop, Adobe 

PageMaker, CorelDraw, Corel Gallery, Macromedia Flash, Macromedia Dreaweaver, 

MS Project, MS Visual Basic, SPSS, programmas svešvalodu apguvei, programmas 

psiholoăijas testu veikšanai u.c.); 

-visi datori ir saslēgti RPIVA intranet, ir iespējams izmantot serveru resursus un 

neierobežotus Internet pakalpojumus; 

-studenti un darbinieki var lietot RPIVA e-pastu; 

-ir definētas un realizētas studentu un darbinieku piekĜuves tiesības IS, pieejai izmantojot 

RPIVA Internet lapu; 

-IS tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām saistībām; 
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-tiek uzturēta aktuāla RPIVA Internet lapa, kurā atrodama studijām nepieciešamā 

informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti, utt.).  

 

Komunik āciju resursi:  

 

-katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 10/100Mbit/s), 

veidojot RPIVA intranet Rīgā un visās RPIVA filiālēs; 

-domēnu adresēs tiek uzturēti failu serveri (Unix – Samba); 

-tiek uzturēti Web, DNS (domēns rpiva.lv), e-pasta, FTP, Proxy serveri; 

-tiek uzturēts SQL datu bāzes serveris un tiek testēts PostGreSQL serveris e-studiju 

darbam; 

-Internet pieslēgumam Rīgā ir viena 1024/256 Kbit/s un divas 2048/512 Kbit/s līnijas, 

fili ālēs -  384/128 Kbit/s līnijas; 

-RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu pieeju ar „ugunsmūri”. 

 

IT att īstības perspektīva: 

 

-datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiĦa un modernizācija; 

-datortīkla modernizācija, ātrdarbības palielināšana nodrošinot videokonferenču rīkošanas 

iespējas; 

-pakāpeniska e-izglītības ieviešana; 

-programmatūras e-pārvaldes (tai skaitā e-komercijas un resursu vadības) iegāde. 

 
Cēsu filiāle L.Katr īnas 2, Cēsīs (dati uz 16.01.2007) 
 
21. tabula. Studiju telpasCēsu filiālē. 

Auditorijas m2 Cilvēku ietilpība 
1. 80 80 
2. 78 80 
3. 22 21 
4. 34 36 

Informācijas centrs 35 27 
6. 45 36 
6.a 35  27 
7. 45 36 
8. 29 27 
10. 21 18 
11. 51 36 

Biblioteka (abonements, 
krātuve) 

49  

Lasītava 33  
Datorklase 46 20 
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Pārējās telpas Cēsu filiālē  
• Docētāju telpa – 20 m2; 
• Bibliotēka – 34 m2; 
• Psiholoăiskās palīdzības centrs – 46 m2; 
• Kafejnīca – 58 m2; 
• Pārvaldienieka -19 m2 
• Tualetes – 32 m2 (8 vietas). 

 
Studiju tehniskais nodrošinājums Cēsu filiālē 
Tāfeles – 11 gab.; 
Ekrāns – 2 gab.; 
Kodoskops – 4 gab.; 
TV – 2gab.; 
Video pleijeri – 2 gab.; 
Radiomagnetolas – 4 gab.; 
Radiomagnetolas un CD  - 3 gab.; 
Datori – 24 gab.; 
Datori informācijas centrā – 13. 
Videoprojektors – 1 gab.; 
Diaprojektors – 1 gab.; 
Portatīvais dators – 1; 
Auto RENAULT THALIA – 1.gab. 
 
Speciālās literatūtas pārskats Cēsu filiālē 
 
Psiholoăijā – 528 gab.; 
Sociālās  zinātnes -  428 gab.; 
UzziĦas literatūra – 46 gab. 
APA GOLD datu bāzes pieeja 
 
  

7. Studiju programmas attīstības plāns 
 

 
Studiju programmas perspektīvā attīstība saistās ar: 

1. tās pārveidi par profesionālā bakalaura studiju programmu. 

Pamatojums- ES valstu BoloĦas un Bergenas protokoli par ātrāku iesaistīšanos darba 

tirgū, kaut arī to varētu ietekmēt pieprasījuma tālāka izpēte;  

2. pilnveidot zinātniski pētnieciskās tēmas, kas tiek piedāvātas studentiem, izveidojot 

pētījumu tematiskos blokus- atbilstoši vadošo pētnieku, profesoru grupu zinātniskajām 

interesēm un specializācijai. Attīstīt tādas zinātnes  apakšnozares kā satiksmes psiholoăija, 

pedagoăiskā psiholoăija, attīstības psiholoăija, organizāciju psiholoăija, mārketinga 

psiholoăija, saistot tās ar tematiem, kas atklāj psiholoăiskās izpētes aspektus galvenokārt no 

pozitīvās psiholoăijas viedokĜa, no kreativitātes viedokĜa, brieduma psiholoăijas, veicot gan 

kvantitatīvos, gan kvalitatīvos pētījumus; 
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3. pilnveidot un papildināt A bloka studiju kursos, tai skaitā zinātniskā pētījuma 

metodoloăijas kursā satura aspektus tā, lai 3 gadu laikā pilnveidotos studentu prasmes veikt 

kvalitatīvu pētījumu vai tā elementus patstāvīgi paralēli vairāku kursu satura ietvaros; 

4. iesaistīt vairāk studentus docētāju vadītajos zinātniskajos projektos; 

5. iesaistīt studentus starptautiskajos studentu apmaiĦas projektos ar sadarbības 

partneriem citās augstskolās. 

 

Programmas gadskārtējā pašvērtējuma izveidē piedalījās programmas direktore 

Dr.psych. asoc.prof. Guna Svence, bakalaura studiju programmas absolvente, prodekāne Jana 

Roze, RPIVA Psiholoăijas fakultātes dekanāta locekĜi: Izglītības un sociālās psiholoăijas 

katedras vadītāja asoc.prof. Inta TiltiĦa, studentu pārstāvis Juris ZuitiĦš, Emīls Kālis, 

Psiholoăijas pētniecības centra pētniece Viktorija Perepjolkina, RPIVA Studiju padome un 

Senāta Studiju komisija. 
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RPIVA PSIHOLOĂIJAS FAKULTĀTE.PAŠVERTĒJUMA ZIĥOJUMS. 

PSIHOLOĂIJAS BAKALAURS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PIELIKUMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

 

 

 

Curriculum vitae 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Rita Bebre 

Dzimšanas dati 1938. gada 19. augusts 
Adrese Brīvības 136-17, Rīga, LV-1012 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7377696 
29249099 

E- pasts 
Fakss 

rita193@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 2000. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms/ 
Akadēmijas korespondētājloceke 

Izglītības iestādes nosaukums Academia Scientiarum Acmeologicarum 

Laika periods 1992 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms/ 
Psiholoăijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych) 

Izglītības iestādes nosaukums LU 

Laika periods 1968 - 1971 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms/  
Psiholoăijas zinātĦu kandidāte (1974) 

Izglītības iestādes nosaukums LVU (aspirantūra) 

Laika periods 1956-1961 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija 

Diploms 
Filologs un latviešu valodas un literatūras skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums LVU 

Darba pieredze  

Laika periods 2003-šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats profesore 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 1999-2003. 

Profesija vai ieĦemamais amats Asoc. prof. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 
 
 
 

Laika periods  
2003.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Kreativitātes centra vadītāja / Kopš 2007. – RPIVA Kreativitātes zinātniskā 
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institūta  direktore 
Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas 

Kreativitātes zinātniskais institūts 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

 

Nozare Psiholoăija, zinātne 
Laika periods  

1991 - 1999 
Profesija vai ieĦemamais amats Docente, vadošā pētniece 

Darba vietas nosaukums un adrese IZM IAI (pārdēvēts par IZM PIAC) 
VaĜĦu 2, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 
 
1990 - 1991 

Profesija vai ieĦemamais amats Galvenā speciāliste 
Darba vietas nosaukums un adrese Tautas izglītības ministrijas Augstskolu un zinātnes sektors 

 VaĜĦu iela 2, Rīga 
Nozare Zinātne, izglītība 

Laika periods 1975 – 1990  

Profesija vai ieĦemamais amats vecākā pasniedzēja, docente, vecākā zinātniskā līdzstrādniece 
Darba vietas nosaukums un adrese J. Vītola LVK  

Kr. Barona ielā 1, Rīgā 
Nozare psiholoăija 

Laika periods 
 
1971 - 1975 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas stundu pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un adrese LVU, LPI, LMA, LVK 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 
 
1965 - 1969 

Profesija vai ieĦemamais amats Zinātniskā līdzstrādniece 

Darba vietas nosaukums un adrese RaiĦa Literatūras un mākslas vēstures muzejs,  
Pils lauk. 3, Rīgā 

Nozare filoloăija 

Laika periods 
 
1961 - 1965 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolotāja, mācību daĜas vadītāja  
Darba vietas nosaukums un adrese Bauskas rajona Pamūšas 8-gadīgā skola un  

Skaistkalnes vidusskola 
Nozare filoloăija 

 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Latviešu Labi Labi labi 
Krievu Labi  Labi labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Vācu  Labi  Labi labi 
Datora lietošanas prasmes 

MS Office, Internets, e-pasts 

Citas prasmes Organizatoriskās, juridiskās, komunikatīvās, finanšu 
aprēėinu, vadības prasmes 
 

Papildu informācija     
Semināri 

02.03.2007. – 30.03.2007., RPIVA, Rīga. Augstskolu 
mācībspēku tālākizglītības darbseminārs ESF līdzfinansētā 
projektā Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164 
  

Kursi  
 

2007. vācu valodas intensīvie kursi Gētes institūtā 
2003.g.sertifikāts par Gilforda testu 
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2002. - 2006. g. 7 starptautisku konferenču sertifikāti; piedalīšanās 
psiholoăijas semināros 
 

Konferences Kreativnostj kak process.- ref. Starpt. zin. konf. Sankt – Pēterburgā,   
2006.g. 11. –14. dec. 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās kreativitātes konferencēs 2005. 
un 2006. gadā. 

Aspects of complex researchon creativity.- ref.( ar līdzautori D.Rumpīti) 
Starptautiskā Amerikas Psihologu asociācijas un Krievijas ZA starpt. 
kongresā International Congress on Aesthetics, Creativity, and Psychology 
of the Arts.- Perm, 1-3 June, 2005. 

Kreatoloăija kā kreativitātes kompleksā izpēte.- ref. 9. starpt. kreativitātes 
konferencē “Kreativitātes izpēte un atraisīšana”. R., 2004. 12.-13. nov. 

Bērnības gadu nozīme mākslinieka personības attīstībā un daiĜradē.-ref. 8. 
Starpt. kreativitātes konferencē “Radošas individualitātes attīstība un 
struktūra”.. R.,2003. 7./8. 11. 

Latvijas skolotāju kreativitātes pētījumi.- ref. 7. starptautiskajā kreativitātes 
konferencē “Radošas individualitātes diagnostika un attīstība”. R., 
2002.,8./9.11. 
 

Projekti  LZP “Kreativitāte kā personības īpašība un process”, granta grupas vadītāja 
RPIVA “Maăistrantūras specializācijas daiĜrades psiholoăijā studiju kursu 
metodoloăiskie pamati”, granta grupas vadītāja 
RPIVA “DaiĜrades psiholoăija Latvijā” granta grupas vadītāja u.c.  
 

Galvenās publikācijas 
(pēdējie 5 gadi):  

Bebre R., Maulvurfa A. (2006). Kreativitātes pētījumi RPIVA Kreativitātes 
centra publikācijās un Psiholoăijas fakultātes studentu darbos. Zinātnisko 
rakstu krājums „Radoša personība” IV sējums, R.: Kreativitātes centrs, 8.-
20.lpp. 
Bebre R. (2006). Bērnības perioda nozīme operas un baleta mākslinieku 
radošo personību un radošo sasniegumu veidošanās procesā// iesn. 
publicēšanai starpt. rec. zin. r. krāj. Radoša personība, V, R.: Kreativitātes 
zinātniskais institūts, 10 lpp. 
Bebre R., Īstenā I., Nagle I., (2006). DaiĜrades psiholoăijas Latvijā vēsture 
// DaiĜrades psiholoăija Latvijā, R.: iesniegts publicēšanai zin. r. krāj., 38 
lpp. 
DaiĜrades psiholoăija Latvijā. (2006). Sastādītāja R. Bebre // Zin. r. krāj., 
iesniegts publicēšanai , 238 lpp. 
Bebre R. (2006). Kreativnostj kak process.// starpt. konf., mater. Sankt – 
Pēterburga. sagatavots publicēšanai, 7 lpp. 
Bebre R. (2004). Kreativitātes centram – 5. Rīga: RPIVA Kreativitātes 
centrs.16 lpp. 
(2002/2003, 2003, 2006). Radoša personība.  II, III ,IV sējumi – starpt. rec. 
zin. rakstu krājumu sastādīšana, recenzēšana, zinātniskā un literārā 
rediăēšana.  
Bebre R. (2003). Skolotāju kreativitātes pētījumi Latvijā // starpt.  rec. zin. 
r. krāj. Radoša personība, III, R.: RaKa, 11. – 18.  lpp. 
Bebre R. (2002/2003). Kreativitātes psiholoăijas pētījumi L atvijā// Starpt. 
rec zin. r. krāj. Radoša personība,II, R.: RaKa, 11. – 21. lpp. 
Bebre R. (2002/2003). Personības īpašību izpausme primārajā un 
sekundārajā daiĜradē// Starpt. rec. zin. r. krāj. Radoša personība, II, R.: 
RaKa,41. – 47. lpp. 
 

Papildinājumi 
 

Sabiedriskie pienākumi 
Latvijas Zinātnieku savienības padomes priekšsēdētāja vietniece un valdes 
locekle 
Latvijas Radošo savienību padomes locekle 
Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas komisijas vadītāja  
Rīgas domes darba grupas locekle 
RPIVA ZinātĦu padomes locekle 
RPIVA Satversmes locekle 
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RPIVA Psiholoăijas fakultātes domes locekle 
RPIVA KZI zinātniskās padomes locekle 
Korporācijas “Spīdola” filistre 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi : 
Prof., Dr. psych.,  
Sankt-Pēterburgas Akmeoloăijas akadēmijas korespondētājlocekle 
Specializācijas jomas:  
DaiĜrades psiholoăija, kreativitātes psiholoăija, vispārīgā psiholoăija 
Profesionālā darbība:  
RPIVA profesore, RPIVA Kreativitātes zinātniskā institūta vadītāja 
Pasniedzamie kursi:  
DaiĜrades psiholoăija, vispārīgā psiholoăija,  kreativitātes psiholoăija  un 
jaunrades psiholoăija. 
 

 

2007. gada 24. jūlij ā 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

Dace BērziĦa 

Dzimšanas dati 1956. gada 8. jūnijs 
Adrese Ėekava, „Līčupes” – 13 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7936963 
29482233 

E- pasts 
Fakss 

dace.berzina@rpiva.lv, dace.berzina@apollo.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998.-2000.   

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Sociālo zinātĦu Maăistra grāds psiholoăijas apakšnozarē. 
(Mg.psych.) 
 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Pedagoăiskās Universitātes Psiholoăijas 
maăistrantūra.  
 

Laika periods 1974.-1980. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Kvalifik ācija:  
matemātiėis, pasniedzējs. Diplomdarbs sociālajā psiholoăijā 
un pētījuma datu matemātiskajā apstrādē. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultāte. 

Darba pieredze  

Laika periods 1997.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola 
Psiholoăijas fakultāte,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 2000.- 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats docētāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola 
BruĦinieku ielā 65, LV-1011, Rīga 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 2001.-2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats docētāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība” 

Rīga, Eiženijas iela 1, LV-1007 
Nozare psiholoăija 
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Laika periods 1980- 2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats matemātikas un psiholoăijas skolotāja,  Kopš 1995.g. – skolas 
psihologs 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Ėekavas vidusskola 

Gaismas iela 9, Ėekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-2123 
Nozare pedagoăija, psiholoăija 

Laika periods 1998.-2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Madonas rajona Grašu bērnu nams 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 1995. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats ārštata lektore 
Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas rajonu un pilsētu Pašvaldības, Izglītības pārvaldes, 
Pieaugušo izglītības centri 

Nozare psiholoăija, pedagoăija 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu teicami teicami teicami 
AngĜu  labi labi  labi 

Prasmes 
 

Vācu viduvēji  viduvēji vāji 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets- lietotāja līmenis 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja tiesības kopš 1997.g. 
Papildu informācija 

Semināri 
2006. Nodarbību vadīšana 7.Starptautisko Latvijas Jauno 
mūziėu meistarkursu seminārā „Mūzika un citu mākslu 
mijiedarbība” 
2006. Nodarbību vadīšana Lielbritānijas vēstniecības 
starptautiskā projekta seminārā „Sporta nodarbības kā 
multikulturālas sabiedrības veidošanas iespēja”. 
2001.  Piedalīšanās seminārā „Vardarbības mazināšana skolā: 
Vīnes konsultatīvais modelis” Vīnē (Austrija) Eiropas 
Komisijas  projekta „Connect fi-006” ietvaros. 
2000.   Piedalīšanās Starptautiskajā seminārā „Geštaltterapijas 
teorija un prakse” Rīgā. 
1999.  Apmācības kurss pasaku terapijā. Iegūts sertifikāts. 
1999.  Piedalīšanās Eiropas Savienības Comenius 
programmas organizētajos kursos – seminārā „Konsultatīvā  
pieeja, iekĜaujot klasē bērnus ar īpašām vajadzībām” Leuvenā 
(BeĜăija) 
1995.-1997.  Līdzdalība semināros programmas 
„Geštalttterapija ar bērniem” ietvaros (200 st. apjomā). 
. 

Kursi  
 

1996.-1997.  Datorapmācības kursi „Pamats darbam ar 
Microsoft Word un Excel”. 
1997. Autovadītāju kursi, iegūta autovadītāja apliecība. 
1996.  Vācu valodas kursi (bez priekšzināšanām). 
 

Konferences 2005.  Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās un IekĜaujošās 
izglītības kongresā Glazgovā (Lielbritānija). 
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 2004.  Piedalīšanās Eiropas 18.Veselības Psiholoăijas 
konferencē Helsinkos (Somija). 
2004.  Piedalīšanās RPIVA Starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II”. 
2003.  Piedalīšanās Valsts cilvēktiesību biroja Starptautiskajā 
Zinātniskajā konferencē „Bērnu ar uzvedības traucējumiem 
mācības vispārizglītojošā skolā”. 
2003.  Piedalīšanās Eiropas Psihologu 8.kongresā Vīnē. 
2000.  Piedalīšanās Starptautiskajā Speciālās izglītības 
kongresā Mančestrā (Lielbritānija). 
2000.   Piedalīšanās un darba grupas vadīšana RPIVA 
Starptautiskajā konferencē „Sociālā pedagoăija un personības 
psiholoăiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē”. 
1998.  Piedalīšanās XXI Starptautiskajā Skolu Psihologu 
konferencē Jūrmalā. 
1996.  Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē 
„Biopsihosociālā pieeja psihosomatisko izpausmju ārstēšanā 
un novēršanā” Rīgā. 
1994.  Piedalīšanās Starptautiskajā Baltiešu Psihologu 
konferencē Jūrmalā. 
1993.  Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē „M ātes un 
bērna garīgā veselība” Rīgā. 
1993.  Piedalīšanās Vasaras Akadēmijas kursos Gēteborgā 
„Bērnu aprūpe un izglītošana Zviedrijā”. 
1993.  Piedalīšanās Pasaules latviešu Izglītības darbinieku 
konferencē „Minstere-IV” Jūrmala”. 
 

Projekti  2000.    Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija 
projektā „Atv ērtā skola” (bilingvālā izglītība) 
1998.  Lektore, semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija 
projektā „Raižu bērnu integrācija”. 
1994.-1996.  Projekta plānošanas grupas locekle, lektore un 
semināru vadītāja Sorosa fonda-Latvija projektā „Skolotāju 
atbalsta tīkls”. 
 

Publikācijas  
 

I. 
1. Considerations on Teaching Style Fitting to Boys’ and 
Girls’ Learning Style – Gender Differences as a Subject of 
Inclusion. (2005) // Inclusive and Supportive Education. 
Congress Materials. – Glasgow, UK. 
2. Izglītības sistēmas humanizācijas problēmas Latvijā. (2004) 
// Teorija un Prakse Skolotāju Izglītībā. RPIVA konferences 
materiāli. – Rīga, RPIVA. 
3. Latvijas pedagoăijas realitāte iekĜaujošās izglītības 
kontekstā (2003)// Referāta tēzes VCT konferencei. – Rīga, 
VCT birojs.  
4. Zēnu un meiteĦu uzmanības un emocionālo stāvokĜu 
dinamika un informācijas apstrādes īpatnības. (2000) Maăistra 
darbs. – Daugavpils, DU. 
5. Saskarsmes individuālā stila atkarība no temperamenta un 
pašnovērtējuma faktoriem. (1980) – Rīga, LVU. 
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2007. gada 29. janvārī 

 
 

II. 
1.Es gribu izaudzināt bērnu par labu cilvēku. (psiholoăiskā 
vardarbība?) / Psiholoăijas Pasaule. Nr.12/2006. – Rīga. 
2. Nepazaudēt nevienu... Psiholoăijas Pasaule Nr. 9/2006. - 
Rīga. 
3. Komēs zinām par autismu?/ Psiholoăijas pasaule. Nr. 
6/2006. – Rīga. 
4. Vecāki skolā. Pārdomas par uzskatiem un vērtībām./ 
Psiholoăijas Pasaule. Nr.3/2006. – Rīga. 
5. Skolotājs: profesionālis vai dzīvs cilvēks?/ Psiholoăijas 
Pasaule. Nr.12/2005. – Rīga. 
6. Apsveicot dažādību. Pārdomas par Starptautisko IekĜaujošās 
un Atbalstošās izglītības kongresu./ Psiholoăijas Pasaule. 
Nr.10/2005. – Rīga. 
7. Puika skolā. / Mans Mazais Skolā. Nr.9/2005. – Rīga. 
8. Kā mācās pirmsskolnieks?/ Psiholoăijas Pasaule. Nr.3/2005.    
Pielikums „Roku Rokā” -- Rīga. 
9. Kāpēc ir jāmācās?/ Mans mazais Skolā. Nr.12/2004. – Rīga. 
10. Vai izaudzināt ētisku cilvēku? Vai iemācīt ētiku?/ 
Psiholoăijas Pasaule. Nr.9/2004. – - Rīga. 
11. Puikas mācās citādi./ Mans Mazais Skolā. Nr. 9/2004. – 
Rīga. 
12. Pārdomas par cilvēka seksualitātes dabu./ Psiholoăijas 
Pasaule. Nr.7/2004. – Rīga. 
13. Seksisms skolā?/ Psiholoăijas Pasaule. Nr.4/2004. – Rīga. 
14. Atstāts bērns... Ko tālāk?/ Psiholoăijas Pasaule. Nr.3/2004. 
– Rīga. 
15 .Skolotāj, kā lai piespiežu savu bērnu mācīties?/ 
Psiholoăijas Pasaule. Nr.1/2004.-Rīga. 
16. Visādi bērni Latvijas skolās./ Psiholoăijas Pasaule. 
Nr.10/2003. -  Rīga. 
17 .Kāpēc humānistisko pedagoăisko ideju ienākšanas ceĜš 
Latvijas izglītības praksē ir tik ērkšėains.../ Psiholoăijas 
Pasaule. Nr.8/2003. – Rīga. 
18. Emocionālās attiecības ăimenē, to ietekme uz bērnu 
agresīvās uzvedības un noslēgtības veidošanos./ krāj.Skolotāja 
rokasgrāmata. – Rīga, Sorosa fonds--Latvija, 1996. 
19. Skolēnu attīstības vecumposmu krīzes./ krāj.Skolotāja 
rokasgrāmata. – Rīga, Sorosa fonds-Latvija, 1996. 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

Gatis Bušs 

Dzimšanas dati 1961.gada 18.februāris, Cēsis 
Adrese Saldus 18-16, Rīga, LV-1007 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7471018 
29405703 

E- pasts 
Fakss 

gimpk@hotmail.com 
 

Izglītība   

Laika periods 1991.-1994. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Apmācības psihodinamiskajā psihoterapijā,  
psihoterapija bakalaura grāds. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Eskilstūnas (Zviedrija) Aprūpes Profesiju Augstskolas 
Psihoterapijas nodaĜa 

Laika periods 1991.- 1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Dr.psych. grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1988.-1989. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Pārkvalifikācijas mācības skolu psiholoăijā,  
 

Izglītības iestādes nosaukums ěeĦingradas Valsts Universitātes Psiholoăijas fakultātes  
Skolu psiholoăijas specfakultāte. 

Laika periods 1979.-1984. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms 
fizikas pasniedzēja specialitāte. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Mācības Latvijas Valsts Universitātes  
Fizikas un matemātikas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods 2004. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats docētājs  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzējs ăimenes psihoterapeitu apmācības programmā. 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 2000.-2003. 

Profesija vai ieĦemamais amats stundu pasniedzējs  
Darba vietas nosaukums un 

adrese LU PPI 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 2000.-  šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs. 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rindzeles narkomānu rehabilitācijas  centrs 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1999.-2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats Apmācu profesionāĜus darbam ar varmācības  
gadījumiem pret bērnu. 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1998. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats privātprakse ăimenes psihoterapijā – psihoterapeita darbs ar 
ăimenēm un individuāliem klientiem, vecāku konsultēšana. 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

privātprakse 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1998. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs konsultants  
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Jelgavas rajona Dome 
Skolu psiholoăiskās palīdzības centrs 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1992.-1998. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs, darbs ar skolotāju grupām veselības mācības 
skolotāju sagatavošanas kursos, darbs ar ăimenēm un 
individuāliem klientiem. 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Ăimenes centrs 
KaĦiera iela 10 a, Rīga, LV-1063 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 1986.-1993. 

Profesija vai ieĦemamais amats skolas psihologs (1989.-1993.) skolotājs (1986.-1989.)  
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2007. gada_____________________                                                __________________ 
    Datums                 paraksts 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Cēsu sanatorijas meža skola 
Bērzaines iela 34, Cēsis, LV-4101. 
 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 1984.-1986. 

Profesija vai ieĦemamais amats skolotājs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
PriekuĜu astoĦgadīgā skola. 
 

Nozare Izglītība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu labi labi labi 
AngĜu  labi labi labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Vācu labi labi labi 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  
  

Papildu informācija 
Semināri 

2003. Apmācība Holandē (Hardervijk) vecāku konsultēšanā 
pēc Marte  Meo metodes. 
1999.- 2002. Apmācības par sistēmiskās ăimenes terapeitu 
apmācītāju. 
1995.-1999. Apmācības sistēmiskajā ăimenes terapijā, 
Osnabrikas Universitātes (Vācija) un Latvijas Pēcdiploma 
Apmācības un Kvalifikācijas Celšanas institūta kopprojekts. 
1996.-1997. Apmācības darbam ar bērnu varmācības  
gadījumiem, Sorosa fonda projekts . 
 

Kursi  
 

 

Konferences  

Projekti  2003. izglītības direktors Phare Access 2000 projektā  
„Ăimenes garīgās veselības veicināšana”. 
 

Publikācijas  
 

Pielikumi 
 
 

(norādīt nosaukumus) 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

Lilita Danilāne   
 
 

Dzimšanas dati 1971. gada 25. jūnijā 
Adrese Rožu iela 13, Mārupes pag. Rīgas raj. LV–2167 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

29 430550 

E- pasts 
Fakss 

 lilita_danilane@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods no 04.08.2005 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Doktora studijas Sociālajā psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils universitāte 
 

Laika periods 09.11.2004 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātĦu Maăistra grāds psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 08.08.2003 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Augstākā profesionālā izglītība - psihologa asistenta 
kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 18.06.2002 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Psiholoăijas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods 05.09.2005 līdz pat šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore (vispārīgā psiholoăijā, saskarsmes psiholoăijā, dialogs, 
grupu vadīšanas darbs, mazo grupu psiholoăijā, psiholoăiskā 
konsultēšana, saskarsmes treniĦi)                                 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Psiholoăijas fakultāte 
Rīga, Imantas 7 līnija, LV-1083 

Nozare Psiholoăija 
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Laika periods 17.01.2005-31.10.2006 
Profesija vai ieĦemamais amats skolas psihologs konkrēta Eiropas Savienības programmas 

Leonarda DaVinči atbalstīta pilotprojekta ietvaros 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Doma kora skola 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 17.01.2005-31.10.2006 

Profesija vai ieĦemamais amats Atbalsta grupu „Komunikatīvo prasmju pilnveides treniĦš”  
vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Doma kora skola 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 01.06.2003 līdz pat šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Psihologs un direktore Personības un organizāciju centrā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese „ALTER EGO” Rožu iela 13, Mārupe, Rīgas raj. LV-2167 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 01.04.2003- 12.11.2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats skolas psiholoăe sākumskolā „ĀBELĪTE 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Jūrmalas skolu psiholoăijas centrs 

Nozare Psiholoăija 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu labi labi labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

AngĜu  vidēji slikti slikti 
Datora lietošanas prasmes Internets , Windows, Excels, MS Word 

 
Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 
Semināri 

Papildus izglītība 
25.07.2005. Meistarklases apmācība praktisks psihologs – 
psihoterapeits sertifikāta Nr. 011-001 administrēts Valesa 
Akadēmijas sertifikācijas centrā. 
 
22.03.2001-22.02.2004 Meistarklases Psiholoăiskajā 
konsultēšanā (Psychological Counseling) ( 280 stundas) NGO 
„Doverie” St. Pēterburga 
 
12.02.2003-22.02.2004 Meistarklases pārvērtējošās 
konsultēšanas teorijā un praksē „Cilv ēcisko būtĦu cilvēciskā 
puse” (The Human side of Human beings. The Theory of Re-
evalution Counseling. Copyright© 1978 by Harvey Jackins. 
Rational Island Publisher, Settle, U.S.A.) 
28.03.2003-31.10.2003 Latvijas skolu psiholoăijas 
asociācija. Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas 
supervīzija pēc 36 stundu programmas – supervizore: Natālija 
Ivanova 
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Konferences 05.04.2004-06.04.2004 Piedalīšanās Rīgas Pedagoăijas 
un izglītības vadības augstskolas organizētā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II” 
(Theory and Practice in Teacher Training II) 
 

Projekti  Zinātniskā darbība un publikācijas 
04.10.2006-21.01.2007 Eiropas Savienības programmas 
pilotprojekts ar Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu 
par PKIVA konsultantu profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanu, apmācību rezultātu izvērtēšanu un ieteikumu 
izstrādi četrās tematiskajās jomās – 1. Profesionālās 
orientācijas teorija un prakse. 2. Psiholoăiskās teorijas. 3. 
Psiholoăiskais atbalsts. 4. Psihodiagnostika. 
 
01.10.2004-30.10.2006 Eiropas Savienības programmas 
Leonarda DaVinči atbalstīts pilotprojekts Izglītības 
programma „Radošais bērns kultūras menedžmentā”. 
Rokasgrāmatas autore – sadaĜā Psiholoăiskie aspekti darbā ar 
radošiem bērniem 
 
2006/06/07/08/mēnesis Publicēšanās žurnālā „MEDICINE” – 
sadaĜā psiholoăija ar rakstu „Dialogs savstarpējo attiecību 
attīstībai” (2006/jūnijs, jūlijs, augusts 34-36 lpp. ) 
 
01.05.2005 Raksts žurnālā „Psiholoăija mums”  
publikācija  Nauda – vara vai brīvība? (55 lpp.) 
 
03.05.2005 Psiholoăiskās treniĦprogrammas „Emocionālā 
inteliăence” izstrāde 
 
11.03.2004  Interaktīvā semināra „Jauno darbinieku 
potenciāla aktivizēšana – kā apmācīt personālu” izstrāde  
 
14.09.2003-09.11.2004 Izstrādāta un zinātniski pierādīta 
metodika atbalsta grupu darbā ar pusaudžiem „Komunikatīvo 
prasmju pilnveides treniĦā” 
 
05.04.2004-06.04.2004 Piedalīšanās Rīgas Pedagoăijas 
un izglītības vadības augstskolas organizētā starptautiskā 
zinātniskā konferencē „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II” 
(Theory and Practice in Teacher Training II) 

publikācija  „Teorija un prakse skolotāju izglītībā II” 
(Theory and Practice in Teacher Training II). Rīga, 
RPIVA,2004.g.,616p. I daĜa Iespiests tipogrāfij ā „Petrovskis 
un Ko” 240 lpp. 

Tēma: Inovāciju procesi izglītībā: realitāte, problēmas, vīzija  

Nosaukums: “Pusaudžu sociālā intelekta līmeĦa izmaiĦas 
saskarsmes prasmju attīstības grupā” 
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 2007. gada_29. janvāris                                               __________________ 
       

 02.08.2003 Psiholoăiskās treniĦprogrammas „Individuālās 
spriedzes regulēšana” izstrāde 
 
10.11.2003 Interaktīvā semināra „Sapulču vadība” izstrāde 
 
09.03.2001-10.03.2001 Piedalīšanās Rīgas Pedagoăijas 
un izglītības vadības augstskolas, Starptautiskās Akmeoloăijas 
akadēmijas organizētā starptautiskā konferencē „Personības 
brieduma psiholoăiskie aspekti” (Psychological aspects of 
personality maturity). 
 

Pielikumi 
 
 

(norādīt nosaukumus) 
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Curriculum vitae 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Ingūna Īstenā 

Dzimšanas dati 1973.gada 6.maijs 
Adrese Akācijas, Salacgrīvas l.t., Limbažu raj. LV-4033 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

4041708, 29214807 

E- pasts 
Fakss 

istena@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 2003-2005 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Maăistra diploms nr.0013 / Sociālo zinātĦu maăistra grāds 
psiholoăijā / galvenā studiju joma – daiĜrades psiholoăija 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 

Laika periods 1999 - 2003 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Bakalaura diploms nr. 002518 / Sociālo zinātĦu bakalaura 
grāds psiholoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA 

Laika periods 1988 - 1992 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Diploms nr.003427 / Tautas instrumentu spēles pedagogs 

Izglītības iestādes nosaukums 
A.KalniĦa Cēsu mūzikas vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods No 2006.09. 

Profesija vai ieĦemamais amats pētniece 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA Psiholoăijas fakultātes Kreativitātes centrs,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 2006.06., 09.,11. 

Profesija vai ieĦemamais amats asistente 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA Psiholoăijas fakultāte  
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 2006.03.- 05.  

Profesija vai ieĦemamais amats pētniece 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA Psiholoăijas fakultātes Kreativitātes centrs 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija 
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2007. gada 26.janvārī                                               __________________  
            

Laika periods 1997 - 2003 
Profesija vai ieĦemamais amats Vokālā ansambĜa vadītāja, kultūras darba vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese Salacgrīvas dome, Salacgrīvas kultūras nams 

Nozare Kultūra, pedagoăija 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu labi labi labi Prasmes 

Valodu prasmes AngĜu  labi sarunvaloda sarunvaloda 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets , MS Excel, MS PowerPoint 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

Semināri 
2006. 05. Praktiskais seminārs „Projektu vadība” 
2005.08.Praktiskais seminārs NLP 
 

Kursi  
 

2002. – 2004.AngĜu valodas kursi. 
2003. 01. Apmācība kreativitātes diagnostikā - E.Torrensa 
tests 
2002.08. Individuālpsiholoăijas vasaras skola. 
2001.11.Kursi individuālpsiholoăijas psihoterapijā 

Konferences 2006.11. Dalība XI starptautiskajā kreativitātes konferencē ar  
referātu „Bērnības perioda nozīme operas un baleta 
mākslinieku radošo personību un radošo sasniegumu 
veidošanās procesā. 
2005. 11.Dalība X starptautiskajā kreativitātes konferencē ar  
referātu „Mākslas tēla psiholoăiskās analīzes izpētes pieejas”. 
2004.11.Dalība IX starptautiskajā kreativitātes konferencē ar  
referātu „DaiĜrades psiholoăija Latvijā 20.gs.20.-30.gados”. 
 

Projekti  2006. Dalība RPIVA granta projektā „DaiĜrades psiholoăija 
 Latvijā (vēsture un hrestomātija)”  
2005. – 2006. Dalība RPIVA grantā projektā „RPIVA  
 psiholoăijas maăistru programmas daiĜrades psiholoăijas 
 specializācijas studiju kursu metodoloăiskā pamata, 
 pētniecisko metožu un kursu saturu izstrāde”, izstrādājot 
 studiju kursu „Mākslas darba psiholoăija”. 
 

 
 

Publikācijas  Īstenā I. (2006). „Psiholoăisko uzskatu sistēma mākslas tēlu 
analīzē JāĦa Bundula darbos” Zinātnisko rakstu krājums 
„Radoša personība” IV sējums, R.: Kreativitātes centrs , 75.-
80.lpp. 
 

Pielikumi 
 
 

(norādīt nosaukumus) 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
 
Gunta Jākobsone 

Dzimšanas dati 1962.gada 16.novembris 
Adrese Kristapa iela 16-54, Rīga LV - 1046 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

29149909 

E- pasts 
Fakss 

 

Izglītība  
Laika periods 

 
 
2006.g. decembris 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Diploms / Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā (Mg.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA  

Laika periods 
 
1993.-1995. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Diploms /Pedagoăijas maăistra grāds (Mg.paed.) 

Izglītības iestādes nosaukums  
LU 

Laika periods 
 
1980.-1985.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Diploms  
Specialitāte – biologs, bioloăijas un ėīmijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums LU Bioloăijas fakultāte  

Laika periods 1980. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 49.vidusskola 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
2000.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Psiholoăijas fakultāte, Imantas 7.līnija- 1. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1997.-2000.  

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Izglītošanās centrs ăimenei un skolai laboratorija, Imantas 7.līnija, 1. 
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Nozare 
Izglītība 

Laika periods 
 
1995.-1997. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LU Bioloăijas fakultāte 
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1994.-1996. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

AIDS centrs 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1994.-2003. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Hanzas vidusskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1990.-1994. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Laborante 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LU Bioloăijas fakultāte 

Nozare bioloăija 

Laika periods 1985.-1990. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas 1. vidusskola 

Nozare Izglītība 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
Krievu ěoti labi    
AngĜu Labi   

Prasmes 

Valodu prasmes Vācu ěoti labi   

Datora lietošanas prasmes 
MS Office, Internets 
 

Citas prasmes  

Papildu izglītība 

2005.psiholoăijas semināri Jauno psiholoăiju centrā (51 stunda) 
2004. sertifikācija Latvijas psihoterapeitu biedrībā 
2002.-2003. teorētiski praktiskais kurss „Psihiatrija 
psihoterapeitiem” 
1999.-2003. Francijas psihoorganiskās analīzes institūts. Iegūta 
psihoterapeita specialitāte. 
2002. starptautisks seminārs „Eksistenciāla pieeja krīžu 
situācijās”  
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2007. gada janvārī____________________                              __________________ 
 

 

1996.-1998.psiholoăijas studijas LU pieaugušo papildizglītības 
centrā. 
1995. starptautiskais kvalifikācijas celšanas seminārs ”Inovācijas 
augstskolu didaktikā” (120 stundas) 
1993.-1994. St.Pēterburgas Personības institūts. 4pakāpju kursi 
NLP. 
1990. Profesionālās karjeras izvēles centrs. Kursi „ 
Psihodiagnostikas un konsultēšanas mūsdienu metodes”. 
1990. Rostovas pie Donas Medicīnas institūts. Kursi 
„Psihoterapija” 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Valda Kabuce 

Dzimšanas dati 1956. gada 21. oktobrī, Valkā 
Adrese 

 
Bebru iela 4-29, Rīga, LV-1067 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

26728304 

E- pasts 
Fakss 

 

Izglītība  
 

Laika periods 2001.07.05. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Pamatojoties uz LU Medicīnas fakultātes Domes lēmumu, 
ārsta grāds pielīdzināts maăistra grādam 
 

Izglītības iestādes nosaukums LU Medicīnas fakultāte 

Laika periods 1993.24.05.  
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Ārsta psihiatra kvalifikācijas kategorijas apliecība 
 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 1993.24.05. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Psihiatra narkologa specialitāte 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 1974. - 1981. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Vidējās izglītības atestāts 
 

Izglītības iestādes nosaukums Valkas vidusskola 

Darba pieredze 
 

Laika periods 1999. - šobrīd 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore, kurss ,,Psihiatrijas pamati” 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Izglītības un sociālās psiholoăijas katedra,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1038 

Nozare Izglītība  
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2007. gada ________________                     __________V.Kabuce 
   datums       paraksts 

Laika periods 1997.- līdz šim 

 
Profesija vai ieĦemamais amats 6. nodaĜas vadītāja 

 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas psihoneiroloăiskā slimnīca 

Nozare medicīna 

Laika periods 1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats Paralēli ārsta-ordinatora darbam 4. nod. pieĦemu pacientus 
ambulatorajā nodaĜā, veicu STPE 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas psihoneiroloăiskā slimnīca 
 

Nozare medicīna 

Laika periods 1982.-1992. 

Profesija vai ieĦemamais amats Ārsts psihiatrs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Ātrās Medicīniskās palīdzības stacijas specializēta brigāde 

Nozare Medicīna 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
krievu Brīvi brīvi brīvi Prasmes 

Valodu prasmes angĜu Ar vārdnīcu   
     

Datora lietošanas prasmes Microsoft officce  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

 
. 

Semināri 2003. 10.11.-2004.29.03 
Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse 

Kursi 34 sertifikāti 

Konferences 2003. starptautiska konference Ungārijā - medikamenta 
,,Serdolect" pielietošanā, 
šizofrēnijas ārstēšanā un dzīves 
kvalitātes celšanā 

 
Publikācijas  2003. publikācija žurnālā "Psiholoăijas pasaule" 

 
Papildu ziĦas par profesionālo 

darbību: 
 
 

Latvijas psihiatru asociācijas locekle 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Anda KauliĦa 

Dzimšanas dati 1968. gada 21. martā 
 

Adrese Hipokrāta iela 45-1, Rīga 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
29476514 

E- pasts 
Fakss 

anda_darbi@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998.-2004. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Studijas psiholoăijas doktorantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte  
 

Laika periods 1993. – 1995. 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms, 
Maăistra grāds psiholoăijā (Mg.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 1989.-1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms,  
bakalaura grāds psiholoăijā,  psihologa asistenta kvalifikācija, 
pedagoăijas un psiholoăijas skolotāja kvalifikācija 

 
Izglītības iestādes nosaukums 

Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 1974.- 1986. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 
Limbažu 1. vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 1995. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore, docente 
Laika periods 1998.- 2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA profesionālās studiju programmas „Psihologa 
asistents”direktore 

Laika periods 2001.-2003. 
Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA Izglītības psiholoăijas katedras vadītāja 
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Laika periods 1995.-1998.  
Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA  - Skolas un ăimenes psihologu profesionālās studiju 

programmas direktore 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības augstskola,Psiholoăijas 
fakultāte  
Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods 2005.-2006. 
 

Profesija vai ieĦemamais amats psiholoăe  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
V/A Sociālās integrācijas centrs Sociālā darba daĜa 
Psiholoăiskais dienests 

Nozare psiholoăija 

 

Laika periods 2003.-2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese SPPI 

Nozare psiholoăija 

 

Laika periods 1994.-patreiz 

Profesija vai ieĦemamais amats psiholoăe 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 93. vidusskola  
LV-1082, Sesku 72, Rīga 

Nozare psiholoăija 

 

Laika periods 1993.-1994. 

Profesija vai ieĦemamais amats psiholoăe 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
A/S “Vācijas – Latvijas banka” 
Bērnu sanatorija “Bulduri”- 

Nozare psiholoăija 
 

Laika periods 1990.-1993. 

Profesija vai ieĦemamais amats skolotāja 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Limbažu 1. vidusskola 
Rīgas ielā 28, Limbaži, LV 4001. 
 

Nozare izglītība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi Labi Prasmes 

Valodu prasmes AngĜu  Labi Labi labi 
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Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
 

Papildu informācija 
Semināri 

2005. Starptautisks seminārs Tallinā „Procesuālā psiholoăija”. 
Sertifikāts. 
2005. Starptautisks seminārs Pēterburgā „Process kā dzīve”. 
Sertifikāts. 
1999. Seminārs “Psiholoăiskā konsultēšana”. Apliecība. 
1999. Skolēnu karjeras attīstīšana pamatskolā un vidusskolā. 
Apliecība 
1997. Ăimenes terapija un konsultēšana. Apliecība. 
1996. Psihoterapijas metožu izmantošana ăimenes 
konsultēšanā. Apliecība. 
 

Kursi  
 

2006. Microsoft Unlimited Potential kursi „Prezentācijas 
pamati”. Sertifikāts 
2006. SIA „Baltic consultants” kurss „Eiropas sociālā fonda 
projektu sagatavošana, īstenošana, vadība”. Apliecība. 
2006. Wodkoka- Džonsona intelekta testa lietotāja sertifikāts. 
1999. 2006. Piedalīšanās Wodkoka-Džonsona intelekta testa 
adaptēšanā Latvijā. Apliecība. 
 

Konferences 2005. Starptautiskā skolu psihologu konference Grieėijā, 
Sertifikāts. 
2001. Starptautiskā skolu psihologu konference Francijā. 
Sertifikāts. 
2001. RPIVA Starptautiskā konference “Personības brieduma 
psiholoăiskie aspekti”. Sertifikāts. 
2000. IV Starptautiskā Baltijas psihologu konference. 
Sertifikāts. 
1997. XXI Starptautiskā skolu psihologu konference. 
Apliecība. 
 

Projekti  ESF un Invalīdu un viĦu draugu apvienības „Apeirons” 
apmācība „Eiropas sociālā fonda projektu sagatavošana, 
īstenošana, vadība”, projekta nr. 
VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0123/34 (2006.gads) 
 
Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Invalīdu 
nodarbinātības veicināšana” aktivitāte 9.1. (2005.-2006.gads) 
ESF projekts „Jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācība 
dekoratora palīga profesijā”( 2006.gads)  
 
Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Profesionālās 
orientācijas plānošanas pasākumu attīstība SIC” (2005.- 
2006.gads) 
 
EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” 
9.aktivitāte (2005.gads) 
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2007. gada 26.janvārī                                                 __________________ 
    Datums                 paraksts 

Publikācijas The algorithm of the dialogic method//Promoting the well- 
being of children and youth: A challenge for the school, the 
family and the school psychologist: 27.skolu starptautiskās 
konferences matetriāli, Athens, Greece, 2005, 102.lpp. 
 
The definition and goal of the integrative eclectic approach// 
Promoting the well- being of children and youth: A challenge 
for the school, the family and the school psychologist: 
27.skolu starptautiskās konferences matetriāli, Athens, Greece, 
2005, 102.lpp. 
 
Adaptācijas fenomens: būtība, nozīme, iespējas.//Bērna 
psiholoăiski pedagoăiskā iedrošināšana, pārejot no 
sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība. 
Rīga, 2002 (8 lpp.) 
 
Connection Between social intellect and social adaptation in 
the young teenagers// Psychology & education for the 21 st 
century: skolu psihologu starptautiskās konferences materiāli. 
– Dourdan, 2001, 75. lpp. 
 
Socializācijas īpatnības pusaudžu vecumā.// Sociālā 
pedagoăija un personības psiholoăiskā adaptācija mainīgajā 
sociālajā vidē I: Starptautiskās konferences materiāli, R., 
"Vārti", 2000. 
 
Adekvāta pašvērtējuma veidošanas iespējas pusaudžu atbalsta 
grupās.// Scientica est potentia: RPIVA Zinātniskie raksti II. – 
R.: RPIVA "Vārt", 1999. – 0,8 a.l. 
 
Возможности поддержки в развитии адекватной 
самооценки у подростков.// 2 международная 
конференция. – Гродно: ГУ, 1999. – 0,1 a.l. 
 
Самооценка подростка в процессе социализации. 
Международная научная конференция: Санкт - 
Петербурский университет им. Герцена. - Санкт – 
Петербург:  Санкт - Петербурский ПУ, 1999. – 0.15 a.l. 
 

Papildinājumi 
 
 

Pasniedzamie kursi 
Vispārīgā psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, eksperimentālā 
psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, izglītības psihologa 
darbs praksē, motivācija un  komunikācija, karjers izveide un 
pilnveidošana. 
 

 

 



 75

Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

Aleksandrs KoĜesovs 

Dzimšanas dati 1971. gada 31. maijs 
Adrese Lāčplēša iela 43/45, dz.10., Rīga, LV-1011, Latvija 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29839263 

E- pasts 
Fakss 

kolesov@one.lv 

Izglītība   

Laika periods 2002.- pašlaik 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

doktorantūra (apakšnozare: sociālā psiholoăija, statuss: 
pretendents uz doktora grādu). 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 2002 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Sociālo zinātĦu maăistrs psiholoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 2000. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Darba pieredze  

Laika periods 2005.-2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats lektors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA Psiholoăijas fakultāte, 
 Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods kopš 2002./2003. ak.g. 
 

Laika periods 10.2005.-06.2006 

Profesija vai ieĦemamais amats pasniedzējs (stundu slodze). 

 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
RPIVA, Vadības un ekonomikas nodaĜa, Ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības katedra 
 Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare izglītība 
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Laika periods 09.2005.-02.2006 

Profesija vai ieĦemamais amats vieslektors (stundu slodze). 

 
Darba vietas nosaukums un 

adrese V/A Sociālās integrācijas aăentūra, koledža RRC 

Nozare izglītība 

Laika periods 
09.2003.-09.2005. 
 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
“Centrs Dardedze”, 

Nozare psiholoăija 
Valoda Lasu Runāju Rakstu  
Krievu dzimtā dzimtā dzimtā 
AngĜu  Labi Labi labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

vācu Labi Maz maz 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

Semināri 
 

Kursi  
 

 

Konferences Referāti starptautiskajās konferencēs: 
1. La Lagūna, Spānija, 24.-28. Augustā, 2005., XII 

European Conference on Developmental Psychology, 
ESDP.  

2. Maskava, Krievija, 16.-18. decembrī, 2004., 
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
“Psihologija obrazovanija: problemi i perspektivi”. 

3. Vi ĜĦas Universitāte, ViĜĦa, Lietuva, 16.-18. septembrī, 
2004. VI International Baltic Psychology Conference. 

Referāti citās konferencēs: 4 
Projekti  03.2004.-06.2004. 

PHARE projekts LE01.01.01./1-6/12 “Etniskās integrācijas 
veicināšana Valkā un Sedā”, lektors. 

Publikācijas  1. Kolesovs, A. (2005). Time perspective of Latvian and 
Russian (ethnic minority) high school students in Riga and 
Latgale. Baltic Journal of Psychology. Vol.6, No.1, p. 5-20. 
2. Kolesovs, A. (2004). Gender differences in time 
perspective of high school students in Latvia. Baltic Journal of 
Psychology. Vol.5, No.1, p. 14-20. 
3. KoĜesovs, A. (2004). Cerības un bažas par nākotni 17-
18 gadus veco krievu skolēnu laika perspektīvā. Latvijas 
Universitātes Zinātnisko rakstu krājums. 682. sēj. Psiholoăija, 
19.-28. lpp. 
4. KoĜesovs, A. (2003). Laika perspektīvas koncepcijas 
psiholoăijā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums. 
664. sēj. Psiholoăija, 21.-28. lpp. 
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2007. gada 8. janvāris                                                __________________ 

    Datums                 paraksts 
 

  4. KoĜesovs, A. (2003). Laika perspektīvas koncepcijas 
psiholoăijā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu 
krājums. 664. sēj. Psiholoăija, 21.-28. lpp. 

5. Kolesovs, A. (2002). The relation between time 
perspective and locus of control in high school 
students. Baltic Journal of Psychology. Vol.3, No.2, 
p.7-19. 

Papildinajumi 
 
 

Pabeigtie kursi: 
1. Psiholoăiskā testēšana. LU PPF, Psiholoăijas bakalaura 

programma, A daĜa, 4 kredītpunkti. 
2. Pētījums psiholoăijā. LU PPF, Psiholoăijas bakalaura 

programma, A daĜa, 4 kredītpunkti. 
3. Eksperimentālā psiholoăija. LU PPF, Profesionālā 

psiholoăijas bakalaura programma, A daĜa, 3 
kredītpunkti. 

 
Lasītie kursi: 

1. Pētījuma metodes psiholoăijā. LU PPF, Psiholoăijas 
bakalaura programmas (akadēmiskā un profesionālā), 
A daĜa, 2 kredītpunkti. 

2. Psihometrika. PPF, Psiholoăijas bakalaura programmas 
(akadēmiskā un profesionālā), A daĜa, 2 kredītpunkti. 

3. Sociālā psiholoăija (saskarsme). V/A Sociālās 
integrācijas aăentūra, koledža RRC, 5 kredītpunkti. 

4. Socioloăija. RPIVA, Personāla vadības nepilna laika 
otrā līmeĦa profesionālā programma. 

 
Veidotie studiju kursi: 
Attīstības sociālā psiholoăija. LU PPF, Psiholoăijas maăistra 

programma, B daĜa, 2 kredītpunkti. 
DAL ĪBA ASOCIĀCIJĀS International Society for the Study 
of Behavioural Development 
 
GRANTI UN APBALVOJUMI 

1. Latvijas Zinātnes padomes doktorantūras grants No. 
720. 

2. Latvijas Universitātes Kristapa Morberga stipendiāts 
2003./2004. akadēmiskajā gadā. 

Pirmās pakāpes apbalvojums LU studentu zinātnisko darbu 
konkursā 2002.gadā. 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
Gundega Kozlova 

Dzimšanas dati 24.04.1971. gada 24. aprīlis 
Adrese Jūrmala, Durbes 5 lit.2 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

29646698 

E- pasts 
Fakss 

Gundegakozlova@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 2003.-2004. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeita asistenta 
kvalifikācija, atbilstoši ZiemeĜvalstu Eksaminācijas padomes prasībām. 
Apliecība Nr. 42 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

“Mor ēno Institūts Latvijā”  

Laika periods 2000..-2002. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

sociālo zinātĦu maăistra grāda diploms Nr. 011624 psiholoăijā,  
 

Izglītības iestādes 
nosaukums Latvijas Universitāte  Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1999..-2000 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

izglītības zinātĦu maăistra grāda diploms Nr. 007031 pedagoăijā, 

Izglītības iestādes 
nosaukums Latvijas Universitāte Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1990..-1994.. 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

 bakalaura grāda diploms Nr. 001130 psiholoăijā. 
Iegūtās kvalifikācijas; - psihologa asistents Nr. 148/  
- psiholoăijas un pedagoăijas skolotājs Nr. 148/2 

Izglītības iestādes 
nosaukums Latvijas Universitāte  Pedagoăijas fakultāte 

Laika periods 1990.-. 1995 

Piešėirtā izglītības 
dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

 diploms Nr. 75. 
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Izglītības iestādes 
nosaukums 

Latvijas Nacionālais Kinomotogrāfijas centrs kinoaktieru studija 

Darba pieredze  

Laika periods 2003. -2007. 

Profesija vai 
ieĦemamais amats 

- Sociālās psiholoăijas,  
 - Saskarsmes psiholoăijas,  
 - Mazo grupu psiholoăijas,  
 - Attīstības psiholoăijas kursu lektore, 
 - SPT ( sociālpsiholoăisko video treniĦu ) vadītāja, 
- Prezentāciju iemaĦu treniĦu vadītāja. 

Darba vietas 
nosaukums un adrese Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola 

Nozare  

Laika periods 1995, - 2002 

Profesija vai 
ieĦemamais amats 

psiholoăijas lektore 
psihologs - konsultants, 
SPT ( sociālpsiholoăisko video treniĦu ) vadītāja, 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola 

Nozare izglītība 

Laika periods 1995. – 1997 

Profesija vai 
ieĦemamais amats – skolas psihologs 

Darba vietas 
nosaukums un adrese Jūrmalas skolu psiholoăiskās palīdzības centrs 

Nozare  

Laika periods 1995.   

Profesija vai 
ieĦemamais amats informatīvu, psiholoăiska rakstura līguma rakstu autore 

Darba vietas 
nosaukums un adrese Laikraksta “Rīgas Balss” 

Nozare  

Laika periods 1994. –1995.. 

Profesija vai 
ieĦemamais amats 

psiholoăiskā dienesta psihologs 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

Akciju sabiedrība “Cerība”  

Nozare  

Laika periods 1993. – 1994. 

Profesija vai 
ieĦemamais amats 

  psihologs. 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

Bērnu klubs “Ėemeri” 

Nozare  

Laika periods 1992. - 1993. 

Profesija vai psiholoăijas skolotāja 
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 ieĦemamais amats veselības mācības skolotāja 
 

Darba vietas 
nosaukums un adrese 

Jūrmalas 1, vidusskola 

Nozare izglītība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu + + + 
AngĜu  + +  
    

Prasmes 
Valodu prasmes 

    
Datora lietošanas 

prasmes 
MS Office, Internets - + 

Citas prasmes  
Papildu informācija 

Semināri 
2005. – 2006. Dalība psihodrāmas pašpieredzes grupā. Vadītājs  
                       Viesturs Rudzītis. 100 stundas 
2006.  Dalība psihoterapijas pieredzes praktiskajā grupā 

„Piecu apĜu metode”  30 stundas. Vadītāja 
R.Zarakovska. (Latvijas psihodrāmas, sociometrijas un 
grupas psihoterapijas asociācija)  

2006. Latvijas ĖermeĦa Orientēto Terapeitu Asociācijas izdots 
sertifikāts ĖT-0619 par tiesībām praktizēt ėermeĦa 
terapiju. 

2006.  „Sensomanuālā programēšana” vadītājs A. Minčenkovs              
                        (St. Pēterburga, Krievija) 120 stundas. 
2005. „Pašpieredzes psihodrāmas grupas semināri” vad ītāji 

cert. psihoterapeiti – Rovēna Zarakovska, Agris 
Palkavnieks, Anda Upmale, Vineta Šplīta, Aelita Vagale.  
28 stundas.  

2005.  „Reiki first degree” , Reiki Master  - Vita Ēdere.  
2005. „Ėermeniski – dramatiskās tehnikas ėermeniski 

orientētā psihoterapijā” ” vad ītāja J.Šubina. 
(St.Pēterburga.Krievija),  30 stundas. 

2004. – 2005.  „DziĜā psihoėermeniskā korekcija” vadītājs  
                       A.Minčenkovs (St.Pēterburga, Krievija) 120 stundas 
2004. „Ievads, pamatmetodes un paĦēmieni ėermeniski orintētā 

pshoterapija, tanatoterapjā” vadītāja J.Šubina. (St. 
Pēterburga.Krievija),”Strukturālā psihosomātika” 
vadītājs A.Minčenkovs (St. Pēterburga.Krievija). 

 Izdots sertifikāts par apmācību, 90 stundas.  
2003. “Moreno institūts Latvijā” dal ība psihodrāmas grupā. 500 

stundas. 
1996. LPA, LPMA  apliecība par dalību seminārā “Pusaudzis 

skolā un ăimenē” 
1997.  Latvijas Ăimenes centra izdota izziĦa Nr 105 par dalību 

seminārā “Piesaistīšanās teorijas” 
1996. Certicificate that participates in the workshop on Gestalt 

Theraphy conducted by Serge Ginger 
1995. Rīgas Geštaltcentra izdota apliecība par dalību 

geštaltterapijas grupās no 1994. līdz 1995. gadam, vadītāja 
Irēna Goluba 

Kursi  
 

2001.  LU PPI, Latvijas Holistiskās asociācijas, Latvijas 
Akmeoloăijas Akadēmijas izdots sertifikāts Nr. 2001/7 – 13 
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2007. gada 24.janvāris                                                 G.Kozlova __________________ 
Datums                 paraksts 

  
 

mākslas terapijas pamatkursā “M āksla un pašattieksme” 
1997. Latvijas Psihoterapeitu  Asociācijas Latvijas 

Psihosomatiskās Medicīnas asociācijas izdota apliecība 
pēcdiploma apmācības kursā “Ievads psihosomatiskajā 
medicīnā un psihoterapijā ārstiem” 

1995.  LR Izglītības un Zinātnes ministrijas izdota apliecība Nr 
3185 par mācībām skolu psihologu kursos 

1995.  LPA, LPNA izdota apliecība par apmācību Amerikas 
psihoterapeita JāĦa Granta lekciju ciklā “Kognit īvi 
biheiviorālajā psiholoăijā un psihoterapijā” 

1993. LPA izdots sertifikāts par apmācību “Psihoterapijas 
pamati” kursā pie psihoterapeita Jura BatĦas 

 
Konferences 2005 

Dalība  X starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitātes 
kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē”,  
Konferences radošās darbnīcas „Ieskats kreativitātes treniĦā” vadītāja. 
(sadarbībā ar R. Zālīti) 

Projekti   

Publikācijas  
 

Pielikumi 
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       Curriculum vitae 
 
Personas informācija 

Vārds, uzvārds                 Silvija Kristapsone 
Dzimšanas  dati               1959. gada 14. marts 
Adrese                               „Spulgas” Mārupes pag. Rīgas raj.LV-2167 
Telefons                            7613487, mob. 29155599 
e-pasta adrese                    s.kristapsone@one.lv 
 
 

Izglītība 
   Laika periods                                                                          1998 - 2002    
 Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums                       doktora diploms 
 Piešėirtā  kvalifikācija                                                             ekonomikas  
                                                                                                             doktors 
 Izglītības iestādes nosaukums              LU Ekonomikas un vadības fakultāte 
 

Laika periods                                                                          1996 - 1998    
 Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums                       maăistra diploms 
 Piešėirtā  kvalifikācija                                                             ekonomikas  
                                                                                                               maăistrs 
 Izglītības iestādes nosaukums              LU Ekonomikas un vadības fakultāte 
 

Laika periods                                                                          1977 -1982 
 Piešėirtā izglītības dokumenta nosaukums                               diploms 
 Piešėirtā  kvalifikācija                                                             ekonomists 
 Izglītības iestādes nosaukums              LU Ekonomikas un vadības fakultāte 
 
 

Darba pieredze 
Laika periods                                                  no 2004. gada 1. janvāra 
Profesija vai ieĦemamais amats                     docente 
Darba vietas nosaukums un adrese                 LU Ekonomikas un vadības fakultāte 
Nozare                                                             Izglītība 
 
Laika periods                                                  1998-2003 
Profesija vai ieĦemamais amats                      lektore 
Darba vietas nosaukums un adrese                 LU  Pedagoăijas un psiholoăijas  
                                                                        fakultāte 
Nozare                                                             Izglītība  
 
Laika periods                                                  1992-1998 
Profesija vai ieĦemamais amats                      studiju procesa administratore 
Darba vietas nosaukums un adrese                 LU  Pedagoăijas un psiholoăijas  
                                                                        Fakultāte  Psiholoăijas katedra 
Nozare                                                             Izglītība                                                      
 
Laika periods                                                  1990-1992 
Profesija vai ieĦemamais amats                      inženiere 
Darba vietas nosaukums un adrese                 LU Skolu psiholoăiskais dienests 
 Nozare                                                           Izglītība 
 
Laika periods                                                  1985-1990 
Profesija vai ieĦemamais amats                      sekretāre -mašīnrakstītāja 
Darba vietas nosaukums un adrese                 Latvijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās  
                                                                        pētniecības laboratorija 
Nozare                                                            Tieslietas 
 
Laika periods                                                 1982-1985 
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Profesija vai ieĦemamais amats                     inženiere 
Darba vietas nosaukums un adrese                Latvijas PSR  Centrālā statistikas  
                                                                       pārvalde 
Nozare                                                           Ekonomika 
 

Prasmes              Valoda                   Saprotu     Runāju  Rakstu 
                                            Krievu          ν                 ν              ν    
                                            Vācu             ν                 ν              ν 
                                            AngĜu          ν 
                               Datorprasmes      MS Office,  Internets, SPSS 
                               Citas                      B kategorijas autovadītāja apliecība 
 
 

Papildus informācija  
   Kursi             2003. gadā - augstskolu mācībspēku pedagoăiskās izglītības  
                                           pamati 
                         2005-2006 – angĜu valodas kursi 
  Konferences 

♦ Sociālā pedagoăija un personības psiholoăiskā adaptācija 
                     mainīgajā sociālajā vidē. Rīga, 1999. gada 9.-10. marts. 

♦ IV Baltijas psihologu conference. Rīga, 2000. gada 6.-9. oktobris.  
♦ Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Starptautiska conference  Rēzekne, 
2002. gada 28.februāris-2. marts. 
♦ Starptautiskā zinātniskā  konference  Teorija un prakse skolotāju izglītībā II 2004. gada 5.-6.  
aprīlis.-  Rīga: RPIVA   
♦ Biznesa izglītība un reăionālā attīstība – Rīga, 2005. gada  18.maijs  
 
♦ Psychology & education for the 21st century. Dinan (France) 25.-29 July 2001 
♦ ISPA 25th International School Psychology   Colloquium,Nyborg, Denmark, July 25 th – 29 th 2002 
♦ LU  Ekonomikas un vadības fakultātes 59. zinātniskā konference, 2001. februāris 
♦ LU  Ekonomikas un vadības fakultātes 60. zinātniskā konference, 2002. februāris 
♦ LU  Ekonomikas un vadības fakultātes 61. zinātniskā konference, 2003. februāris 
♦ LU  Ekonomikas un vadības fakultātes 62. zinātniskā konference, 2004. februāris 
♦ LU Ekonomikas un vadības fakultātes 63. zinātniskā konference, 2005. februāris 
♦ LU Ekonomikas un vadības fakultātes 63. zinātniskā konference, 2005. februāris 
Publikācijas 

                           
       Raksti recenzētos izdevumos:  

1. Kristapsone S.(2000)  Mortality Caused by external reasons of Death in Latvia in  
    the1990s. Hymanities and social Sciences Latvia 3(24)/99,  University of Latvia,   
   p.97 - 113 
2.  Kristapsone S. (2000). Narkomānijas saistība ar sabiedībai nevēlamām parādībām// Sociālā pedagoăija un 
personības psiholoăiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē.- R.:Vārti – 236-243 lpp. 
3. Kristapsone S.(2001) Statistic Characterization of Deviant Behaviour of Minors in   Latvia in1990-ies//IV 
International Baltic Psychology Conference New  Developments in the Baltics: Theory and Practic Proceedings. 
University of Latvia.Riga. – 197-211 p. 
4. Kristapsone S.(2001) Nepilngadīgo deviantās uzvedības statistiskais raksturojums 90.-to gadu Latvijā//LU  
Ekonomikas un vadības fakultātes 59. zinātniskās   conferences referāti.– Rīga, LU – 30-41 lpp. 
5.  Kristapsone S.  (2002)Correlations of Latvian criminality and socioeconomic   
 phenomena in  nineties.//Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības  
 ilgtspējīgāattīstībā. Starptautiskās zinātniskās conferences materiāli. Rēzekne -  69-78 lpp. 
6. Kristapsone S.(2002) Noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie faktori Latvijā.//  Latvijas Universitātes 
zinātniskie raksti. 647. Ekonomikas un vadības  zinību attīstības problēmas, IV. -  Rīga: LU, 397-408 lpp. 
7.  S.Kristapsone.(2002)  The incidence of HIV infections and AIDS in Latvia and world//Hymanities and social 
Sciences Latvia 2(35)/2002. – Rīga: University of  Latvia. – 139–155 p. 
8.  TiltiĦa I., Škuškovnika D.,  S.Kristapsone. (2002) Components of Teachers’ Job Motivation in Latvia. // 
Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems. – Rīga, Izglītības soĜi,  – 16 -24 lpp. 
9.Kristapsone S.  (2003). Noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie faktori  
 Latvijā   1996.-2000. gadā. // Latvija Universitātes raksti 658 sējums.  Ekonomika, I.   – Rīga: Zinātne –  133-
146.lpp. 
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10. Kristapsone S. (2004).  Četrpadsmit līdz astoĦpadsmit gadu vecu  pusaudžu   un jauniešu demogrāfiskais un 
sociāli ekonomiskais     raksturojums //  Latvijas Universitātes raksti. 2004. 671. sējums.    Ekonomika, III Rīga:  
Zinātne.-  180.-  191.lpp. 
11.Kristapsone  S.(2004). Socioeconomic Consequences of Alcohol Abuse  at the Turn of     the 21st Century in 
Latvia.//    Humanities and Social  Sciences Latvia. Population    and labour force. 4(44)/2004.  – Riga:  University 
of Latvia -  98-113 p. 
 12.Kristapsone S.  (2005) Pusaudžu un jauniešu sociāli  demogrāfiskās  un ekonomiskās  atšėirības pilnās un 
nepilnās ăimenēs// Latvijas Universitātes raksti. 2005. 689. sējums.    Ekonomika, IV-  Rīga:  Zinātne   -  148.-  
160. lpp. 
 13.  Kristapsone S. (2006).  Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloĦu izmaiĦas  1990.–2004. gadā// Latvijas 
Universitātes raksti. 2006     
             Monogrāfijas: 
 Kristapsone S. (2003). Noziedzība Latvijā (Noziedzību noteicošie sociāli  
                            ekonomiskie faktori Latvijā 90. gados). – Rīga: RAKA- 203 lpp. 
              Mācību literatūra:  

 1. Raščevska M,  Kristapsone S.(2000) Statistika psiholoăijas pētījumos.      
                             –   Rīga:Izglītības soĜi, 2000.  –    353 lpp. 
2. Kristapsone S.  (2003).  Statistika. Tālmācības studiju kurss.- Rīga: SIA  

      “Latvijas UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” – 324 lpp. 
 
Projekti: 
 LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu  dalībniece 
      2000.-2002.  zinātniskā tēma  Nr. 01.0496 (LU Nr. 474) 
LZP  finansēto pētījumu  projektu  dalībniece  
                2003.-2005   zinātniskā tēma  LU Nr. 645 -  Nepilngadīgo 
                 sociālās adaptācijas problēmas Latvijā. 
LZP  finansēto pētījumu  projektu  dalībniece  
                2005.-2006   zinātniskā tēma  LU Nr. 868 -  Nepilngadīgo 
                 sociālās adaptācijas problēmas Latvijā. 
 

  
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 

 
   Latvijas Statistiėu asociācijas valdes locekle 

LZA Demogrāfijas terminoloăijas apakškomisijas locekle 
    BVK tālmācības materiālu redkolēăijas locekle 

            
 
 

 2007. gada  30.janvāris.                                                                     S.Kristapsone           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85

Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 

Ilon a  La izIlon a  La izIlon a  La izIlon a  La izāāāān en en en e 

Dzimšanas dati 1964.gada 31.maijs 
Adrese Mazcenu aleja 23-3, P/n Jaunmārupe, Rīgas raj.,  LV-2166 

 
Tālrunis 

Mobilais tālrunis 
 
29234744 

E- pasts 
Fakss 

ilona_laizane@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods Septembris, 2003.g. .-.. līdz šim brīdim 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Studijas doktorantūrā psiholoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātē, RaiĦa bulv. 19. 

Laika periods Augusts, 2001.g. .-.. Jūlijs 2003.g. 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Sociālās psiholoăijas maăistra grāds (Mg.psych) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, 
Rīga, Kronvalda bulv., 5  
 

Laika periods Augusts, 1995.g. .-.. Jūlijs 2000.g. 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
skolas un ăimenes psihologa augstākā profesionālā 
kvalifikācija.  
 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Rīgā, 
Brīvības ielā 72 

Laika periods Septembris, 1984.g .-.. jūnijs 1986.g 
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms 
medicīnas māsas kvalifikācija. 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Mācības Rīgas 5.medicīnas skolā Rīgā, Hipokrāta ielā 2. 

Darba pieredze  

Laika periods Aprīlis,  2004. .-  līdz šim brīdim 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore (kursi „Attīstības psiholoăija”, „Saskarsme” un 
„Psihodiagnostika”). 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskola,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Pedagoăija, izglītība 

Laika periods Augusts,  2000. .-.. līdz šim brīdim 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Skolas psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Gaismas speciālā internātpamatskola,  
Rīgas raj., StopiĦu pagasts.  
 

Nozare Pedagoăija, izglītība  

Laika periods Marts,  2005..-.. līdz šim brīdim 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Projekta koordinatore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Eiropas Sociālās integrācijas fonda atbalstīts projekts 
„Izgl ītojošu materiālu izstrāde jauniešu ar speciālām 
vajadzībām integrēšanai izglītības sistēmā” Gaismas speciālā 
internātpamatskola, Rīgas raj., StopiĦu pagasts 

Nozare Pedagoăija, izglītība 

Laika periods Augusts,  2003. - Aprīlis 2004  
 

Profesija vai ieĦemamais amats Projekta vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
projekts „Atbalsts vecākiem un speciālistiem bērnu ar garīgas 
attīstības traucējumiem audzināšanā” Gaismas speciālā 
internātpamatskola, Rīgas raj., StopiĦu pagasts 

Nozare Pedagoăija, izglītība 

Laika periods Jūlijs, 1986. .-.. Maijs, 1995 
 

Profesija vai ieĦemamais amats Medicīnas māsa 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 1.Bērnu klīniskā slimnīca, Rīga, Juglas ielā 20.  
 

Nozare medicīna 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu labi Labi Labi Prasmes 

Valodu prasmes AngĜu  labi Labi Labi 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

Semināri 
Maijs, 2001.g. ... līdz šim brīdim, 
Supervīzijas skolu psihologiem, Rīgas raj. Izglītības un 
kultūras pārvalde. Kursu vadītāja I.Pišinska.  
 

Kursi  
 

Janvāris, 2003.g.  
SIA „Latvijas ăimenes centrs” kursi „Bērnu seksuālās 
izmantošanas profilakse” (40 stundas). Kursus vada A.Plūme. 
Iegūts sertifikāts 
Novembris, 2002.g.  
Praktiskās psiholoăijas institūta IMATON (Sankt-Pēterburga, 
Krievija) kursi „Mākslas terapijas daudzpusīgās pieejas” .  (40 
stundas). Kursus vada A.Kopitins. Iegūts sertifikāts. 
Februāris, 2002.g.  
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2007. gada 1. februāris                                            __________________ 

 
 

Februāris, 2002.g.  
Praktiskās psiholoăijas institūta IMATON (Sankt-Pēterburga, 
Krievija) kursi „Praktiskā psihodiagnostika” . Kursus vada 
N.Pankova. Iegūts sertifikāts. 
Marts, 2001.g. ... Marts, 2002.g. 
Nevalstiskas organizācijas „Sociāli psiholoăiskais dienests” 
(Sankt-Pēterburga, Krievija), kursi „Ăimenes psiholoăiskā 
konsultēšana” (240 stundas). Kursus vada profesors 
A.ěihtarĦikovs. Iegūts sertifikāts. 
Jūlijs, 2000.g.  
Pasaku terapijas institūta (Sankt Pēterburga, Krievija) kursi 
„Kompleksā pasaku terapija” (64 stundas). Kursus vada 
T.JevstigĦejeva-Zinkeviča. Iegūts sertifikāts. 
Marts, 2000.g. ... Marts, 2001.g. 
Nevalstiskas organizācijas „Sociāli psiholoăiskais dienests” 
(Sankt-Pēterburga, Krievija), kursi „Psiholoăiskā 
konsultēšana” (230 stundas). Kursus vada profesors 
A.ěihtarĦikovs. Iegūts sertifikāts. 

Konferences  
2006.gada februārī piedalījās Latvijas Universitātes 
64.zinātniskajā konferencē ar referātiem „Tomasa Ahenbaha 
Jauniešu pašnovērtējuma aptaujas adaptācija Latvijā” un  
”Jauniešu uzvedības novērtējuma aptauja: teorētiskie, 
psihometriskie aspekti un praktiskā pielietojamība” (līdzautore 
prof., Dr. S.Sebre) 
 
2005.gada septembrī piedalījās British and East European 
Psychology Group rīkotā starptautiskā konferencē 
„Psychology in the new Europe – methodology and 
findings”konferencē ar referātu „Cross-Cultural Comparison 
of Youth Self-Report (Achenbach) Behavioral Rating in 
Latvia, Lithuania, USA”( līdzautore prof., Dr.S.Sebre) 
 
Pētījuma „Pusaudža līdzatkarības līmeni ietekmējošie 
audzināšanas stili ăimenē” rezultāti prezentēti Rīgas Domes 
Rīgas narkomānijas profilakses centra organizētajā konferencē 
2005.gada aprīlī. 
 

Projekti  2006.gadā Eiropas Sociālās integrācijas fonda atbalstītā 
projekta „Izglītojošu materiālu izstrāde jauniešu ar speciālām 
vajadzībām integrēšanai izglītības sistēmā” ietvaros uzrakstītas 
un izdotas divas izglītojošas grāmatas bērniem ar speciālām 
vajadzībām „vieglajā valodā”. 
 

Publikācijas  2004.gadā uzrakstītas un izdotas trīs izglītojošas grāmatas 
bērniem ar speciālām vajadzībām „vieglajā valodā”. Šīs 
grāmatas ieguva Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas gada 
balvu nominācijā „M ācību grāmata”. 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 

Kristi āna LapiĦa 

Dzimšanas dati 1970.gada 9.aprīlis, Rīga 
Adrese BlaumaĦa 25 - 34 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29524664 

E- pasts 
Fakss 

kristiana.lapina@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 2000.- 2002. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

izglītības zinātĦu maăistra grāds  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un Psiholoăijas institūts. 

 

Laika periods 1991.-1997. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 000116,   
augstākā, medicīniskā izglītība  bakalaura grāds medicīnas 
zinātnēs. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Medicīnas Akadēmija/ Rīgas StradiĦa Universitāte 

Laika periods  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. 1463 
sociālpsiholoăisko treniĦu vadītāja kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
Sanktpēterburgas Akmeoloăijas Akadēmija ( KF) 

Laika periods 1998. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploma Nr. ЗТ 233545 
medicīnas māsa 

Izglītības iestādes nosaukums 
Rīgas 5.medicīnas skola 

Laika periods 1988.- 1990. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Medicīnas māsa 

Izglītības iestādes nosaukums 
Rīgas 2.vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods no 1998.gada līdz  

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
Psiholoăijas fakultāte, Izglītības un sociālās psiholoăijas 
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adrese Psiholoăijas fakultāte, Izglītības un sociālās psiholoăijas 
katedra, Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare psiholoăija 
Laika periods no 2006. gada 4. septembra 

Profesija vai ieĦemamais amats Rīgas teritoriālās struktūrvienības Centra rajona filiāles vecākā 
referente. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālā struktūrvienība 

Nozare Socioloăija, psiholoăija, jurisprudence 
Laika periods  

Profesija vai ieĦemamais amats žurnāliste 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Interneta portāls Apollo,  
 Žurnāli - „Psiholoăijas Pasaule”, „Psiholoăija Mums”, 
„Sieviete”, 

Nozare žurnālistika 
Laika periods 1990. – 1994. 

Profesija vai ieĦemamais amats darbs mācību līdzekĜu sagatavošanā desmurăijas un ėirurăijas 
apgūšanai. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

P.StradiĦa klīniskā slimnīca, ėirurăijas nodaĜa un   
Rīgas 1.medicīnas skola. 

Nozare medicīna 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi labi Prasmes 

Valodu prasmes AngĜu  Labi Labi labi 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  
  

Papildu informācija 
Semināri 

Valsts Administrācijas skola – 
 „Darbs ar dzimumnoziedzniekiem”.  

Kursi  
 

 

Konferences 2005. gads – Starptautiskā konference „Sabiedrība un 
kultūra”. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, publikācijas 
„Studentu zināšanu vērtēšanas nozīme studiju procesā” un 
„Valsts valodas nozīme mediėa profesionālās kompetences 
veidošanā”.  
2003. gada 12.-14. jūnijs – Past – Time Psychology Students 
Learning Process Self- Assesment. International Scientific 
Conference Spiritual values in Knowledge Society. Kaunas, 
Akademija, Lithuan University of Agriculture, referāts. 
2003. gada 23.- 25. maijs- Y Starptautiskā zinātniskā 
konference” Sabiedrība un kultūra: daudzveidīgais, 
reăionālais mūsdienu Eiropā”. Liepājas Pedagoăiskā 
akadēmija, referāts „Valsts valodas nozīme medicīnas 
studijās”.  
2002.gada 25.-27.marts RPIVA rīkotā konference “ Teorija 
un prakse skolotāju izglītībā “ , publikācija ”Topošo pedagogu 
profesijas izvēles motīvi”.  
2002. gada 7. marts – Rīgas StradiĦa Universitāte, Medicīnas 
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 nozares zinātniskā konference. Tēzes „Adaptācijas un 
pieėeršanās uzvedības modeĜu saistības analīze pirmsskolas 
vecuma bērniem” un „Vai akadēmiski izglītota māsa vēl 
joprojām ir vidējais personāls”. Rīga. Referāti par abām 
iepriekšminētajām tēmām. 
2002. gads – Starptautiskā konference „Sabiedrība un 
kultūra”. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, publikācija 
„Pedagoăijas nozīme kultūrā, veidojot mediėu un skolotāju 
profesionālo apziĦu”.  
2002.gada 28.februāris - 2.marts –Rēzeknes augstskolas 
rīkotā konference ”Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā”. Tēzes: ” Academically Trained Nurses 
Assesment of the Teaching Process”. 
Publikācija ”Medicīnas māsu profesionālā un akadēmiskā 
studiju procesa vērtējums”. 
Tartu, Igaunija, 2001.gada 20.-22.septembris,Tartu 
Universitātes rīkotā konference par mācīšanās un izglītības 
veidiem( Sixth the International Associations for Research on 
Textbooks and Educational Media International Conference 
on Lerning and Educiational Media);publikācija – “Students 
self analysis of study process”. 
Rīga, 2001.gada 21.-23.marts,”Dabaszinātnes un skolotāju 
izglītība-publikācija “DabaszinātĦu nozīme profesionālās 
karjeras veidošanā”. 
Rīga, 1999.gada septembris, piedalīšanās seminārā “Darbs ar 
pieaugušajiem. Pieaugušo psihiskās īpatnības”, vad. Dr. 
psych. JeĜena Mihailova. 
 

Projekti  
Zinātniski pētnieciskais darbs - pētījumi sadarbībā ar 
P.StradiĦa Universitāti, studentu motivācijas pētījumi, pētījumi 
saistībā ar dabaszinību apgūšanu, studentu mācību motivāciju, 
valsts valodas apgūšanu un lietojumu mācību procesā u.c. 
 

Publikācijas  Publicētās grāmatas:  

LapiĦa K. (2006).”Psihosomatiskās sakarības un mūsdienu 
cilvēks”. Rīga: Izdevniecība „Librum”-, 200 lp. 
Sagatavots, publicēts un nodots studentu lietošanai tālmācības 

līdzeklis “Psihosomatiskā medicīna”(RPIVA-2000).  

 
Publikācijas plašsaziĦas līdzekĜos. 
Sadarbība un publikācijas žurnālos „Psiholoăijas pasaule” un 
„Psiholoăija Mums”, „Sieviete”, kā arī interneta portālos 
„Apollo” un „Guru”- par psihosomatiskās medicīnas, 
ekopsiholoăijas u.c. tēmām. 
2006./2007. gads- iknedēĜas komentārs sadaĜā „ViedokĜi” 
(politika, psiholoăija, sociālās tēmas). 
2006./2007. gads- ikmēneša piedalīšanās raidījumos „Kā 
labāk dzīvot”, „Latvijas radio”  

2005./2006. gads- ikmēneša publikācijas žurnālā „Sieviete” 
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2007. gada 29. janvāris             paraksts 
 
 

  No 2005. gada maija – pastāvīgas iknedēĜas publikācijas 
interneta portālā Apollo un konsultatīvi raksti par dažādām, 
pamatā psiholoăiskām un politiskās psiholoăijas tēmām. 

2005. gada augusts, publikācija žurnālā „Psiholoăija Mums”, 
„Homofobā politkorektā eigēnika”.  

2005. gada augusts, publikācija žurnālā „Psiholoăijas 
Pasaule”, „Organisma cīĦa pret svešajiem aăentiem”: alerăija. 
2005. gada maijs – publikācija žurnālā „Psiholoăijas 
Pasaule”, „Atvainojiet, jūsu pasaule šodien ir slēgta”. 

2005.gada aprīlis – publikācija žurnālā „Psiholoăijas 
Pasaule”, „Mūsdienu domāšanas formāti”.  

2005. gada februāris, žurnāls „Psiholoăijas Pasaule” 
„Tehnokrātija un Ziemassvētku eglītes”. 

2005. gada februāris – interneta portāls „Guru”- „Vides 
pārmaiĦas un mūsdienu cilvēks”. 

2004. gada decembris interneta portāls „Apollo”- 
„Aizbēgsim no sevis. No Ziemassvētkiem”.  

2004. gada decembris, publikācija žurnālā „Psiholoăijas 
pasaule”- „Bulīmija . „Ēšanas traucējumi, vai tiešām īsti 
briesmoĦi?  

2004. gada novembris . interneta portāls „Apollo”- „Vai 
partnerim jāpiedalās dzemdībās”. 

2004. gada augusts, Nr. 7.., „Psiholoăija Mums”- 
„Emocionālā panaceja- humors. Tas darbojas? „ 

2004. gada februāris, Nr. 2 – „Peripetijas ap sirsniĦu jeb 
esenciālā hipertensija” 

2004. gada janvāris, Nr. 1-., „Psiholoăija Mums” – 
„Izvēlieties Damokla zobenu paši jeb AIDS fobija „ , 2. daĜa. 

2003. gada decembris „Psiholoăija Mums” Nr. 3 – 
„Izvēlieties Damokla zobenu paši jeb AIDS fobija”- 1.daĜa. 

2003. gada novembris ,”Psiholoăija Mums” Nr. 2 – 
„Bronhiālā astma un alerăija psihosomatiskās medicīnas 
skatījumā jeb vai ir vērts uztraukties par putekĜu ērci spilvenā”.  

2003. gada oktobris – publikācija starpnozaru žurnālā 
„Psiholoăija Mums”- Nr.1- „Psihosomatiskās sakarības jeb, 
vai ir vērts uztraukties, vai 2x2=4” 

 
 

Pielikumi 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Anita Lasmane 

Dzimšanas dati 1954. gada 11. novembrī 
Adrese „Mazliepadas”, Lībagu pagasts, Talsu rajons, Latvija 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29115177 

E- pasts 
Fakss 

anital@lanet.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998. – 1999 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

profesores, psihoterapeites Allas Spivakovskas  meistarklases  
psihoterapijā izdota  apliecība Nr. H-000735 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Universitātes Praktiskās psiholoăijas akadēmija  

Laika periods 1993. – 1997. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. C-D 001471.“Skolotāja paškoncepcijas un skolēna 
personības identitātes veidošanās mijsakarības” (attīstības 
psiholoăija), Dr.psych. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes doktorantūra 

Laika periods 1994. – 1995.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte  
 

Laika periods 1975. – 1980. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms Nr. 710350 (ar izcilību)  
kvalifikācija- latviešu un krievu valodas un literatūras 
skolotājs vidusskolā 

Izglītības iestādes nosaukums 
Daugavpils pedagoăisko institūts 

Laika periods 1972. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 
Rojas vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods No 01.06.2004.  

Profesija vai ieĦemamais amats asociētā profesore sociālās psiholoăijas apakšnozarē  
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 2002.- 2003.  

Profesija vai ieĦemamais amats Sociālo zinātĦu maăistra psiholoăijā studiju programmas 
direktore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, LV-1038 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1998.g. – 2004.  

Profesija vai ieĦemamais amats docente 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, LV-1038 
Psiholoăijas katedrā, no 2000. gada Psiholoăijas fakultātē 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1995.-1998.g.  

Profesija vai ieĦemamais amats konsultante 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Tukuma rajona Izglītības iestāžu Psiholoăiskās palīdzības 
centrs 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1994.-1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats psiholoăijas skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Tukuma rajona Zemgales vidusskola 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1990. – 1994.  

Profesija vai ieĦemamais amats direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Saldus rajona Kalnu vidusskolā 

Nozare skolvadība 

Laika periods 1989.-1990.g. – 

Profesija vai ieĦemamais amats skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Saldus rajona Kalnu vidusskolā 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1984. - 1989.  

Profesija vai ieĦemamais amats direktora vietniece audzināšanas darbā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Valmieras rajona 23. arodvidusskolā 

Nozare skolvadība 

Laika periods 1980. - 1989.  

Profesija vai ieĦemamais amats pasniedzēja 
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Valmieras rajona 23.arodvidusskolā 

Nozare Izglītība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
latviešu x x x 
krievu x x x 
vācu x x x 

Prasmes 
Valodu prasmes 

angĜu x x  
Datora lietošanas prasmes Microsoft Office programmas, Internets 

Citas prasmes  
Papildu informācija 

Semināri 
 

 • 2006. gada aprīlis – maijs – Leipcigas Universitātes Darba 
un organizāciju psiholoăijas institūta profesoru K. Otto un 
G. Moras lekciju kurss par darba, organizāciju psiholoăijas 
un personāla vadības aktuāliem jautājumiem pasaulē 

 • 2003. gada 1.- 7. maijs- pieredzes apmaiĦa Leipcigas 
Universitātes Psiholoăijas fakultātē Darba un organizāciju 
psiholoăijas institūtā, kopējas pētījumu programmas 
organizāciju un sociālajā psiholoăijā izstrādāšana. 

 • Supervīzijas no 2002 gada (psihoterapeite A.Baltmugure, 
Rīga) 300 stundas. 

 • No 2001.- 2003. g. studijas Sankt-Pēterburgas 
Universitātes Psiholoăijas fakultātē jaunas specializācijas 
iegūšanai – integratīvās pieejas konsultēšanā un terapijā. 

 • Seminārs-praktiskās nodarbības „Psiholoăiskā 
konsultēšana” 1. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 430 
(4180); 2. līmenis, 40 stundas, apliecības Nr. 766 (4516), 
2000.g. 

 • Seminārs- praktiskās nodarbības ”Ăimenes 
psihoterapeitiskā konsultēšana” 24 stundas, apliecības Nr. 
563 (4313), 2000. g. 

 • Latvijas Profesionālās karjeras izvēles centra programma 
„Skolēnu arodkonsultēšanas pamati”, 80 stundas 
(sertifikāts Nr. 13; 1995.g.). 

Kursi  

Konferences Referāti 
Starptautiskās konferencēs un kongresos 

Referāts III Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” – „ Pusaudžu 
psiholoăiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem 
saistība”, Rīga, 2006. gada 7. aprīlis 

Piedalīšanās Eiropas Centra darba Ħēmēju jautājumos, Latvijas 
Kristīgās akadēmijas un Latvijas Sociālā dialoga izglītības 
centra konferencē „Atrasts Amerikā – kāpēc? Migrācija: 
teoloăiskie, cilvēktiesību un sociālekonomiskie aspekti”. Rīga, 
10. – 11. 11. 2005. 

LU 63. zinātniskā konference. Psiholoăijas sekcija. Referāts „ 
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 „ Psihiskās realitātes atspoguĜojums valodā. Teorētiskie 
aspekti.” Rīga, 10.02.2005. 

Referāts JaroslavĜas Universitātes Metodiskajā seminārā 
„Teorētisko pieeju un koncepciju integrācijas jautājums 
psiholoăijā”, 2004. gada 11. – 15. aprīlis, 

ATEE konference, Rīga, 2003. 

Starptautiska konference „Teorija un prakse skolotāju 
izglītībā”, 2002., Rīga, RPIVA 

Baltijas psihologu konference, 2002., Tartu, 

Eiropas psihoterapeitu konference „Rietumi- Austrumi”, 
2001., Maskava 

Piedalīšanās Starptautiskā konferencē „BezapziĦas režija”, 
2001., Kannas 

Starptautiskās konferences „Radošas personības 
attīstība”2000., 2001., Rīga, RPIVA. 

Rīgas Pedagoăijas augstskolas 1. zinātniskā konference 
1995.g. 

Cita veida zinātniski praktisk ās konferencēs 

Zinātniski prakstiskā konference „Psiholoăija: teorija un 
prakse”, Latvijas Prakstisko psihologu asociācija, 2003.g. 31. 
maijs, referāts „Organizācijas kultūras izpētes metodika”. 
 

Projekti  Latvijas IZM apakšprogrammas Nr. 03.15.00 „Zinātnes 
infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolā” projekts 
„Personāla vadības zinātnes un prakses attīstība Latvijā un 
pasaulē” (2006. – 2007., projektu īsteno RPIVA Vadības un 
ekonomikas nodaĜa, projekta vadītāja) 

Latvijas ZinātĦu Padomes Granta pētījums Nr. 04.1324 
„Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes 
atspoguĜojums valodā”(2004.-2006., projektu īsteno LU 
Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultāte, vadošais pētnieks) 

Latvijas ZinātĦu Padomes Granta pētījums Nr. 03.0951 „Darba 
dzīves kvalitātes sociālpsiholoăiskie aspekti Latvijas 
organizācijās” (2003.g., vadītāja) 

Latvijas ZinātĦu Padomes Granta pētījums „Personības 
attīstība multikulturālā vidē” (2001.-2003., projektu īsteno LU 
PPI, vadošais pētnieks) 

Latvijas ZinātĦu Padomes Granta pētījums „Personības 
pašizjūta un identitāte”(1999.-2001.g. projektu īstenoja LU 
PPI, vadošais pētnieks) 

Starptautiskie projekti 

2000. g. marts – 2001. g. decembris Eiropas Izglītības Fonda 
projekts „ Reshaping the Structure and Focus of Teacher/ 
Trainer Training in Latvia and Lithuania” 
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  1999. g. februāris- 1999. g. augusts Sorosa fonda Latvija 
projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeĜu izveide”. 
 

Publikācijas  1. Raksti recenzētos izdevumos 
PieĦemts publicēšanai raksts Lasmane A. „Biznesa izpratne 
Rietumu un Austrumu domāšanā – mīts vai realitāte?” žurnālā 
„Bizness & Psiholoăija” Nr. 2  
Lasmane A. „Kreatīvā adaptācija” raksts žurnālā „Psiholoăija 
mums”, Nr. 6 (19), 26. – 30. lpp. 
Lasmane A., TaukuĜa S. (2006). „Sociālo un ekonomikas 
zinātĦu 1. un 4. kursu studentu trauksmes un subjektīvās 
labklājības izjūtas sakarības”; raksts ATEE konferences (LU 
PPF) 2006.g. rakstu krājumā (raksts konferences materiālos 
elektroniskā veidā), 12 lpp. 
Lasmane A., Stepule S., FiĜimonova J. (2006). Pusaudžu 
psiholoăiskās depresijas un priekšstatu par dzīves notikumiem 
saistība.//Zinātniskie raksti. III Starptautiskā zinātniskā 
konference „ Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. 
Rīga, RPIVA, 2006., 269. – 277. lpp. 
(2005). LZP granta pētījuma Nr. 04.1324 „Dažādu specialitāšu 
studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguĜojums 
valodā”  ietvaros izstrādāts un LU ZinātĦu padome 
apstiprinājusi izmantošanai mācību materiālu „Valodas 
psiholoăija” – 2005. gada decembris, 36 lpp. 
Lasmane A., Mārtinsone K. (2004). Teorētisko pieeju un 
koncepciju integrācijas jautājums psiholoăijā. JaroslavĜas 
Univesrsitātes metodoloăisko rakstu krājums, 2004., 12 lpp. 
Lasmane A., Tunne I., KrūmiĦa I., Ābele A. (2003). 
Personības attīstība multikulturālā sabiedrībā.// „RTU 
Zinātniskie raksti”, 2003., 12 lpp. 
D.Medne, I.Tunne, I.KrūmiĦa, A.Lasmane (2003). „Skolēnu 
sociālo prasmju attīstība multikulturālā sabiedrībā”krājumā 
„Teachers, Students and Pupils in a Learning Society”, ATEE 
konferences materiāli, Rīga, SIA „Izglītības soĜi”, 2003., 43.-
50.lpp 
Lasmane A. (2002). Organizācijas vadītāja pašrealizācijas un 
organizācijas kultūras sakarības.// „Teorija un prakse skolotāju 
izglītībā”(starptautiskās konferences materiāli), Rīga, RPIVA, 
2002., 63.-69.lpp. 
Lasmane A. (2000). Personības identitātes un kreativitātes 
attīstības likumsakarības.// “Radoša personība”, R., RPIVA, 
2000., 5 lpp.  
Lasmanis A., Lasmane A., Vanaga I., Lasmane D. Television 
in Children’s Education: Analisis of Research. 
//”Communication and Individual Opinion: Media inHuman 
Education”; International Conference, May 12 – 13, Vitseybsk, 
Belarus (rakstu krājums izdošanā) 
  
 2. Monogrāfiskie darbi  
Iesniegta publicēšanai monogrāfija A. Lasmane, 
K. Mārtinsone „Psiholoăija- vēsture un šodiena”, 600 lpp., 
iekĜauta izdevniecības „Zvaigzne ABC” plānā.  
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2007. gada_____________________                                                    _________________ 
    Datums                 paraksts 
 
 

  3. Mācību publikācijas 
Lasmane A. (2005). Organizāciju psiholoăija II. Tālmācības 
studiju materiāls. Rīga, Biznesa vadības koledža, 2005., 2006. 
Lasmane A. (1998). Skolotājs - skolēna personības attīstības 
rosinātājs //Rīga, , 1998.g., 76 lpp.; 
Lasmane A. (1998). Identitātes veidošanās nosacījumi 
skolotāja un skolēna saskarsmē // Rīga, Latvijas Universitātes 
Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, 1998., 80 lpp.; 

 
4. Citas zinātniskas publikācijas 

Lasmane A. (2003). Organizācijas kultūras izpētes metodika.// 
Psiholoăija. Teorija un prakse. Rīga, Latvijas praktisko 
psihologu asociācija, 2003., 12 lpp. 
Lasmane A. (1999). Raksti krājumos: “Personības pašizjūta 
un identitāte”. R., 1999., “Personības attīstība ăimenē, skolā un 
augstskolā”. R., LU, 1999., kopā 11 lpp. 
Lasmane A. (1998). Skolēna identitātes veidošanās karjeras 
izvēles procesā // Rīga, Latvijas Universitātes Pedagoăijas un 
psiholoăijas institūts, 1998., 36 lpp. 
Lasmane A. (1995). Skolotāja psiholoăiskā virzība 
pedagoăiskajā realitātē //Rīga, Rīgas Pedagoăijas augstskola, 
konferences materiāli, 1995.g.; 
 

Pielikumi 
 
 

(norādīt nosaukumus) 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Aija Lukstraupe 

Dzimšanas dati 291075-11601 
Adrese Rīga, Dzirciema iela 35 -22, LV-1083 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29411468  

E- pasts 
Fakss 

litneks@litneks.lv 

Izglītība   

Laika periods 2006. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Kvalifik ācijas līmenis individuālajā psihodinamiskajā 
psihoterapijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums Vi ĜĦas Universitāte  
 

Laika periods 2004. - 2006. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Bāzes līmenis individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums Vi ĜĦas Universitāte 

Laika periods 2001. - 2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā (Mg.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 
 

Laika periods 2000. - 2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Sociālā psihologa asistenta kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes RHI 
 

Laika periods 1996. - 2000. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms 
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes RHI 
 

Laika periods 1991. - 1995 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
P. StradiĦa Rīgas 2. medicīnas skola 
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Laika periods 1984. - 1991. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Rīgas Franču licejs 

Darba pieredze  

Laika periods No 2007. g. janv. 

Profesija vai ieĦemamais amats asistente 
Darba vietas nosaukums un 

adrese RPIVA psiholoăijas fakultāte, Imantas 7. līnija 1, LV-1083 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods No 2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Narkoloăijas Valsts Aăentūra, 

Nozare Psiholoăija 

 

Laika periods 2000. - 2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Rīgas PĜavnieku sākumskola 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1994. -1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats laborante 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pilsētas Vides un Veselības Centrs Rīga 

Nozare  
 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu izcili   
AngĜu  Labi   

Prasmes 
Valodu prasmes 

Franču labi   
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Papildu izglītība  
Semināri 2006. "Psihiatrija psihoterapeitiem" 

2004. "Izpratne par vardarbību pret bērnu un palīdzību 
vardarbības upuriem"  
2004. "Atbalsta grupas sievietēm, kas cieš vai ir cietušas no 
vardarbības ăimenē"  
2003. "Attīstību veicinošie dialogi jeb ieskats Marte Meo 
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2007. gada_____________________                                 _________________ 
    datums                 paraksts 
 

 darba metodē" 
2002. "Cilvēka attīstības psihodinamika" 
2002. "Terapeitiskā saskarsme ar bērniem, pusaudžiem un 
pieaugušajiem"  
2002. " Individuālpsiholoăiskās metodes ăimenes 
konsultēšanā" 
2001. "Psiholoăiskās palīdzības sniegšana krīžu situācijās" 
2001. "Karjeras attīstības mācību programma pamatskolas un 
vidusskolas audzēkĦiem " 
2001. "Supervīzijas, pamatojoties uz biheiviorālās 
psihoterapijas principiem" 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Krist īne Mārtinsone 

Dzimšanas dati 020870-12759 
Adrese Ėeguma iela 50, dz. 2, Rīga, Latvija, LV-1039 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29256229  

E- pasts 
Fakss 

k.martinsone@inbox.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

diploms C-D Nr.001496. 
psiholoăijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts  
 

Laika periods 1998. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 diploma Nr.003751.  
sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā   
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 1996.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploma Nr. 004518 
psiholoăijas  bakalaura grāds  

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte  
 

Laika periods 1996.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

reăistrācijas Nr.215 
psihologa asistenta kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte  
 

Laika periods 1994. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploma Nr.000921. 
pedagoăijas zinātĦu maăistra grāds  
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte 

Laika periods 1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploma Nr.102555 
latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, latviešu valodas un literatūras un 
audzināšanas darba metodikas specialitāte 
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Laika periods 1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploma Nr.000148 
filoloăijas bakalaura grāds  
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitātes Pedagoăijas fakultāte 

Darba pieredze  

Laika periods No 1999 

Profesija vai ieĦemamais amats docente. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Psiholoăijas katedra 
(no 2000.g. Psiholoăijas nodaĜa), Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 2000. – 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas bakalaura studiju programmas direktore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Psiholoăijas nodaĜa, 
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods No 2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats vadošā pētniece 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Jūrmalas gatve 
74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1999.- 2000. 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas katedras vadītāja v.i. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Jūrmalas gatve 
74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1996. - 1999. 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte Psiholoăijas katedra, 
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1996.- 1997. 

Profesija vai ieĦemamais amats psiholoăe 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 2.vidusskola. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1994. - 1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Ėekavas vidusskola. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1993. - 1994. 
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Nozare Izglītība 

Laika periods 1993. - 1994. 

Profesija vai ieĦemamais amats skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas tehniskajā koledža. 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1991. - 1992.   

Profesija vai ieĦemamais amats pasniedzēja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 26. arodvidusskolā. 

Nozare Izglītība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu    
AngĜu     
    

Prasmes 
Valodu prasmes 

    
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  
  

Papildu informācija 
Semināri 

 

Kursi  
Kvalifik ācijas celšana (pēdējie 

divi gadi): 
 

2006. I – kurss „Meditatīvā zīmēšana”. (24.stundas). Vadītājs 
A. Budza (Krievija). Iegūts sertifikāts. 
2005. X - kurss ‘’Transpersonālās psiholoăijas un mākslas 
terapijas teorija un prakse’’ 2. līmenis (36 stundas) . Vadītāja 
N. Purnis (Krievija). Iegūts Eiropas psihoterapijas asociācijas 
sertifikāts. 
2005. IX – grupu terapijas seminārs „Šamaniskās pasaules 
pieredze”. Vadītājs R. Budris, psihologs, psihoterapeits 
(Lietuva).  Iegūts sertifikāts. 
2005. VII - 3. Starptautiskā Mākslas terapijas konference – 
vasaras skola. (72 stundas), t. sk., „Transpersonal art 
psychotherapy” (48.stundas). Vadītājs F. S. Sommer (Šveice). 
Iegūti Transpersonālās psiholoăijas un radošās mākslas 
terapijas institūta sertifikāts, ko atzinusi Londonas 
Universitātes Mākslas terapijas programma. 
2005. VIII– zinātniski praktiskais treniĦš – seminārs 
„Šamaniskās tehnikas psiholoăijā”(75 stundas). Vadītājs prof. 
V. Kozlovs (Krievija).  
2005.II – VI – Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā 
pilnveide/ Inovācojas augstākās izglītības sistēmā/ 
Izglītības darba vadība. Iegūts sertifikārs nr. 0802 
2005.V – Eksistenciālās pieredzes grupa „Es un mans cietums” 
(24 stundas). Vadītājas Ieva Bite, psihoterapeite, Dr. psych., 
Gunta Deăe, psihoterapeite. Iegūts sertifikāts  
2005. IV – kurss  ‘’Transpersonālās psiholoăijas un mākslas 
terapijas teorija un prakse’’ (36 stundas) . Vadītāja N. Purnis 
(Krievija). Iegūts Eiropas psihoterapijas asociācijas 
sertifikāts. 
2005.III – grupu terapijas seminārs  ‘’Intensīvā terapeitiskā 
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 ticība’’ (28 stundas). Vadītājs A. AĜekseičiks (Lietuva).  Iegūts 
sertifikāts. 
2004. VIII - zinātniski praktiskais treniĦš – seminārs 
„Interpersona” (75 stundas) -kvalifikācijas celšanas 
programmas integratīvajā psiholoăijā ietvaros. Vadītājs prof. 
V. Kozlovs (Krievija). Iegūta apliecība. 
2004. IV – darba grupa “Procesuālais darbs” (12 stundas). 
Vadītājs Stephen Schrietevoerder (ASV). Iegūts sertifikāts.  
2004. IV– zinātniski praktiskais treniĦš – seminārs „Persona” 
(75 stundas) -  kvalifikācijas celšanas programmas 
integratīvajā psiholoăijā ietvaros. Vadītājs prof. V. Kozlovs 
(Krievija). Iegūta apliecība. 
 

Konferences 2005.  3. Starptautiskā Mākslas terapijas konference. Latvija, 
Venspils. 
ZiĦojums: „Mākslas terapijas izglītība Latvijā: perspektīvas.” 
 2005. Starptautiskā zinātniskā konference ’’ Integratīvās 
psiholoăijas teorija un prakse’’. Krievija, JaroslavĜa. 
 Darba grupa: Ярославскии   методологическии семинар.  
2005. Latvijas Universitātes zinātniskā konference, Latvija, 
Rīga. 
ZiĦojums: „Subjektīvās realitātes atspoguĜojums valodā”. 
(līdzaut.: Lasmane A.) 
2004. Starptautiskā zinātniskā konference ’’ Integratīvās 
psiholoăijas teorija un prakse’’.  Krievija, JaroslavĜa. Darba 
grupa: Ярославскии   методологическии семинар. 
ZiĦojums :‘’ Проблема интеграции психологических 
теорий и концепций в постсовременном обществе.’’ 
(līdzaut.: Lasmane A.) 
2004. Latvijas Universitātes zinātniskā konference, Latvija, 
Rīga. 
ZiĦojums: „Zaudējuma krīze sievietes dzīvē: stāstījumi par 
tuva cilvēka nāvi un šėiršanos” (līdzaut.: Bite I., Maslovska K, 
Miltuze A., Upmane A.) 
2004. RPIVA starptautiskā zinātniskā konference, Latvija, 
Rīga. 
ZiĦojums: „Stresa pārvarēšanas stratēăijas un iekšējās 
saskaĦas izjūtas sievietēm ar dažādu zaudējuma pieredzi” 
(līdzaut.: Bite I., Maslovska K, Miltuze A., Upmane A.)  
2004. II Starptautiskā mākslas terapijas konference, Latvija, 
Rīga .   
ZiĦojums: ”Mākslas terapijas situācija Latvijā. Problēmas un 
risinājumi.” 
2003. I Starptautiskā mākslas terapijas konference, Latvija, 
Jūrmala.  
Darba grupas ‘’Krāsa” vadītāja. 
2002. Latvijas Universitātes starptautiskā konference: Decade 
of Reform: Achievements, Challenges, Problems: Research in 
Educational Psychology, Latvija, Rīga 
ZiĦojums: ‘’Pārdzīvojums pēc zaudējuma -  kopīgais un 
atšėirīgais tuva cilvēka nāves un šėiršanās situācijā’’. (l īdzaut.: 
Bite I., Maslovska K, Miltuze A., Upmane A.) 
2002. 25th International School Psychology Association 
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  (ISPA) Colloquium.  Denmark, Nyborg.  
ZiĦojums : „Women after loss: individual narratives” (līdzaut.: 
Bite I., Maslovska K, Miltuze A., Upmane A.) 
2001. 24th International School Psychology Association 
(ISPA) Colloquium,  France  Dinan.  
ZiĦojums: „ Crysis after lose in human life” (līdzaut.: Bite I.,  
Maslovska K, Miltuze A., Upmane A.) 
1999. International School Psychology Association XXII 
Annual Colloqium, Šveice. 
ZiĦojums: “ Correlation between emotionally evaluating 
attitude toward Self and Sociometric status in the group of 
Adolescents’’ 
1999. Lavijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
institūta rīkotā starptautiskā zinātniskā konference: Identitāte 
un audzināšana pasaules kontekstā. Latvija, Rīga. 
ZiĦojums: “ Jauniešu emocionāli vērējošā attieksme  pret sevi 
kā viens no personības identitātes aspektiem.” 
1998. gads - XXI International School Psychology Colloqium, 
Latvija, Jūrmala. 
ZiĦojums: “Identities as Personality Core Formation 
Ontogenesis.”  
1996. gads - The Baltic Sea Conference on Treatment in 
Psychosomatics: the Bio -psycho - social Approach, Latvija,  
Rīga. 

Projekti  Dalība starptautiskos projektos:  
2005. XII Latvijas IZM apstiprināts Mākslas terapijas 
speciālista profesijas standarts. (darba grupas vadītāja).  
2005. III International Art-therapy Conference (Venspils). 
Organizācijas komitejas priekšsēdētāja. 
2005. Dalība : Statēăiskās plānošanas seminārs „Mūzikas 
terapijas attīstība Latvijā”. (Vācija, Latvija). 
Darba grupa ‘’Zinātniskās pētniecības attīstība.’’ 
2004. II International Art-therapy Conference (Rīga). 
Organizācijas komitejas priekšsēdētāja. 
2003. I International Art-therapy Conference (Jūrmala). 
Organizācijas komitejas locekle. 
2000.gads - IV International Baltic Psychology Conference 
(Riga). Darbs organizācijas komitejā.  
1998. gads - XXI International School Psychology Colloqium 
(Jūrmala). Darbs organizācijas komitejā 
 

Publikācijas  1. Mārtinsone, K., Bite, I., Miltuze, A., Upmane, A., Maslovska, 
K.. (2006). Attachment Styles and Coping Strategies for Women 
with and without Experience of Loss. Baltic Journal of 
Psychology, Riga, LU Akadēmiskais Apgāds (in print). 

2. Maslovska, K., Mārtinsone, K., Miltuze, A., Upmane, A., Bite, 
I. (2005). Krīzes pārvarēšanas veidi Latvijas sievietēm ar tuva 
cilvēka nāves un ar šėiršanās pieredzi. Latvijas Universitātes 
zinātniskie raksti 2005. Psiholoăija. (in print).  

3. Mārtinsone,K., Lasmane,A. Psiholoăijas 
vēsture.Monogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC (iespiešanā).  

4. Bite,I., Mārtinsone, K., Maslovska, K., Miltuze, A., 
Upmane,A.  Attachment styles and coping strategies in adult 
women with expierence of loss or divorce. Social work 
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   (iespiešanā). 
5. Mārtinsone K., Maslovska K., Bite I., Miltuze A., 

Upmane A. (2004) Common and diverse aspects of 
emotional  experience and  crisis coping cathegories in 
case of loss for women in Latvia. Social work,  4(1), 
40-55. 

6. Mārtinsone,K., Lasmane,A. (2004) Проблема 
интеграции психологических теорий и концепций в 
постсовременном обществе. Труды Ярославского 
методологического семинара. Tom2: Пpeдmem  
психологии: Яpocлaвль: MAПH. 226-235  

7. Miltuze, A., Upmane, A. Mārtinsone,K., Maslovska, K., 
Bite,I.  (2004) Stresa pārvarēšanas stratēăijas un iekšējās 
saskaĦas izjūtas sievietēm ar dažādu zaudējuma pieredzi. 
RPIVA starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums, 
Rīga  

8. Maslovska, K., Mārtinsone, K., Miltuze, A., Upmane, A., 
Bite, I. (2004) Zaudējuma krīze sievietes dzīvē: kopīgais un 
atšėirīgais pārdzīvojumos pēc tuva cilvēka nāves un 
šėiršanās. Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. 2004. 
Psiholoăija. Psiholoăija. R: LU, 52 – 62 

9. Bite, I., Fenogenova,A., Mārtinsone,K., Maslovska,K., 
Miltuze,A. (2002) Krīzes izpratnes teorētiskie pamati. 
Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems: 
Research in Educational Psychology, VI, 15, R: LU, 103-
113 

10. Miltuze,A., Maslovska,K., Mārtinsone,K., Fenogenova,A. 
(2001). Pārdzīvojumi pēc zaudējuma: kopīgais un atšėirīgais 
tuva cilvēka nāves un šėiršanās situācijā. Rīgas Psiholoăijas 
augstskolas starptautiski recenzētais zinātnisko rakstu 
krājums “Psiholoăijas aktuālās problēmas: teorija un 
prakse” (1), R: JUMI, 247-258 

11. Fenogenova,A., Maslovska,K., Miltuze,A., Bite,I., 
Mārtinsone,K. (2001) Krīze: vēsturiski teorētiskie aspekti. 
Rīgas Psiholoăijas augstskolas starptautiski recenzētais 
zinātnisko rakstu krājums “Psiholoăijas aktuālās 
problēmas: teorija un prakse” (2) , R: JUMI, 21-38  

12. Mārtinsone K. (1999) Emotional attitude toward Self as an 
Identity Component. Identity and Self – esteem: Interaktions 
of Students, Teachers, Family and Society. Riga, 51 - 59 

13. Mārtinsone K. (1999) Identitātes kā personības kodola 
veidošanās ontoăenēzē (integratīvā skatījumā).: Personības 
attīstība ăimenē, skolā un augstskolā:  recenzēts Latvijas 
Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūta 
zinātnisko rakstu krājums.  Rīga, 32 - 39 

14. Mārtinsone K. (1999) Savas pozīcijas grupā pašvērtējuma 
un citvērtējumu savstarpējās sakarības jauniešu vecumā.  
Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības 
veidošanās mācību un audzināšanas procesā. Latvijas 
Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas rakstu krājums 
Rīga.74-79  

15. Mārtinsone K.(1998) Adekvāts pašvērtējums - optimālas 
pašizjūtas un savas identitātes veidošanās garants. Latvijas 
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  Uviversitātes Pedagoăijas un psiholoăojas institūta 
zinātnisko rakstu krājums Personības pašizjūta un 
identitāte. - R., 27 - 40. 

 
Mācību grāmatas un metodiskie materiāli: 
 
1. Mārtinsone K. (2004). IeteikumiSociālo zinātĦu bakalaura 

studiju programmas psiholoăijā noslēguma darba izstrādei 
un noformēšanai. RPIVA.  

2. Mārtinsone K. (2003). Metodiskais materiāls sociāli 
psiholoăisko treniĦu vadīšanā. Riga, SPPA. 

3. Mārtinsone,K. (1999)  Kā mēs sajūtam un uztveram pasauli. 
Psiholoăija vidusskolām. Skolotāju grāmata. Zvaigzne ABC, 
28 – 30 

4. Mārtinsone,K. (1999)  Ko nozīmē būt uzmanīgam? 
Psiholoăija vidusskolām. Skolotāju grāmata. Zvaigzne ABC, 
30 - 35  

5. Mārtinsone,K. (1999) Ar ko cilvēki atšėiras cits no cita. 
Psiholoăija vidusskolām. Skolotāju grāmata. Zvaigzne ABC, 
55 - 64 

6. Mārtinsone,K. (1999) Kā mēs sajūtam un uztveram pasauli. 
Psiholoăija vidusskolām. Skolotāju grāmata. Zvaigzne ABC, 
36 - 47  

7. Mārtinsone,K. (1999) Ko nozīmē būt uzmanīgam? 
Psiholoăija vidusskolām. Skolotāju grāmata. Zvaigzne ABC, 
47 - 50  

8. Mārtinsone,K. (1999) Ar ko cilvēki atšėiras cits no cita. 
Psiholoăija vidusskolām. Skolotāju grāmata. Zvaigzne ABC, 
97 - 107  

9. Mārtinsone K.(1998.) Emocionāli vērtējošās attieksmes pret 
sevi būtība un nozīme personības struktūrā.  R.,  52. 

Populārzinātniskās publikācijas: 
Mākslas  un terapijas sintēze. Psiholoăijas pasaule. (2003), Nr. 
7, 8 -11  

Pielikumi 
 
 

Darbība profesionālajās organizācijās 
No 2003. biedrības “ Latvijas Mākslas terapijas asociācijas” 
valdes priekšsēdētāja 
Zinātniskā konsultanta pienākumi: 
Žurnāls „Psiholoăijas Pasaule” 
Žurnāls „Psiholoăija Mums” 

 
 

 
2007. gada_____________________                                        ____________________                                           

    Datums                 paraksts 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
OĜegs Nikiforovs. 
 

Dzimšanas dati 1965. gada 7. februārī, Rīgā 
Adrese Pāles 14/8-123, Rīga, LV-1024 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7522321 
29168832 

E- pasts 
Fakss 

nik_oleg@latnet.lv 

Izglītība   

Laika periods 2003. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Asociēta profesora diploms.  Asociēta profesora zinātniskais 
nosaukums. 

Izglītības iestādes nosaukums LU 
Laika periods 1996. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Psiholoăijas bakalaura akadēmiskais grāds un psihologa 
praktiėa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils universitāte 
Laika periods 1994. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Psiholoăijas Doktora Zinātniskais Grāds (Dr.psych.) 
Promocijas darba tēma: "Lomu mijiedarbības sistēmas 
"Skolotājs – Skolēns" ietekme uz skolēnu tuvākās attīstības 
zonas kognitīvajiem komponentiem". 

Izglītības iestādes nosaukums LU 
Laika periods 1991.-1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Aspirants. 

Izglītības iestādes nosaukums Krievijas Izglītības Akadēmijas Psiholoăijas Zinātniski 
Pētnieciskais Institūts 

Laika periods 1982.-1989. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms Nr. 
Kvalifik ācija- Bioloăijas un ėīmijas skolotājs. 
Aizstāvēts diplomdarbs "Mijiedarbība grupās ar dažādu 
attīstības līmeni". 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Pedagoăiskais Institūts, Bioloăijas un ėīmijas 
Fakultāte. 

Laika periods 1972.-1982. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 30. vidusskola 
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Darba pieredze  

Laika periods 1998 -   

Profesija vai ieĦemamais amats Docents, tad katedras vadītājs un asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, Rīga LV-1083 

Nozare Psiholoăija, izglītība. 

Laika periods 2004.- 2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats asociētais profesors  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Psiholoăijas augstskola Lomonosova 4, Rīga 
Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Lomonosova iela 4, Rīga  
Informāciju Sistēmu Menedžmenta Augstskola, Lomonosova 
ielā 1, Rīga 
Daugavpils Universitāte, Vienības 13,Daugavpils 

Nozare Psiholoăija, izglītība. 

Laika periods 2004.-2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats Akadēmijas reprezentatīvais pārstāvis Latvijā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese VELESA akadēmija, www.velesa.ru 

Nozare Psiholoăija, izglītība. 

Laika periods 2003.-2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats profesors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
KatoĜu Garīgais seminārs, Rīgas Teoloăijas institūts,  
KatoĜu iela 16, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība. 

Laika periods 1998-2004. 

Profesija vai ieĦemamais amats docents 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts,  
Rīga, Kronvalda bulv. - 4 

Nozare Psiholoăija, izglītība. 

Laika periods 1995.-1998. 

Profesija vai ieĦemamais amats docents 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Humanitārais institūts,  
Baznīcas iela 16/20, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība. 

Laika periods 1998.-2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats Padomes asociētais loceklis 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Psiholoăijas promociju padome 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1992.- 2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats Psihologs (1996.-1997), direktora vietnieks (1998.-2001.) 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Purvciema ăimnāzija,  
D.Brantkalna 5, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
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Laika periods 1994.-1996. 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas pētniecības laboratorijas vadītājs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 87. vidusskola 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 1989.-1991. 

Profesija vai ieĦemamais amats lektors 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Daugavpils pedagoăiskais institūta Psiholoăijas katedra 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu X X X 
AngĜu  X X  

Prasmes 
Valodu prasmes 

Latviešu X X X 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes  
Papildu informācija 

Semināri 
 

Kursi  
 

2006.g.; Ieguvis VELESA akadēmijas sertifikātu par Personālā 
apmācības speciālista kvalifikāciju. 
2005.g.; Ieguvis VELESA akadēmijas sertifikātu par Psihologa 
- psihoterapeita  kvalifikāciju. 
1992.g.; Krievijas Izglītības Akadēmijas Psiholoăijas 
Zinātniski Pētnieciskais Institūts, viengadīgais praktiskā 
psihologa kurss. 
 

Konferences 2006.g.; III Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA, 2006. g.  
6-8 aprīlis. 
2005.g.; „Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” 4. starptautiskā 
zinātniskā konference 2005.g. 18.-20. maijs. Daugavpils 
Pedagoăiskajā Universitātē. 
2003.g.; ATEE starptautiska konference LU 
2001.g.; "ě.Vigotskis un mūsdienu kultur - vēsturiskā 
psiholoăija." GomeĜas Pedagoăiskajā Universitāte. 
Starptautiskā zinātniskā konference. 
2000.g.; "Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika." 2. starptautiskā 
zinātniskā konference 2000.g. 18.-20. maijs. Daugavpils 
Pedagoăiskajā Universitātē.  
1997.g.; “ě.Vigotskis, Ž.Piaže – 100” LU. 
1996.g.; “Skolotāja radošā aktivitāte” Kijevas universitāte. 
Starptautiskā zinātniskā konference 
1995.g.; "Kultūra. Ekoloăija. Pedagoăiskais process." 
Daugavpils Pedagoăiskajā Universitātē. Starptautiskā 
zinātniskā konference. 
1994.g.; "Kultūra. Ekoloăija. Pedagoăiskais process." 
Daugavpils Pedagoăiskajā Universitātē. Starptautiskā 
zinātniskā konference. 
1994.g.; "Izglītības politika skolā" Sorosa fonda seminārs, 
Jūrmalā. 
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 1993.g.; "Kultūra. Ekoloăija. Pedagoăiskais process." 
Daugavpils Pedagoăiskajā Universitātē. Starptautiskā 
zinātniskā konference. 
1992.g.; "Personība mijiedarbībā un saskarsmē" Rostova-Pie-
Donas, Pedagoăiskā Universitātē. Starptautiskā zinātniskā 
konference. 
1990.g.; "Skolotāja pedagoăiskā kultūra" Daugavpils 
Pedagoăiskajā Universitātē. 
 

Projekti  „Profesionālās Karjeras Izvēles Valsts Aăentūras konsultantu 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana.” Vadošais docētājs 
15.10.2006. – 24.01.2007. 
 

Publikācijas  Regulāri publicē rakstus un metodiskus materiālus skolotājiem 
žurnālos un rakstu krājumos. Pašlaik strādā pie monogrāfijas 
"Psihoanalītiskas un kognitīvas pieejas integrācija skolas 
prakse". 
 
1. О.Никифоров Представления о ценности образования 

http://www.relga.ru/ 
2. О.Никифоров Вера или знание? http://www.relga.ru/ 
3. О.Никифоров (2007). Психология и педагогика. ИСМА, 

2007 g. 355 lpp. 
4. O.Nikiforovs (2006). Psiholoăija – pedagogam. Iesniegts 

izdevniecībā. 2006 g. 255 lpp. 
5. O.Nikiforovs (2006). Pedagoăija – psihologam. Iesniegts 

izdevniecībā. 2006 g. 255 lpp. 
6. Nikiforovs O. (2006). Psiholoăijas zinātnes attīstība un tās 

priekšmets. III Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīga, RPIVA, 2006. 
g. 328-339 lpp. 

7. Nikiforovs O. (2005). Ketela personības struktūras tests 
(16PF). Rīga Izglītības soĜi. 2005. 105 lpp. 

8. Nikiforovs O. (2004). Intelekta izpēte skolā un augstskolā. 
Rīga EVE. 2004. 125lp 

9. Никифоров О.В. (2002). Теория Э.Фромма - опыт 
анализа и применения при наблюдении бытия. Минск 
2002 г. журнал общества психологов республики 
Беларусь "Психология" №3 стр. 34-45. 

10. O.Nikiforovs (2003). Attīstības teorija krievu un 
rietumu psiholoăijā. ATEE konference LU 2003 g. 51-56 
lpp. 

11. O.Nikiforovs (2003). Datorpsihodiagnostikas 
izmantošana konsultācijas un aplūkošanas gaitā ATEE 
konference LU 2003 g. 241-245 lpp. 

12. Никифоров О.В. (2003). Использование 
психосемантики в кросскультурных социально-
психологических исследованиях. // Новейшие 
психологические теории в современной 
психологической науке. Сборник научных статей. М.: 
НИИ психологии РАО. 2003 стр. 25-48. 

13. Никифоров О.В. (2002). Теория любви Э.Фромма. 
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  Psiholoăijas augstskola. Psiholoăijas aktuālās problēmas: 
teorija un praktika. 2. Sējums Rīga 2002 g. lpp. 92-104. 
14. О.Никифоров (2001). Теория Зоны Ближайшего 

развития в современной психологии. 
Л.С.Выготский и современная культурно-
историческая психология. Гомель, 2001. стр.127-
134. 

Papildus informācija 
Lasa lekcijas par sekojošiem 
mācību kursiem: 
 

1) Vispārīgā psiholoăija; 
2) Sociālā psiholoăijā; 
3) Personības psiholoăija. 
4) Psihodiagnostika. 
5) Etnopsiholoăija (Autora kurss) 
6) Augstākās izglītības pedagoăija un psiholoăija (Autora 

kurss) 
7) Aizrobežu sociālpsiholoăiskās teorijas (Maăistra 

programma. Publicēta LUISa) 
8) Datorpsihodiagnostika (Autora kurss) 
9) Tiesas psihiatrija 
Visi minētie kursi tiek lasīti topošiem pedagoăijas un 
psiholoăijas maăistriem un doktorandiem LU, DU, RPIVA. 2 
doktora (I.Starodomska, I.Kokina) , 180 maăistra (100 - 
pedagoăija un 80 - psiholoăija) un vairāk ka 500 bakalaura 
darbu zinātniskais vadītājs. 4 doktora darbu recenzents 
(R.Alijevs, I.Tunne, V.Dombrovskis, S.Guseva). Lasa lekcijas 
skolotājiem tālāk izglītības kursos. Lasa lekcijas skolēniem 
skolās. Pirmā skolās psiholoăijas standarta autors. 
 
AKTIVIT ĀTES: 
Zinātniski - praktisk ā jomā: 
1. Standartizēja Amthauera Intelekta struktūras testu Latviešu 

izlasei vecumam no13 līdz 35 g. 
2. Adaptēja intelekta izpētes metodiku ASTUR latviešu 

izlasei. 
3. Standartizēja Kettella 16PF testu latviešu izlasei. 
4. Pabeigts eksperimentālais pētījums par krievu un latviešu 

etniskiem stereotipiem. 
Organizatoriskajā jomā 
Organizēja un vadīja seminārus skolotājiem Skolotāju 

izglītības centrā: 
• Klases audzinātāja darba psiholoăiskie aspekti. 
• Klases savstarpējoō attiecību izpētē. 
• Skolēnu kognitīvo iemaĦu attīstība stundā - problēma un 

tās atrisināšanas iespējas. 
• Skolēnu kreativitātes attīstība projektu darbā. 
• Psihoanalītiskie aspekti skolas darbā. 
Organizēja un vadīja seminārus skolu psihologiem Skolotāju 

izglītības centrā  
• Intelekta diagnostikā skolu psihologa praksē.. 
• Attiecību diagnostika sistēmā "skolotājs - skolēns". 
• Skolotāja vieta skolēna psihosemantiskajā laukā. 
 
Pasniedzēja darb ības jomā: 
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2007. gada_____________________                                                __________________    
Datums                 paraksts 

  
1. Izstrādāts un tiek realizēts kurss "Datorpsihodiagnostika". 
2. Izstrādāts un tiek realizēts kurss "Skolās psiholoăiskā 

dienestā darbības organizācija". 
3. Izstrādāts un tiek realizēts kurss "Etnopsiholoăija". 
4. Izstrādāts skolu standarts kursam "Psiholoăija". 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
 
Viktorija Perepjolkina  

Dzimšanas dati 150276-11808 
Adrese Sesku 7/2. dz.61, Rīga 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7860679 darbā 
26555038 

E- pasts 
Fakss 

viktorija@rpiva.lv 
7808034 

Izglītība  
Laika periods 

 
 
2001.g. –2004.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Diploms / Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā. 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte  

Laika periods 
 
1995.-2000.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Diploms / Sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā; 
Diploms / Skolas un ăimenes psihologa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums  
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 
 
1981.-1994.g. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
Atestāts par vidējo izglītību. 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas universālā komercskola  

Darba pieredze 
Laika periods 

 
01.16.2007. līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Psiholoăijas pētniecības centrs, Imantas 7.līnija, 1. 

Nozare Psiholoăija, pētniecība 

Laika periods 
01.09.2004.g. -15.01.2007; 
01.11.2001. -31.01.2002.  

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Asistents. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Psiholoăijas fakultāte, Eksperimentālās psiholoăijas 
laboratorija, Imantas 7.līnija, 1. 

Nozare Psiholoăija, pētniecība 
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Laika periods 

 
01.06.2004.g. līdz šīm brīdim 
01.09.2000. –31.06.2001. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Lektors 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoăijas 
fakultāte,  Izglītības un sociālās psiholoăijas katedra,  Imantas 7.līnija, 1. 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

Laika periods 01.01.1999. -31.12.2001. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

Konsultants (psiholoăiskās palīdzības telefonā (Krīzes telefons)) 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Krīzes centrs “Skalbes”, Kungu ielā 34, Rīga. 

Nozare Psiholoăiskā konsultēšana 

Laika periods 28.05.1997. –27.01.2004. 

Profesija vai ieĦemamais 
amats 

sekretāre-menedžere. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts, Struktoru ielā 14, Rīgā 

Nozare Agrārā ekonomika 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
Latviešu teicami labi labi 
Krievu teicami teicami ěoti labi 

Prasmes 

Valodu prasmes 
AngĜu labi viduvēji viduvēji 

Datora lietošanas prasmes 
Labas iemaĦas darbā ar datoru (Windows vidē - McWORD, 
McEXCEL, PowerPoint; SPSS). 
 

Citas prasmes 

Ir pieredze psiholoăisko testu adaptācijā; psiholoăisko pētījumu 
rezultātu apstrādē, analīzē un interpretācijā; aptaujas anketu 
sagatavošanā; psiholoăisko pētījumu projektu izstrādāšanā. 
 

 
Ir pieredze pašizaugsmes un psiholoăiskas korekcijas grupu 
organizēšanā un vadīšanā. 
 

 
Ir pieredze vietējā un starptautiskā līmeĦa lietišėo semināru un 
zinātnisko konferenču organizēšanā. 
 

Papildu informācija 
Semināri 

22.-24.09.2006.g. Metodoloăisks seminārs „Personības izpratnes 
specifika psiholoăijā” Igora Kondakova vadībā (20 akad.st.) 
(Maskavas Pedagoăiski-Psiholoăiskā Universitāte, sertifikāts). 
 

 

05.07.-10.07.2006., 23.05.-26.05.2006.; 28.01.2006.- 01.02.2006. 
g. „ Ăimenes psihoterapija” ăimenes konsultantu apmācības 
programma E.G.Eidemillera vadībā (72 akad.st). (St.-Pēterburgas 
Valsts Universitātes Psiholoăijas fakultātes sertifikāts). 

 
 
 
 

14.01.2005.g. Mācību seminārs psihodiagnostikā „S.Rozencveiga 
Frustrācijas tests” , St.-Pēterburgas Valsts Universitāte, Psiholoăijas 
fakultāte (sertifikāts apliecina tiesības profesionāli lietot testu) (4 
akad.st.). 
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 2007. gada 24. janvārī____________________                           __________________ 
 

 
15.01.2005.g. Mācību seminārs psihodiagnostikā „Hand- tests” , St.-
Pēterburgas Valsts Universitāte, Psiholoăijas fakultāte (sertifikāts 
apliecina tiesības profesionāli lietot testu) (4 akad.st.). 

 

28.-30.05.2004.g. St-Pēterburgas Pasaku terapijas institūta rīkotā 
“Pasaku terapeitu sagatavošanas programma III pakāpe” (20 akad.st.), 
T.Zinkevičas-JevstigĦejevas vadībā (sertifikāts + Pasaku terapeita 
apliecība). 

 28.-30.05.2004.g. Praktiskais seminārs “Ăimenes psihoterapijas 
metodes” (20 akad.st.), V.I. Jesaulova vadībā (EAP sertifikāts). 

 
20.-23.12.2003.g. St-Pēterburgas Pasaku terapijas institūta rīkota 
“Psiholoăiskās konsultēšanas meistārdarbnīca” (24.akad.st.), T. 
Zinkevičas-JevstigĦejevas un D.Kudzilova vadībā (sertifikāts). 

 26.-28.12.2003.g. Praktiskais seminārs “Intīmo attiecību psiholoăija un 
dzīves scenāriji ” (16 akad.st.), V.I.Jesaulova vadībā (EAP sertifikāts). 

 
15.-17.02.2002.g. Maskavas psihoterapijas un klīniskās psiholoăijas 
institūta rīk. praktiskais seminārs “Psihoterapija psihosomatikā” 
(30.akad.st.), vad. V.I.Iesaulovs (sertifikāts). 

 16.-30.06. 1999.g. Krīzes centra “Skalbes” rīkotais “Krīzes intervences” 
praktiskais seminārs 

Kursi 14.06.2004.-15.11.2004.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
Pedagoăijas nodaĜas organizētie tālākizglītības programmas kursi 
“Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” (160 akad.st). 

 28.06.2001.-04.07.2001.g.  St-Pēterburgas Pasaku terapijas institūta 
rīkota “Pasaku terapeitu sagatavošanas programma I un II pakāpe” (32 
+40 akad.st.), T.Zinkevičas-JevstigĦejevas un T.Grabenko vadībā 
(sertifikāts). 

 
 01.05.2000.g. St-Pēterburgas Ped.Universitātes Attīstības psiholoăijas 

un Pedagoăiskās psiholoăijas kad. vad. Ludmilas Regušas lekcija 
“Zinātniskā pētījuma metodoloăija psiholoăijā. Jaunākās atziĦas”. 
SaĦemta apliecība. 

Konferences 2003.gada 7.-8. novembris  VIII starptautiskā kreativitātes 
konferencē „Radošas individualitātes attīstība un struktūra”  

Projekti  2005.-2006 g. „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie 
aspekti dažādās valstīs”  pēc  LR izglītības un zinātnes ministrijas 
pasūtījuma, veicu pētījuma datu apstrādi un analīzi. Pr-ta v-js 
Dr.psych.O.Nikiforovs. 

 2005.g maijs-2006.g. janvāris„Psiholoăisks pētījums gājēju drošības 
kampaĦas izstrādei un izvērtēšanai”, pēc CSDD pasūtījuma, piedalījos 
visos pētījuma etapos (pētījuma dizaina izstrādē, aptaujas izveidē, 
rezultātu ievākšanā, apstrādē, interpretācijā; atskaites rakstīšana, 
ieteikumu izstrādē), atbildīgais par p-ta izpildi Mg.psych.U.Ābele 

Publikācijas  Nav 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Alla Plaude 

Dzimšanas dati 1968. gada 18. maijs 
Adrese 

 
J.Alunāna 8, Jūrmala, LV-2008 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
296 275 96 

E- pasts 
Fakss 

aplaude@inbox.lv 

Izglītība  
 

Laika periods 2004. – līdz šmbrīdim 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

uzsāktas studijas “ Psihodinamiskā psihoterapija” 

Izglītības iestādes nosaukums 
Vi ĜĦas Universitāte 

Laika periods 2003.– līdz šim brīdim 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
Studijas doktorantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, doktorantūra 
 

Laika periods 2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms 
sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

diploms 
sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Laika periods 2001. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
skolas un ăimenes psihologa kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 
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Darba pieredze  

Laika periods  
2003. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Izglītības un sociālās psiholoăijas katedra,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 2004. – 2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats katedras vadītāja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Organizāciju psiholoăijas katedra,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods  
2004. - šobrīd   
 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologa privātprakse,  mācību semināru, psiholoăisko 
treniĦu, projektu  organizācija un vadība 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods  
2002.- šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
BKI 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods  
2000.- 2002. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
JSPPC 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1999.- 2004. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Pumpuru vsk.  

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1999.- 2002. 

Profesija vai ieĦemamais amats vēstures skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Kauguru vidusskola 
 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1999.- 2009. 

Profesija vai ieĦemamais amats audzinātāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Jūrmalas internātskola 
 

Nozare Izglītība 
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Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
latviešu labi labi labi 
krievu labi labi labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

angĜu labi labi labi 
Datora lietošanas prasmes Microsoft officce programmas, Internets, SPSS 

Citas prasmes  
Papildu informācija 

Semināri 
 

Kursi 2006. gads Vudkoka Džonsona Kognitīvo spēju testa 
apmācības kursi 

2005. g. veikta profesionālā pilnveide programmā “ 
Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse” 

2004. gadā noklausīts kurss  LU Medicīniskās pēcdiploma 
izglītības institūtā psihodinamiskajā konsultēšanā 
2003. gadā iegūta pēcdiploma apmācības kvalifikācija ar 
tiesībām vadīt psiholoăisko treniĦu grupas 

2001. 08. 26. iegūta pēcdiploma apmācības kvalifikācija 
“Psihologs –akmeologs” 
2001.10.12. - 2001.11.02. iegūts sertifikāts kursos “Pāru 
psiholoăija” 

2000. 05. 26. – 2000. 06. 02. iegūts LĂC sertifikāts kursos 
“B ērna attīstības psihoanalītiskie aspekti” 

 
Konferences 2006. gada LU konference. Psiholoăisko aizsardzības 

mehānismu teorētiskais pārskats. 
2006. gada Baltijas psihologu starptautiskā konference Latvijā. 
Aizsardzības stila aptaujas adaptācijas versija Latvijas 
kultūrvidē. 

Projekti   

Publikācijas  1. A. Plaude (2006). Centīgie vecāki. “Sākums”-metodisks un 
informatīvs izdevums sākumskolas un pirmskolas skolotājiem, 
6, 15.-17. lpp., izd. apgāds Zvaigzne ABC 

2. A. Plaude (2006). Skices no sākumskolēnu psiholoăiskās 
ābeces. “Sākums”-metodisks un informatīvs izdevums 
sākumskolas un pirmskolas skolotājiem, 5, 30.-32. lpp., izd. 
apgāds Zvaigzne ABC 

3.  A. Plaude (2005). RotaĜas jēga bērnībā. “Sākums”-
metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
pirmskolas skolotājiem, 3, 32.-33. lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

4.  A. Plaude (2005). Slinks, pasīvs vai neorganizēts. 
“Sākums”-metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
pirmskolas skolotājiem, 2, 8.-9. lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

5.  A. Plaude (2005). Spēle – burvju nūjiĦa skolotāja rokās. 
“Sākums”-metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
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  pirmskolas skolotājiem, 1,11.-13.. lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

6. A. Plaude (2005). AugĜa attīstība grūtniecības laikā. 
”Psiholoăija ăimenei un skolai”-  populārzinātnisks žurnāls, 
marts-aprīlis, 26.-30.lpp., izd. “ HROFT” 

7.  A. Plaude (2004). Par vardarbību ăimenē un skolā. 
“Sākums”-metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
pirmskolas skolotājiem, 5, 8.-9. lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

8. A. Plaude (2004). Kā padarīt ikdienu skaistāku. 

“Sākums”-metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas 
un pirmskolas skolotājiem, 4, 8.-10. lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

9. A. Plaude( 2004). Sociāli psiholoăiskais treniĦš palīgos 
skolotājiem. “Piholoăija mums” – starpnozaru žurnāls, 6, 48.-
52. lpp., izd. “HROFT” 

10. A. Plaude( 2004). Bailes un trauksme, to pārvarēšanas 
paĦēmieni( nobeigums). “Piholoăija mums” – starpnozaru 
žurnāls, 5, 6.-10. lpp., izd. S/O juristu ăilde“ŽURNĀLS” 

11. A. Plaude( 2004). Bailes un trauksme, to pārvarēšanas 
paĦēmieni( turpinājums). “Piholoăija mums” – starpnozaru 
žurnāls, 4, 34.-38. lpp., izd. S/O juristu ăilde“ŽURNĀLS” 

12. A. Plaude( 2004). Bailes un trauksme, to pārvarēšanas 
paĦēmieni( sākums). “Piholoăija mums” – starpnozaru 
žurnāls, 3, 20.-25. lpp., izd. S/O juristu ăilde“ŽURNĀLS” 

13. A. Plaude (2004). Klausāmies un sadzirdam bērnu. 
“Sākums”-metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
pirmskolas skolotājiem, 2, 8.-10. lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

14. A. Plaude (2004). Kā audzināt bērnu ar mīlestību un bez 
bailēm. “Sākums”-metodisks un informatīvs izdevums 
sākumskolas un pirmskolas skolotājiem, 1, 8.-11. lpp., izd. 
apgāds Zvaigzne ABC 

15. A. Plaude (2003). Ja klasē mācās autisks bērns.  “Sākums” 
- metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
pirmskolas skolotājiem, 5, 12.-13. lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

16. A. Plaude (2003).Vai mēs esam gatavi skolai? “Sākums” - 
metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
pirmskolas skolotājiem, 4, 10.-12.lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

17.  A. Plaude(2003). Sākumskolas skolēnu drošas uzvedības 
mini treniĦa programma. “Sākums” - metodisks un informatīvs 
izdevums sākumskolas un pirmskolas skolotājiem, 3, 6.-9. 
lpp., izd. apgāds Zvaigzne ABC 

18. A. Plaude(2003).  Bērns negrib vairs mācīties. “Sākums” - 
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Datums                 paraksts 

  metodisks un informatīvs izdevums sākumskolas un 
pirmskolas skolotājiem, 2, 8-11.lpp., izd. apgāds Zvaigzne 
ABC 

Pielikumi 
 
 

(norādīt nosaukumus) 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

Inese Putniece 

Dzimšanas dati 14.06.1971. 
Adrese Lauku 66, Saulkrasti, Rīgas raj., LV 2160 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

+37129296838;  

E- pasts 
Fakss 

psihologs@apollo.lv 

Izglītība   

Laika periods 2004. - 2007. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Pēcdiploma  apmācība.   Individuālā  Psihodinamiskā  Psihoterapeita  
kvalifikācijas apmācības bāzes līmenis. 
 

Izglītības iestādes nosaukums Vi ĜĦas Universitāte. Profesionālās kvalifikācijas celšanas institūts. 
 

Laika periods 2001. - 2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātĦu Maăistra grāds klīniskajā psiholoăijā 
  

Izglītības iestādes nosaukums LU 

Laika periods 1996. - 2000. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Sociālo zinātĦu Bakalaura grāds psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums LU RHI 

Laika periods 1989. - 1992. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums LU Komunikācijas un sociālo zinātĦu fakultāte 
 

Laika periods 
1989. - 1986.  
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Rīgas 2.vidusskola 

Laika periods 1979. - 1986.  
 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 49. vidusskola 
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Darba pieredze 
 

Laika periods 2006. - šobrīd  

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore, konsultēšanas centra vadītāja  
Darba vietas nosaukums un 

adrese RPIVA 

Nozare Psiholoăija, pedagoăija 
 

Laika periods 2006.  

Profesija vai ieĦemamais amats Lektore uz stundu apmaksu 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Medicīnas Koledžā 

Nozare  
Laika periods 2004. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats privātprakse, psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Ăimenes Centrs, KaĦieru 10a, Rīga, 

Nozare psiholoăija 

Laika periods 2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats sadarbības partneris nedēĜas žurnālam ,,Marta" 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
nedēĜas žurnālam ,,Marta" 

Nozare  

Laika periods 2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs konsultants intemetā 
Darba vietas nosaukums un 

adrese interneta portāls Apollo 

Nozare  

Laika periods  

Profesija vai ieĦemamais amats  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
 

Nozare  

Laika periods 2003. - 2004.  

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SĪA ,,Jo Komunikācijas", Skanstes 9, Rīga, 

Nozare  

Laika periods 
2000. - 2003.  
 

Profesija vai ieĦemamais amats psihologs 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
BOV SIA ,,Psihiatrijas centrs", Piespiedu Ārstēšanas nodaĜa psihiski 
slimajiem, Laktas 6, Rīga,  

Nozare  

Laika periods 1993.-2000.  
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Profesija vai ieĦemamais amats administratore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
SIA ,,ORIS +", Ăertrūdes 54, Rīga 

Nozare  
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu    
AngĜu     

Prasmes 
Valodu prasmes 

    
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

Semināri 

2006. Atestāts Nr. 49 «Psihiatrija psihoterapeitiem" 
2004. ,,Atbalsta grupas sievietēm, kas cieš vai ir cietušas no 
vardarbības ăimenē" 
2004. ,,Psihodinamiskā atbalsta psihoterapija" 
2004. ,,Izpratne par vardarbību pret bērnu un palīdzību vardarbības 
upuriem" 
2003. ,,Attīstību veicinošie dialogi jeb ieskats Marte Meo darba 
metodē" 
2002. ,,Cilvēka attīstības psihodinamika" 
2002. ,,Terapeitiskā saskarsme ar bērniem, pusaudžiem un 
pieaugušajiem" 
2002. ,,Individuālpsiholoăiskās metodes ăimenes konsultēšanā" 
2001."ĖermeĦa potenciāls" (St. Pēterburga) 
2000. ,,Krīzes intervence" 
1995.  Efektīvas komunikācijas pamati" 
1995. ,,Kreatīva pieeja sevis organizēšanā" 
1995. ,,Konfliktu risināšanas stratēăijas" 
1995. ,,UzĦēmēja domāšanas attīstīšana" 
1995. «Neierobežoti panākumi, izmantojot hipnozi" 
 

Kursi  
 

2006.g.janvāris – marts 
„Psihiatrija psihoterapeitiem”  
Latvijas Psihiatru asociācija; Baltijas Psihoorganiskās Analīzes centrs. 
Iegūts atestāts Nr 49 
2004.g. oktobris 
„Atbalsta grupas sievietēm, kas cieš no vardarbības” (20 stundas) 
Krīzes atbalsta centrs „ Skalbes”. Iegūts sertifikāts. 
2004.g. jūnijs 
„Izpratne par vardarbību pret bērnu un palīdzību vardarbības 
upuriem”(24 stundas) 
Centrs pret vardarbību „Dardedze”. Iegūta apliecība Nr 65 
2002.g. aprīlis 
„Individuālpsiholoăiskās metodes ăimenes konsultēšanā” (26 stundas) 
Individuālpsiholoăijas institūts. Iegūta apliecība Nr 02-021 
2001.g. marts 
„ĖermeĦa potenciāls” (24 stundas) 
Praktiskās Psiholoăijas institūts IMATON (St Pēterburga, Krievija). 
Iegūts sertifikāts Nr SM 23 

Konferences 2005. 13, Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas kongress ViĜĦā. 
,,Paplašinātas robežas Eiropā - paplašinātas robežas 
psihoterapijā" 
2004.   Starptautiskā   konference.   ,,Ăimenes  psihoterapija  un   
starpinstitucionālā sadarbība" 
2001.  Starptautiskā konference.  ,,Šizofrēnija 21.  gadsimtā - 
jaunākās  iespējas ārstēšanā un aprūpe" 
2000. ,,IV Baltijas psihologu konference" 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 
 
JĒKABS RAIPULIS 

Dzimšanas dati 03.07.1939. 
Adrese 

 
Vējavas 10/1 -16. LV-1035. Rīga 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7583336 
26176894 

E- pasts 
Fakss 

jekabs.raipulis@rpiva.lv 
 

Izglītība  
Laika periods 

 
1963 - 1966 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Bioloăijas zinātĦu kandidāts (1970), nostrificēts 1992. 
Dr.biol./biologs -ăenētiėis  

Izglītības iestādes nosaukums ěeĦingradas Valsts universitātes Bioloăijas fakultātes, 
Ăenētikas un selekcijas katedras aspirants  

Laika periods 1958 – 1962 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Augstskolas beigšanas diploms/ 
Biologs, vidusskolas bioloăijas un ėīmijas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

Latvijas Valsts universitātes Bioloăijas fakultāte, Zooloăijas 
katedra 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
1997 - 2007 

Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzējs, no 1998 asoc.prof. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
Imantas 7.līnija – 1. Rīga 

Nozare 
 

Pedagoăija 
 

 
Laika periods 

 
1974 - 2007 

Profesija vai ieĦemamais amats Vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Nozare 
 

Laika periods 
Profesija un ieĦemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

 

Mikrobioloăijas, vēlāk Mikrobioloăijas un Biotehnoloăijas 
institūts. Kronvalda bulv. 4, LV-1586, Rīga 
ăenētika 
(Rīgas pašvaldības un Rīgas Domes deputāts no 1989. – 1997.) 
1966 -1973 
Vecākais pasniedzējs 
Latvijas Valsts universitāte Bioloăijas fakultāte 
Alberta (Friča GaiĜa) iela 10. Rīga  
 

Nozare 
Prasmes 

Pedagoăija 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi Labi 

Valodu prasmes 
 

AngĜu  Labi Viduvēji Mazliet 
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Datora lietošanas prasmes MS Office 
Internets  
 

Citas prasmes Ăenētiski modificēto organismu izmantošanas novērtēšanas 
Starptautiskais eksperts. 
Genotoksīnu noteikšanas speciālists. 

  
  
  
  
  

Papildu informācija 
Semināri 

 
1. Izglītības un Zinātnes ministrija ISEC. 20.10.2005. „Mācību 
satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātĦu, 
matemātikas un tehnoloăiju priekšmetos”. 
2. Skolotāju izglītības centrs. Dabas muzejs. Kr.Barona iela 
4.23.11.2005. „Pieredzes apkopošana un rekomendāciju 
izstrādāšana vides izglītības īstenošanai skolās” 
3. Valsts darba inspekcija „Albert Hotel” Dzirnavu 33. „Cik 
aizsargāts ir jaunietis darba vietā Latvijā?” 
 

Kursi 1. PVD Pārtikas centrs. K.Valdemāra 38. 04. – 06.2006.  
 Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgā, VaĜĦu ielā 2.  
2. 03.01.2007. Mācību literatūras zinātnisko recenzentu kursi” 
Turpinājums sekos. 
 

Konferences Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs 

Starptautiskā konference. Rēzekne. 2001. Personība. 
Laiks. Komunikācija. Referāts: Zooloăijas un ăenētikas 
profesors Jānis Lūsis (1897 – 1979). 
Dabaszinība un skolotāju izglītība: III starptautiskā 
konference.Rīga 2001. 21. – 23. martā. Referts: Ăenētika 
sabiedrības dabaszinātniskajā izglītošanā.  
II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga 2001. 15. - 
17. augustā. Referāts: Aspirīna ietekme uz formaldehīda 
genotoksicitāti. (I.Skārds, M.Toma). 
Starptautiskā konference. Sabiedrība un kultūra. Liepājas 
augstskola. 2002. 23. – 24. maijā. Referāts: Ăenētikas 
morāles un ētikas problēmas.  
The 2nd international conference on science education. 
Nicosia. 2002. 11. – 13. 11. Referāti: Ecological 
education in 21 century. Exploring social factors of 
ecosystems in Latvia, Greece, Malta and EU. 
The 3rd Genetic Congres of Baltic State. – Vilnius, 2002. 
11. – 12.10. Referāts: Efects of aspirine on mitochondrial 
mutagenesis of the yeast Saccharomyces cerevisiae.  
The International Conference “EcoBalt”. Riga. 2003. 15. 
– 16.V.  Referāts: Using short term mutegenicity test for 
the evaluation of genotoxicity of some laboratory 
reagents. (M.Toma, N.Matjuškova.). 
5th International Conference on Education. Athen: 
Athens Institute for Education and Research. 2003. 23 – 
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 24th May. Referāts: Success of teaching English and 
Mathematics in Latvia Dependence. (I.Skards, 
I.Karlsone). 
Past and present: 21st International Baltic Conference on 
the History of Science. Riga 2003. Referāts: 
St.Petersbourg and biologists of Latvia. 
Radošās individualitātes attīstība un struktūra. VIII 
Starptautiskā kreativitātes conference. Rīga. RPIVA . 
2004. 12. - 13. novembrī. Referāts: Apdāvinātība un 
kreativitāte. 
Dabaszinātnes un skolotāju izglītība: 4. Starptautiskā 
zinātniskā conference. Daugavpils  
2003. 20. – 21.XI.  Referāti: Kritiskās domāšanas 
attīstīšana ăeogrāfijas stundās. (D.Raipule). Teaching of 
students mathematical and other disciplines at faculty of 
Economikcs and management  of University of Latvia. 
(I.Skards, I.Karlsone). 
Teorija un prakse skolotāju izglītībā. Starptautiskā 
konference. Rīga, RPIVA. 2004.05. – 06.04. Referāts: 
Vidusskolēnu attieksme pret dabaszinību mācīšanos. 
(J.Gedrovics). 
New Tools for Improving Microbial Food Safety and 
Quality. The 19-th international ICFMH symposium. 12 
– 16th September 2004. Portorož. Slovenia. 
Referāti: The effect of probiotics on the genotoxicity of 
furazolidone. (M.Toma, P.Semjonovs). 
Does probiotic yeast act as antigenotoxin? (M.Toma, 
I.KalniĦa). 
Starptautiskā conference EcoBalt Rīga 19 – 21 aprilī, 
2005. Referāts: Resistance to antiseptics and 
disinfectants and environmental pollution 
Kreativitāte kā process. 11. Starptautiskā kreativitātes 
conference. Rīga. RPIVA . 2006. 10. - 1. novembrī. 
Referāts: Vai hiperaktivitāte liecina par kreativitāti? 
Information and communication technology in the 
process of natural science education. Šiuliai University. 
01. – 02.2006. 
 
 

Projekti   
RPIVA Dabaszinību un vides pētniecības centrs 2006 - 2007 
„Skolu vides ergonomiskā novērtēšana”. 
LU Mikrobioloăijas un Biotehnoliăijas institūts 2004 – 2007. 
„Genotoksīnu un antimutagēnu noteikšana ar mikroorganismu 
testsitēmām”. Zinātnes padomes grants. 
   
 

Publikācijas  J.Raipulis. Cilvēka ăenētika. R.: Zvaigzne. 1977. – 284 
lpp. 
J.Raipulis. Cilvēka veidošanās ăenētiėa skatījumā. – R.: 
Zvaigzne. 1979. – 98 lpp. 
J.Raipulis. Ăenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. R.: 
GER. 1981. – 160 lpp. (V.Dišlers, Ē.Nagle). 
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  J.Lūsis. Я.Я.Лусис. Жизнь и научная деятельность. Р.: 
Зинатне. 1985. – 236с.  
J.Raipulis. Ik suga, ik gēns saudzējami. R.: Zinātne. 1986. 
– 79 lpp. 
J.Raipulis. Biotehnoloăijas horizonti. R.: Zinātne. 1987.-  
222 lpp.(M.Beėers, LiepiĦš). 
J.RaipulisŠis pretrunīgais skābeklis. – R.: Zinātne. 1991. 
– 88 lpp. (I.Skārds). 
J.Raipulis. Testing of  nonmutagenic carcinogens by 
conversion of yeast Saccharomyces cerevisiae gene. – 
J.Raipulis. Environ-mental Toxicology and Health 
Meeting in Stockholm. 13-15 V 1991. P 45-50 (I.Skards).  
J.Raipulis. Testing of carcinogens urethane by conversion 
of     yeast Saccharomyces cerevisiae. - Acta Universitatis                                      
Latviensis. Rīga. 1993, V 583, 37-43 (I.Skārds)                                  
J.Raipulis. The recombinogenic and mutagenic influence 
of  
 formaldehyde on yeast Saccharomyces cerevisiae  
  ulture. - Proc. Latv. Acad. Sci. 1996. V 50,                              
126-129. (Skards I)                               
J.Raipulis. Ăenētika vidusskolai. R.: Zvaigzne ABC. 
1997. – 97 lpp. 
 J.Raipulis. Vides genotoksiskais piesārĦojums un cilvēka 
veselība. - Latvijas Ārsts. 1998. N 4. 215-219. 
 J.Raipulis. Vides piesārĦojuma ietekme uz iedzimtību.- 
R.,  VērmaĦparks, 1999. 302 lpp. 
  J.Raipulis. Šitakē grāmata. - R..: Rota,1999. 96 lpp.  
 (N.Matjuškova) 
J.Raipulis. Jānis Lūsis – ăenētikas atklājumu un pretrunu 
virpulī. - R.: VērmaĦparks.2001. – 265 lpp. 
J.Raipulis. Ăenētikas pamati. R.: RaKa. 2002 -  250 lpp. 
J.Raipulis. Ecological education in 21 century. 
Proceedings of 2-nd international conference on science 
education. Nicosia, 2002, pp 431 – 442. 2002.11-13.11. 
J.Raipulis. Teaching of students mathemathical and other 
disciplines at the faculty of Economics and management 
of University of Latvia. Science and teacher training. 4- th 
internat. conference. Daugavpils 2003. pp.138 – 149. 
(I.Skards, I.Karlsone). 
J.Raipulis. Senior pupils views natural science education 
in Lithuonia and Latvia. -J.Balt.Sci.Education. 2004. 
N1(5). Pp.13 -23. (V.Lamanauskas, J.Gedrovics).  
J.Raipulis. Dabas zinātnes kā pedagoăiskās domas bāze. - 
Natural science as the basis of pedagogical thought. R.: 
2004. V.IV, pp.157 – 163. (G.Praulīte).  
  J.Raipulis. The effect of probiotics on the genothicity of 
furazolidone. -  J.Int.Food Microbiology. 2005V. 102, pp. 
343 – 347. (M.Toma, P.Semjonovs)  
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2601.2007.                                                                                  Dr.biol., asoc.prof J.Raipulis 
    Datums         paraksts 
 
 

   
  M.M.Toma, J.Raipulis, M.Balode. Is roundup toxic or 
genotoxic? – 6th Europian pesticide residue workshop. 2006. 
Corfu, Greec, 21 – 25 may, 2006. Abstracts p. 231. 
  J.Raipulis. Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai. – Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
ilgtspējībā. Zin. Raksti. III Starptautiskā zinātniskā konference. 
R.: 2006. 365 – 371 lpp. 
  Ю.Порозовс, Г.Праулите, Е.Райпулис, 
Я.Гедровицс.Учебники биологии и химии в основной 
школе Латвии. – Natural science education at a general 
schole. Preceeding of at the twelfth National scientific 
conference. Licilijus. 2006. p.172 – 179. 
  J.Raipulis. Vai radošām spējām ir nepieciešamas īpašas 
smadzeĦu funkcijas? – Zin. rakstu krājums. - Radoša personība 
IV sējums. Rīga. 2006. 21. – 28. lpp. 
  J.Raipulis, M.Toma. Probiotikas – uzturs un zāles. – Rakstu 
krājums „Cilvēks un vide”. Liepāja. Liepājas Pedagoăijas 
akadēmija. 2005. 73. – 80. lpp   
  I.Skārds, J.Raipulis, I.Karlsone. Vidusskolēnu attieksme pret 
dabas zinību un citu priekšmetu mācību apgūšanu. Rakstu 
krājums „” Sabiedrība un kultūra” VIII sējums. Liepāja. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija. 2006. 490 – 495.  
  J.Raipulis. Hiperaktivitātes un kreativitātes smadzeĦu 
mehānismi. – Skolotājs. 2006. N6 (60), 30 – 33 lpp. 
  J.Raipulis. Ăenētikas universālais lietojums. – Daba un 
vēsture 2007. R.: Zinātne. 2006. 173 – 180 lpp. 
 
 
 

Pielikumi 
Goda nosaukumi 

 

 
 
Latvijas ZA Goda doktors – Dr.biol.h.c. 
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Curriculum vitae 
 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
 
INETA RUBULE  

Dzimšanas dati 110662-13054 
Adrese Kr.Barona 31a-4, Rīga, LV - 1011 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

26512547 

E- pasts 
Fakss 

ineta.rubule@gmail.com 

Izglītība  
 

 

2006.- šobrīd 

Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoăijas Institūts 
(Vi ĜĦa – Birštonas, Lietuva) 
Eksistenciālā psihoterapija 
Profesionālais līmenis 

2006.- šobrīd 
Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoăijas Institūts 
(Vi ĜĦa – Birštonas, Lietuva) 
Starptautiskā izglītības programma „ Grupu terapija” 

2006 

Latvijas Psihiatru Asociācija, 
Baltijas Psihoorganiskās Analīzes Centrs 
Apmācības kurss  
„Psihoatrijas psihoterapeitiem” – 80 stundas 
Atestāts Nr.55 

2004-2005 

Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoăijas Institūts 
(Vi ĜĦa – Birštonas, Lietuva) 
Eksistenciālā psihoterapija 
Pamatlīmenis 
Sertifikāts Nr.0170 

2003-2005 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā 
Diploms Sērija MDC, nr.0028 

1999 -2004 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Psiholoăijas fakultāte 
Psihologa asistenta kvalifikācija; diploms Sērija PDA Nr.0853* 

Darba pieredze 
 

 

2006.- šobrīd Konsultatīvā prakse SIA „Māsas Rubules” 

2004.- šobrīd Privātprakse psiholoăiskajā konsultēšanā, eksistenciālajā 
psihoterapijā 

2002-2003 
Matules, Melkas, KalašĦikovas, Ligeres ginekoloăijas 
priv ātprakse 
Psiholoăiskā konsultēšana 

SEMINĀRI  

2005 
Grupu terapijas seminārs „Ievads biblioterapij ā”  
Vadītājs A.AĜekseičiks (ārsts psihiatrs, psihoterapeits, Lietuva) 
28 akadēmiskās stundas 

2005 
Grupu terapijas seminārs „Intens īvā terapeitiskā ticība”  
Vadītājs A.AĜekseičiks (ārsts psihiatrs, psihoterapeits, Lietuva) 
28 akadēmiskās stundas 
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21.04.2006.     ____________________________________ 

paraksts 
 

2005 

Grupu terapijas seminārs „K ā pagātne un nākotne traucē dzīvot 
tagadnē”  
Vadītājs K.Remeikis (ārsts psihiatrs, psihoanalītiskais psihoterapeits) 
24 akadēmiskās stundas 

2005 

Teorētiski praktiskais seminārs „Rediscovering Awe: Emergence of 
a Depth Spirituality ”  
Vadītājs K.J.Schneider, PH.D, san Francisko, USA 
28 akadēmiskās stundas 

2002 
Seminārs „Psihoterapeita un Klienta Jūtas Psihoterapijas Procesā”  
Vadītāja E.Van Deursen (Iniversity of Sheffield, Great Britain) 
16 akadēmiskās stundas 

KONFERENCES  

2005 
Dalība 4.AEETA Starptautiskajā konferencē „Eksistenciālā Dimensija 
Konsultēšanā un Psihoterapijā”  

2005 Dalība un uzstāšanās X Starptautiskajā kreativitātes konferencē 
Tēma: „ Teksta hermeneitika un klusums naratīvā” 

2004 
Dalība un uzstāšanās IX Starptautiskajā kreativitātes konferencē 
Tēma: „ Kreativitātes izpētes iespējas kvalitatīvās pētniecības 
paradigmā” 

2002 Dalība 2.AEETA Starptautiskajā konferencē „Eksistenciālā Dimensija 
Konsultēšanā un Psihoterapijā” 

    
Latviešu Dzimtā   
Krievu Teicami   

Prasmes 

Valodu prasmes 
AngĜu Teicami   

Datora lietošanas prasmes 
MS Office, Internet Explorer, SPSS 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Guna Svence 

Dzimšanas dati 1959. gada 18. decembris, Priekule, Latvija 
Adrese Lībiešu ielā 1, Mārupe  

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29106837 

E- pasts 
Fakss 

gunasvence@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 2004.-2005. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

psihoterapeita izglītība V. AnaĦjeva vadībā ‘’Integratīvā 
psihoterapija’’ 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2002.-2003.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Kvalifik ācija „Psihologs – sociālpsiholoăisko treniĦu vadītājs” 
 

Izglītības iestādes nosaukums  

Laika periods 2000.-2001.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

kvalifikācija "Psihologs-akmeologs" 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Sanktpēterburgas Akmeoloăijas akadēmija 

Laika periods 1991.-1995., 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

doktora grāds psiholoăijā 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Laika periods 1979-1983. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
kvalifikācija "latviešu valodas skolotājs" 

Izglītības iestādes nosaukums 
Liepājas Pedagoăiskais institūts 

Laika periods 1978.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Priekules 1.vidusskola 
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Darba pieredze  

Laika periods 1999.-  šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas fakultātes dekāne  
asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA), 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods 1995.-1999. 

Profesija vai ieĦemamais amats RPIVA Psiholoăijas katedras vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA), 
Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods 1991.-1996. 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Ekonomikas augstskola 
Strēlnieku iela 4a, LV-1010, Rīga. 

Nozare Psiholoăija, izglītība 

 

Laika periods 1994.-1995. 

Profesija vai ieĦemamais amats direktora vietniece metodiskajā darbā ar skolotājiem 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 6.vidusskola 
A.Čaka102, Rīga 

Nozare Izglītība 

 

Laika periods 1983. 

Profesija vai ieĦemamais amats skolotāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas 25.vidusskola 
Rušonu iela 6, Rīga, LV-1057 

Nozare Izglītība 
 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi labi 
AngĜu  Labi Labi labi 

Prasmes 
Valodu prasmes 

    
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  

Papildu informācija 
Semināri 

2005., 2006. Leipcigas universitātes Piholoăijas departaments 
2005. integratīvā psihoterapija V. AnaĦjeva vadībā 
(Sanktpēterburgas psihologu ăilde) 
2003. 8. Eiropas psihologu kongress (Vīne, Austrija).   
2003. Leipcigas universitātes Psiholoăijas departaments. 
2000.-2002. kvalifikācijas celšana pie prof. Ludmilas Regušas, 
Sanktpēterburgas Hercena Pedagoăiskās universitātes 
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 Attīstības psiholoăijas fakultāte. 
2002. Kvalifikācijas celšana Mursijas universitātē (Spānija). 
2001.-2002. vairāki apmācību kursi multimediju izmantošanā 
pieaugušo tālākizglītībā, RTU Tālmācības centrs. 
2001. 7.Eiropas psihologu kongress (Londona, Lielbritānija). 
1999.-2001. Sanktpēterburgas nevalstiskā izglītības 
organizācija papildus profesionālās izglītības iegūšanai 
"Sociāli konsultatīvais centrs": apmācība programmā 
"Psiholoăiskā konsultēšana" J.Česnokovas un A.ěihtarĦikova 
vadībā, 230 stundu apjoms.  
2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Melu 
atpazīšanas biznesā psiholoăiskie aspekti", 24 stundas. 
2000. Nevalstiskā iestāde augstākās profesionālās izglītības 
iegūšanai "Praktiskās psiholoăijas institūts "Imaton"" – 
sertifikāts par kursu "Praktiskā psihodiagnostika – personības 
izpēte", 34 stundas.  
2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Rezultātu 
sasniegšanas tehnoloăija" pēc NLP metodes, 24 stundas.  
2000. Sanktpēterburgas personības institūts, kursi "Melu 
atpazīšanas biznesā psiholoăiskie aspekti", 24 stundas.  
1999.-2000. Apmācības programmā "Dialoăiskā metode pēc 
P.Frajero", 88 stundas. 
1999. Psiholoăiskais treniĦš pēc SILVAS metodes, sertifikātu 
parakstījis Jose Silva, 404 stundas.  
1999. 22nd Annual Colloquim of the International School 
Psychology Association (Kreuclingena,  Konstance (Šveice, 
Vācija)) – sertifikāts Continuing Education Certification par 
piedāvātās programmas skolu psiholoăijā noklausīšanos 470 
stundu apmērā.  
 

Kursi  
 

 

Konferences Uzstāšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un 
kongresos 

2006.- International, interdisciplinary Workshop ‘’Learning 
and adjustment disorders with special reference to Tsunami 
affected regions- Basic mechanisms, assesment and 
treatment’’, 16th until 21st January, University of Leipzig, 
Institute of Psychology 

2006.- 3.Eiropas Pozitīvās psiholoăijas kongresā Portugālē 
„Darbinieku optimisma un apmierinātības ar darbu līmeĦa 
sakarības’’ 

2005. 10.starpautiskā kreativitātes konference „Kreativitātes 
kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē”,   
uzstāšanās konferencē ar referātu „Kreativitātes pētījumu 
metodoloăija pasaulē un RPIVA”    

2005. 9. Eiropas psiholoăijas kongress Spānijā, Granādā, 2005. 
gada 3.-8. jūlijs- Latvijas psiholoăijas vēstures aspekti 
laikaposmā no 20. gs. 20.,30. gadiem līdz 90. gadiem 

2004. 9. starptautiskā kreativitātes konference RPIVA 2004. 
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 gada 12. novembrī – ‘’Kreativitātes aspekti P. Birkerta 
teorijā’’ 

2003.   8.Eiropas psihologu kongress Vīnē (Austrija), 
2003.gada 6.-11.jūlijs  - uzstāšanās „Political psychology 
aspects in Latvia”.  

2002. Starptautiskā konference ViĜĦā "Education reform and 
Teacher Training", ViĜĦa (Lietuva) – uzstāšanās „Acmeologic 
aspects of teacher's professional motivation”.  

2001.   7 .Eiropas psihologu kongress  2001.gada 1.-6.jūlijs,  
Londona (Lielbritānija) – prezentācija „Professional 
motivation of adults”.  

2001.   8. starptautiskā konference  Sanktpēterburgas Hercena 
Pedagoăiskā universitāte, 2001.gada 18.-20.aprīlis 
(Sanktpēterburga, Krievija) – uzstāšanās „The adaptation of 
the dialogic method for groups of Latvian teachers”.  

2000.   XXVI Starptautiskais psihologu kongress, Stokholma 
(Zviedrija), 23.-28.jūlijs,  uzstāšanās „Professional motivation 
of teachers at changing society” 

1999.  22.gadskārtējais Starptautiskās skolu psihologu 
asociācijas kolokvijs (22nd Annual Colloquim of the 
International School Psychology Association), (Kreuclingena,  
Konstance (Šveice, Vācija)) – prezentācija „Characterisation 
of psychological peculiarities of teachers in innovative 
situations at schools„.  

1999   6.starptautiskā konference, organizē Vi ĜĦas pedagoăiskā 
universitāte, ViĜĦas universitāte, ViĜĦa (Lietuva)  – uzstāšanās 
„Characterisations af Psychological pecularities of Teachers 
in Innovative Situations at Schools”. 
 

Projekti  L īdzdalība LZP pētījumu t ēmās 
2006. LZP grants, Nr. 06.1941. ‘’Studentu mācīšanās mērėu 
dinamikas longitudinālā izpēte Latvijas augstskolās’’, projekta 
vadītāja  

2003. LZP grants,  Nr. 03.1018. "Interaktīvā psiholoăijas 
enciklopēdija" projekta  vadītāja. 

Starptautiskie projekti 

ESF Nacionālais projekts ‘’Karjeras izglītības programmu 
nodrošinājums izglītības sistēmā’’, profesionālā maăistra 
studiju programmas ‘’Karjeras konsultants’’ studiju 
priekšmetu satura un materiālu izstrāde 

2005.-2006. ESF finansēts projekts „Profesionālo prasmju 
indikatoru izstrāde un adaptācijas psiholoăijas skolotājiem un 
psihologa asistentam RPIVA priekš periodā”. (vadītāja) 
2004.-2006. Amerikas Latviešu apvienības finansēts projekts 
‘’Latviešu trimdas psiholoăijas vēsture’’ (vadītāja) 

2001.-2002. Starptautisks ERASMUS projekts „Including 
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 learning for teachers and community” (dalībnieki: RPIVA, 
RTU un piecas Eiropas Savienības valsti augstskolas; vadītājs 
Atis Kapenieks), dalībniece.  

2001-2002. Baltijas un ZiemeĜvalstu pieaugušo izglītības 
projekts „Learning for Sharing”, 2.daĜa (vadītājs Toms Urdze). 

2001. Starptautiskais seminārs – konference "Brieduma 
psiholoăiskie aspekti" 2001.gada martā – organizētāja.  

2000.Starptautiskā konference "Personības brieduma 
psiholoăiski pedagoăiskie aspekti multikulturālā vidē" 

2000.gada marts - organizētāja.  
 

Publikācijas  Nozīmīgākās publikācijas 
G.Svence. (2006). Integrāli eklektiskās pieejas raksturojums 
un tā izmantošanas iespējas, veidojot psiholoăiskā brieduma 
metodoloăisko koncepciju attīstības psiholoăijā. 2006. 
„Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis”, maijs. 12 
G.Svence. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu 
atšėirības par reālo un ideālo organizāciju kultūru pārmaiĦu 
situācijā. 2006. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA 
PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 10 
G.Svence, U.Ābele. (2002). Skolotāju profesionālās 
motivācijas akmeoloăiskie aspekti. 2002. ATEE, The 
University of Latvia Institute of Education and Psychology, 
Decade of Reform: Achievments, Challenges, Problems. 7 
G.Svence. (1999). Characterisations of Psychological 
pecularities of Teachers in Innovative Situations at 
Schools.1999. Characterisations of Psychological pecularities 
of Teachers in Innovative Situations at Schools..10 

Aktivit ātes un publikācijas starptautiski recenzējamos 
izdevumos 
G.Svence. (2006). Darbinieku optimisma līmeĦa un 
apmierinātības ar darbu sakarības. 2006. Uzstāšanās 3.Eiropas 
psiholoăijas kongresā Brāga, Portugāle 2006.gada 3.-6.jūlijs. 
G.Svence. (2006). Augstskolas X darbinieku priekšstatu 
atšėirības par reālo un ideālo organizāciju kultūru pārmaiĦu 
situācijā. 2006. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 
augstskolas 3. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA 
PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ. 
G.Svence, A.KauliĦa. (2005). The algorithm of the dialogic 
method. 2005. 27th International school Psychology  
colloquium abstract Athens, Greece. 
G.Svence. (2005). Apercepcijas teorētiskie konstrukti P. 
Birkerta teorijās. 2005. RPIVA 9. starptautiskās kreativitātes 
konferences krājums.Iesn. manuskripts 
G.Svence. (2003). Integrāli eklektiskās pieejas raksturojums 
un tā izmantošanas iespējas, veidojot psiholoăiskā brieduma 
metodoloăisko koncepciju attīstības psiholoăijā. 2003. 
„Latvijas ZinātĦu akadēmijas Vēstis”.10 lpp 
Iesn. manusk 
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  G.Svence. (2002). Skolotāju profesionālās motivācijas 
akmeoloăiskie aspekti. 2002. Association for Teacher 
Education in Europe, The University of Latvia Institute of 
Education and Psychology, Decade of Reform: Achievements, 
Challenges, Problems IV, ATEE Spring University, Rīga, 
izdevējs SIA „Izglītības soĜi”.IV 5 lpp. 
G.Svence, U.Ābele. (2002). Acmeologic aspects of teacher's 
professional motivation. 2002. Starptautiskā konference ViĜĦā 
"Education reform and Teacher Training". 5 lpp. 
G.Svence. (2001). Valodas aspekti psiholingvistikā. 2001. 
RPIVA Zinātniskie raksti III, Rīga. III 4 lpp. 
G.Svence. (2000). Professional motivation of teachers at 
changing society.2000.International Journal of Psychology I; 
XXVI International Union of Psychology Science, Stocholm, 
Sweden.I  lpp. 
G.Svence. (2000). Akmeoloăijas atziĦas par skolotāja 
profesionalitāti mūsdienu inovatīvās adaptācijas kontekstā. 
2000. Sociālā pedagoăija un personības psiholoăiskā 
adaptācija mainīgajā sociālajā vidē, I starptautiskās 
konferences materiāli.. I; 5 lpp 
G.Svence. (1999). Characterisations af Psychological 
pecularities of Teachers in Innovative Situations at Schools. 
1999. 6 Tarptautine moksline konferencija, Vilniaus 
pedagoginis Universitetas, Vroclavo Universitetas. Vilnius: 
VPU .6; 0,25 ,, a.l.  
G.Svence. (1999). Skolotāju psiholoăisko īpatnību 
raksturojums jaunievedumu situācijā skolā. 1999. RPIVA 
Zinātniskie raksti II, „Scentia at Potentia”, Rīga, izdevniecība 
„V ārti”.II 6 lpp. 
G.Svence. (1999). Определение внутреннего 
психологичечкого cocтояния личности учителя – 
важнейший фактор трансформации внешних 
инновационных ситуаций. 1999. 2-я международная 
научная конференцияж  
Гродно, ГУ .4 lpp. 

Monogrāfijas tipa izdevumi:  
G. Svence. (2005). IEVADS LATVIJAS PSIHOLOGIJA 
VĒSTURĒ. 2005. ,nodots. Rīga: Izdevn. „RaKa”, 180 
G.Svence. (2004). PIEAUGUŠO PSIHOLOĂIJA. Integrāli 
eklektiskie modeĜi, pozitīvais attīstības aspekts un krīzes, 
profesionālā motivācija un pētījumu iespējas. Rīga: Izdevn. 
„RaKa” 

Latvijas nerecenzējamos izdevumos publicētie raksti:  
G.Svence. (2003). Krīzes situācijas un to risinājumu aspekti 
22-50 gadus veca cilvēka dzīvē. „Psiholoăijas Pasaule”, Rīga. 
Nr.3,3 lpp 
G.Svence. (2003). Akmeoloăijas pieteikums. „Psiholoăijas 
Pasaule”, Rīga. Nr.2,5 lpp 
G.Svence. (2003). Ieskats politiskajā psiholoăijā. Vara, 
karjera, izvēle. „Psiholoăijas Pasaule”, Rīga. Nr.1,3 lpp 
G.Svence. (2003).  Elitārisms psiholoăijas kontekstā. 
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   „Psiholoăijas Pasaule”, Rīga. Nr.2,4 lpp 
G.Svence. (2003).  Eiroskeptiėu un eirooptimistu psiholoăiskā 
analīze.. „Psiholoăijas Pasaule”, Rīga Nr.5, 3 lpp. 

Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi: 
„Ievads politiskajā psiholoăijā. (2004). Rīga: RAKA, mācību 
grāmata 
„Att īstības psiholoăija” (1999). Rīga,:Zvaigzne ABC, mācību 
grāmata  
 

Papildinājumi 
 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātnes grādi 
2000. Sanktpēterburgas Akmeoloăijas akadēmijas 
korespondētājlocekle  
1999.-2005. Asociētā profesore attīstības psiholoăijā 
1995. ZinātĦu doktore psiholoăijā 
Docētie studiju kursi 
1. Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā; Psiholoăijas vēsture; 
2. Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā; 
Psiholoăijas skolotājs; Attīstības psiholoăija; 
3; Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā; 
Psiholoăijas skolotājs; Zinātnisko pētījumu metodoloăija; 
4; Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā; Politiskā psiholoăija; 
5; Akadēmiskā maăistra studiju programma psiholoăijā; 
Attīstības psiholoăijas mūsdienu teorijas; 
Maăistra darbu vadīšana: 15 darbiem 
Darbs studiju padomēs: 
2002.,2004.-2005. Akadēmiskā maăistra studiju programmas  
sagatavošana sekmīgai akreditācijai un direktora p.i. 
2003. -2005. Profesionālā maăistra studiju programma 
psiholoăijā  sagatavošana licencēšanai 2004.gadā- 2005..  - 
programmas direktore, Studiju Padomes locekle RPIVA. 
1997.-2005. Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu 
bakalaurs psiholoăijā” - programmas direktore, RPIVA;  
1997.-2002. Profesionālā studiju programma „Psiholoăijas 
skolotājs” - programmas direktore, RPIVA; 
Kvalifik ācijas celšana (t.sk. stažēšanās ārzemju 
augstskolās):  
Leipcigas universitāte (Vācija), 2005 
Mursijas universitāte (Spānija), 2002.  
Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās:   
Leipcigas universitātē (Vācija) ‘’Pozitīvā psiholoăija, dialoga 
metode’’2006 
Leipcigas universitāte (Vācija), ‘’Latvijas psiholoăijas vēsture 
un mūsdienu pētījumi’’, 2005 
Mursijas universitāte (Spānija), „Personības brieduma 
psiholoăija”, 2002. 
Ekspertu komisiju un padomju locekle 
2002. RPIVA zinātnisko rakstu krājumu redkolēăijas locekle.  
1999.-2003. RPIVA maăistru, bakalauru eksāmenu komisijas 
locekle. 
2003. Žurnāla „Psiholoăijas Pasaule” zinātniskā konsultante. 
Vjačeslava Filatova doktora darba- recenzente 
2002. ViĜĦas Pedagoăiskās universitātes (Lietuva) pētnieciskās 
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2007. gada_____________________                                                __________________ 

    Datums                 paraksts 

 

 
 

konferences „Learner Centred Universities for the New 
Millenium: Education Reform and teacher Training” 
zinātnisko publikāciju redkolēăijas locekle, 2002.  
2000. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas starptautiskās 
konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēăijas locekle. 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas projekta "Par psiholoăijas 
standartu vidusskolai" izstrādes dalībniece. 1999.-2001. 
Piederība starptautiskām zinātnisko un akadēmisko 
nozaru apvienībām:  
Citi 
Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas biedre (no2001.g).  
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Inta Tilti Ħa-Kapele 

Dzimšanas dati 1942. gada 11. marts. 
 

Adrese 
 

CīruĜu 12, Jūrmala, LV-2008 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7808109 
29507415 

E- pasts 
Fakss 

inta.tiltina@rpiva.lv 

Izglītība  
 

Laika periods 1993. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms  
Doktora grāds psiholoăijā (Dr.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods  
1980.-1981. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms 
Psiholoăijas zinātĦu kanditāte 

Izglītības iestādes nosaukums PSRS PZA Defektoloăijas ZPI 

Darba pieredze 
 

Laika periods 2006. - šobrīd 

Profesija vai ieĦemamais amats Katedras vadītāja , asoc.prof. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

RPIVA Izglītības un sociālās psiholoăijas katedra,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1038 

Nozare psiholoăija 
 

Laika periods 1998. – 2006. 

Profesija vai ieĦemamais amats Asociētā profesore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte,  
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 
 

Laika periods 1998. - 2004.  

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas nodaĜas vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU Rīgas Humanitārais Institūts, Baznīcas 5, Rīga 

Nozare Psiholoăija 
 

 



 142

Laika periods 1998. – 2005.   
 

Profesija vai ieĦemamais amats Sociālā psihologa asistenta profesionālo studiju programmas 
direktore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LU Rīgas Humanitārais Institūts ,Baznīcas 5, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods 1993.-2000 
. 

Profesija vai ieĦemamais amats katedras vadītāja. 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
L U Pedagoăijas  un psiholoăijas fakultātes psiholoăijas 
katedra,  Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods  
1993.- 2001. 

Profesija vai ieĦemamais amats Psihologa bakalaura studiju programmas direktore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Psiholoăijas skolotāja studiju programmas direktore  
Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas direktore 
L U Pedagoăijas  un psiholoăijas fakultātes psiholoăijas 
katedra,  Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 

Laika periods  
1991.-1993. 

Profesija vai ieĦemamais amats Docente,  
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
L U Pedagoăijas  un psiholoăijas fakultātes psiholoăijas 
katedra,  Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Psiholoăija 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
krievu Teicami Teicami teicami Prasmes 

Valodu prasmes angĜu labi  labi labi 
Datora lietošanas prasmes Microsoft officce programmas, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
Papildu informācija 

 
 

Projekti  2005.-2006. darbs LZP finansētā granta “Sociālās adaptācijas 
problēmas pusaudžiem Latvijā” ietvaros 
2002.-2004. darbs LZP finansētā granta “Sociālās adaptācijas 
problēmas pusaudžiem Latvijā” ietvaros 
2001. – 2002. darbs granta “Latvijas dažādās struktūrās 
strādājošo dzīves stila un motivācijas rādītāju atšėirības” 
ietvaros. 
2000. darbs granta “AtmiĦas semantiskās struktūras 
organizācija” ietvaros.  
1997.-1999. darbs granta tēmas “AtmiĦas semantiskās 
struktūras organizācija”/ “Intelekta struktūra un tā briedums” 
ietvaros. 
 

Publikācijas  1.  Berga G., Tilti Ħa, I.,  Buša I., Dūšelis S. (2005). Laulību 
šėiršanas, laulību noturības un dzimstības veicinošo faktoru 
izpēte. LR Bērnu un ăimenes lietu ministrija. Latvijas Ăimenes 
terapeitu asociācija. 
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2007. gada 26. janvāris                                                                   __________________ 
                 paraksts 
 
 
 

 http://www.bm.gov.lv/lat/gimenes_valsts_politika/petijumi/. 
2. Tilti Ħa I., Škuškovnika D., Kristapsone S. (2002). 
Components of Teachers’ Job Motivation in Latvia. In Decade 
of Reform: Achievements, Challenges, Problems. Research in 
Educational Psychology. ATTE Spring University. LU 
Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, pp.16-24. 
 
Sagatavotie mācību līdzekĜi: 
1. Darbs autoru kolektīvā pie mācību līdzekĜa “Psiholoăija 

vidusskolām.” (1999) 
Zvaigzne ABC  

2. Darbs autoru kolektīvā pie mācību līdzekĜa “Ētika 
pamatskolām.” (1998) 
Zvaigzne ABC 

 
Kopējais publikāciju skaits:  2,  mācību grāmatas - 2 
 

Papildu ziĦas par profesionālo 
darbību: 

 
 

Latvijas skolu psihologu asociācijas locekle 
International School Psychology Association (ISPA) locekle 
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Curriculum vitae 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
LI ĀNA UPENIECE  

Dzimšanas dati 20.05.1959. 
Adrese „Krastmalas”, Īslīces pag., Bauskas raj., LV-3901 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

 
29427004 

E- pasts 
 

lianaupeniece@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 2004. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

maăistra diploms- sērija MDA, Nr. 0437 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā  
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 2002. – 2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Augstākās profesionālās izglītības diploms Nr.001460 
Psihologa asistenta kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1998. – 2002. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Augstākās profesionālās izglītības diploms Nr.001918 
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 

Laika periods 1983. – 1986. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
agronomijas specializācija. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 

Darba pieredze  

Laika periods 2004.01.09. līdz  šim 

Profesija vai ieĦemamais amats lektore 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Izglītības 
un sociālās psiholoăijas  katedra,  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare 
psiholoăija 
 

Laika periods 2004.01.10. līdz 2006.31.12. 
Profesija vai ieĦemamais amats psiholoăe – konsultante   

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Eiropas sociālā fonda Nacionālās programma Projekta 
„Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, 
iekĜaujot informācijas un komunikācijas atbalstu invalīdiem” 
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Nozare 
psiholoăija 

 

Laika periods No 2003.01.01. līdz šim 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăes – konsultantes individuālais darbs.  
Darba vietas nosaukums un 

adrese Individuālais darbs 

Nozare 
psiholoăija 

 

Laika periods No 1998. līdz šim 

Profesija vai ieĦemamais amats direktore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese SIA “Leandra MM”   

Nozare konsultācijas un nekustamā īpašuma tirdzniecība 

Laika periods No 1998. līdz šim 

Profesija vai ieĦemamais amats 
organizāciju psiholoăe 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA “PS Līdums” un SIA “Lamela” 

Nozare 
ražošana 
 

  

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi labi Prasmes 

Valodu prasmes AngĜu  Labi Labi labi 
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes Sociālpsiholoăisko treniĦu - „Efektīva komunikācija”, 
„Komandas veidošana” vadīšana. 

Papildu informācija 
 

 

Kursi  
 
• Apmācība – Rīgas Geštalta institūts – geštaltterapeita 

apmācība no 2007.01. 
• Profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku 

pedagoăiskās izglītības pamati/Augstskolu didaktika”, 
sertifikāts Nr. 0775, 2004/2005. 

• LU Medicīniskas pēcdiploma izglītības institūta 
psihoterapijas  apmācības kurss, 2003/2004. 

• „Kvalifik ācijas paaugstināšana Mākslas terapijas metodēs”, 
Krievijas Humanitārais Institūts, 2002. 

• Specializācija Mākslas terapijā – 2002.g (Apliecība Nr. 13). 
• Sertifikāts par piedalīšanos Starptautiskajā konferencē 

“Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”-
2001. 

• Sertifikāts Nr.00433 “Stresa kontrole un pašattīstības 
metodes “Silva” – 2001. 

• Sertifikāts Nr.27, RPIVA, Organizāciju psiholoăijas katedra, 
“Par personāla atlases metodēm” - 2001. 
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2007. gada 25. janvārī                                               __________________ 
                  paraksts 
 

 
 
• Apliecība – Sociālpsiholoăiskie treniĦi – seminārs 

“Sievietes un vīrieša komunikācija”-2000. 
• Apmācība – treniĦš “Training project, aiming at 

strengthening female Latvian entrepreneurs by improving 
their knowledge of management, organisation, business and 
export”, 2000.g 05.-12.mēn., Latvian and Sweden Chamber 
of Commerce. 

• Specializācija Mārketinga psiholoăijā, 1998.-2000.,  RPIVA 
(apliec.Nr.000192). 

• Apmācības kursi- ES Phare projekta ietvaros - “Vispārējās 
Kvalitātes vadība”, 1998. 

 
Konferences  

• Starptautiskais lietišėās Psiholoăijas kongress, Grieėija, 
Atēnas, 2006.07.  

• Baltijas psihologu konference, Latvija, Rīga, 2006.06. 
• Latvijas klīnisko psihologu asociācijas konference, 2006.03. 
• Konference „Zinātne un inovācijas Zemgales attīstībai”, 

2006.g./02. 
• LU ikgadējā zinātniskā konference, Psiholoăijas sekcija, 

2006.g./01. 
• Latvijas Organizācijas Psihologu biedrības konference, 

2005.g. 
• Konference Latvijas uzĦēmējām „Mazās un vidējās 

uzĦēmējdarbības attīstībai”, 2005.g./04. 
• Latvijas ăimenes terapeitu asociācijas starptautiska 

konference, 2004.  
 

 
Projekti  

 
Dalība  Eiropas Komisijas programmas Asia-Invest projektā 
„Sievietes biznesā: jauna pieeja biznesam Afganistānā”, 2007. 
 

Publikācijas  • Upeniece L. (2006). Representations of Mental health issues 
in mass media and public in Latvia. Zinātniskais referāts 
Starptautiskajā lietišėās Psiholoăijas kongresā, Grieėija, 
Atēnas, 2006.07,  

• Upeniece L. (2006). Aktualitātes lietišėajā psiholoăijā 
pasaulē. Publikācija žurnālā „Psiholoăijas pasaule”, 
2006/08-09. 

• Upeniece L. (2004). Komandas veidošana - efektīvākam 
kopdarbam. Publikācija žurnālā “Psiholoăijas pasaule” 
2005/4. 
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Curriculum vitae 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

Māra Vidnere 

Dzimšanas dati 1951. gada 28. aprīlī Rīga 
Adrese Valmieras iela 6, Jūrmala, LV-2010 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

  7753139 
29486006 

E- pasts 
Fakss 

mvidnere@navigator.lv 

Izglītība   

Laika periods 1998. 
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

psiholoăijas  zinātĦu  habilitētā  doktore  (Dr.habil.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums  
Laika periods 1996. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

psiholoăijas  zinātĦu  doktore,  sociālās  psiholoăijas 
specialitātē (Dr.psych.)                               

Izglītības iestādes nosaukums  
Laika periods 1992.-1994 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

 
(pirmshabilitācijas doktorantūra) nostrificēta ekonomikas 
zinātĦu doktore (Dr.oec.) 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra 

Laika periods 1982.-1983. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums MPI, Pedagoăijas universitāte 

Laika periods 1980.-1984. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

ekonomikas  zinātĦu  kandidātefinansu  specialitātē 
 (aspirantūra) 

Izglītības iestādes nosaukums Maskavas Pārvaldes institūts (MPI), Finansu un kredīta 
katedra 

Laika periods 1972.-1977. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Valsts universitāte, Finansu un tirdzniecības fakultāte 
Tirdzniecības ekonomikas katedra 

Laika periods 1969.-1971. 
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Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

ekonomikas specialitāte, ekonomists 
 

Izglītības iestādes nosaukums 
Rīgas Kooperatīvais tehnikums, 

Darba pieredze  

Laika periods 2006.- šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Asociētā profesore 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
psiholoăijas fakultāte, izglītības un sociālās psiholoăijas 
katedra, Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Psiholoăija, izglītība 
 

Laika periods 1992 - 2004    

Profesija vai ieĦemamais amats Docente (1992.-1999) , pēc tam profesore (1999-2004) 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
LU, Pedagoăijas un psiholoăijas institūts (PPI)  

Nozare Psiholoăija, izglītība 

 

Laika periods 1991 - 1998    

Profesija vai ieĦemamais amats vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese Latvijas zinātniskais enioloăijas centrs,  

Nozare  
 

Laika periods 1989 - 1992    

Profesija vai ieĦemamais amats docente 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Universitāte (LU) Ekonomikas fakultāte, Nepārtikas 
preču prečzinības katedra,  

Nozare Ekonomika, izglītība 

 

Laika periods 1989 - 1991    

Profesija vai ieĦemamais amats zinātniski pētnieciskā darba vadītāja, vecākā zinātniskā 
līdzstrādniece  

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LVU, Ekonomikas fakultāte (EF)  
 

Nozare Ekonomika, izglītība 
 

Laika periods 1984 - 1989  
Profesija vai ieĦemamais amats vecākā pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LVU, Finansu un tirdzniecības fakultāte, Prečzinības katedra 

Nozare Ekonomika, izglītība 
 

Laika periods 1977 - 1979  

Profesija vai ieĦemamais amats pasniedzēja stažiere   
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Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LVU, Finansu un tirdzniecības fakultāte,  Tirdzniecības 
ekonomikas katedra,   

Nozare Ekonomika, izglītība 
 

Laika periods 1974 - 1977    

Profesija vai ieĦemamais amats vecākā ekonomiste   
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas patērētāju biedrību savienība 

Nozare Ekonomika 
 

Laika periods 1972 - 1974    

Profesija vai ieĦemamais amats vecākā grāmatvede 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Valsts Universitāte (LVU) 

Nozare  

Laika periods 1969 - 1972 

Profesija vai ieĦemamais amats ekonomiste 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas patērētāju biedrību savienība 

Nozare Ekonomika 
 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  
Krievu Labi Labi labi 
AngĜu  Labi Labi labi 
    

Prasmes 
Valodu prasmes 

    
Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
  
  

Papildu informācija 
Semināri 

2004 (jūlijs) – piedalīšanās Individuālpsiholoăijas institūta 
rīkotajā seminārā  “Psiholoăija un garīgums” – vadītājs Ph.D. 
Erik Mansanger (ASV), Rīga 
2002 (augusts, oktobris) – seminārs Sankt-Pēterburgas 
(Krievija) Dianētikas centrā  
2002 (maijs) – seminārs “Grupas korekcionālais darbs” 
Maskavas Universitātes prof. A.Lidera vadībā, Rīga 
2001 (jūlijs) – seminārs “Personības garīgās attīstības resursi 
mākslā”, Londona  (Lielbritānija), Dublina, Lamerika (Īrija) 
2001 (maijs) – seminārs “Mūsdienu sociālās psiholoăijas 
attīstības problēmas” prof. A.Šihireva (Maskava) vadībā, Rīga 
 

Kursi  
 

Kvalifik ācijas paaugstināšana (no 2000.g.) 
2003 (janvāris) – vieslektors  S-Petersburg (Florida, ASV) 
Latviešu biedrībā, darbs pie ārzemju latviešu pārdzīvojumu 
pieredzes materiālu apkopojuma  
2002 (decembris) – stāžēšanās E.Rogersa Augstskolā (iztēles 
dziedniecība, šamanisms) (Virdžīnija, ASV) 
2001 (februāris-aprīlis) – stāžēšanās Merilendas Universitātes 
(Baltimora, ASV) Sociālā darba skol  
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2001(janvāris) – supervīzijas Merilendas Universitātē 
(Baltimora, ASV) Ph.D.A.O.Nucho vadībā (mākslas terapija, 
individuālā intervēšana)  
2000 (aprīlis) – seminārs  smilšu terapijā Dž.Jangas (Īrija) 
vadībā,  Sankt-Pēterburgas  Universitāte (Krievija) 
2000 (jūnijs) – kursi eksistenciālajā psiholoăijā 
(vadīt.Kočunas), ViĜĦas Universitāte (Lietuva)  
 

Konferences Starptautiskās zinātniskās konferences no 2000.gada 
 (ārpus Latvijas) 
2004 (septembris) – 6.starptautiskā Baltijas psihologu 
konference ,  ViĜĦas Universitāte  (Lietuva 
2003 (oktobris) – starptautiskā psihologu konference 
“Psychology of heavy  Traumatisation: The longlasting effects 
of Political Repressions”, ViĜĦas  Universitāte  (Lietuva) 
2003 (maijs) – 5.Eiropas konference  “Children’s  Identity and 
Citizenship in Europe”,  Minho Universitāte (Braga, 
Portugāle) 
2002 (oktobris) – starptautiskā konference – the 8th Conference 
of the European Council for High Ability “Development of 
Human Potential”  (Rhodes, Grieėija)  
2001 (septembris) – starptautiskā profesionālā konference 
“Wacra Europe XVIII  International Conference sustainable 
development througt research and learning” Vīne (Austrija)        
2001 (jūnijs) – starptautiskā konference – 4th Conferenc of 
Baltic Studies in Europe “Baltic  States and  Societies in 
Transition:Continuity and Change”, Tartu Universitāte 
(Igaunija) 
2000 (marts) – starptautiskā psihologu conference ″Psiholoăija 
gadsimtu mijā″,  Tulas Universitāte (Krievija) 
2000 (jūnijs) – starptautiskā  AABS  konference,  
Džordžtaunas Universitāte  (Vašingtona, ASV) 
Zinātniskās konferences Latvijā (no 2000.gada) 
2004 (novembris) – starptautiskā kreativitātes konference, 
RPIVA, Rīga 
2003 (augusts) – piedalīšanās  un darba grupas vadīšana 
starptautiskajā Mākslas terapijas konferencē,  Jūrmala 
2002 (marts) – starptautiskā zinātniskā conference 
″Tradicionālais un novatoriskais  sabiedrības ilgtspējīgā 
attīstībā″, Rēzekne 
2002 (maijs) – starptautiskā ATEE konference – Changing 
Education in a Changing Society, Rīga 
2000 (marts) – starptautiskā konference “Integration problems 
of the Baltic Regions countries on their way to the European 
Union”, Rēzekne 
2000 (novembris) – starptautiskā psihologu konference 
″Radoša personība″, Rīga 
2001 (augusts) – II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga 
2001 (novembris) – starptautiskā  Kreativitātes konference, 
Rīga  
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Projekti  LZP finansēto pētījumu vadīšana un piedalīšanās 
     1. LZP grants “Represēto un jaukto ăimeĦu problēmas” 
(vad. Ā.Karpova), 1999.- 2001.g. 
     2. LZP grants “Etnokomunikatīvās kompetences (EKK) 
determinantes un tās nozīme  starpkulturālo attiecību 
veicināšanā” (vad. M.Vidnere), 2001.-2003.g.  
     3. LZP grants ”Personības EKK un tās nozīme 
starpnacionālo attiecību attīstībā”   (vad.M.Vidnere), no 
2004.g. 
     4. LZP grants ”Leksikona organizācijas atmiĦā 
reprezentācijas modeĜa izstrāde”  (vad.D.IgoĦins), no 2003.g. 
 
Piedalīšanās starptautiskajos pētījumu projektos 
     1. 1998-2000 – WACRA Europe e.V., D-85356,  Munich 
(Germany), Wienna  (Austria)  (vad. Ph.D. R.Mayer) 
     2. 2002 – CICE (Children’s Identity and Chitizenship in 
Europe), (vad. prof. Monks)  
 

Publikācijas  Vidnere M. (2006). Garīgums kā personības kreativitātes 
kvalitāte. Zinātnisko rakstu krājums „Radoša personība” IV 
sējums, R.: Kreativitātes centrs , 55.-62.lpp. 

Publikāciju kopējais skaits         123 
A. Zinātniskās publikācijas          98     t.sk., -  
monogrāfijas                                   11 
raksti recenzētos izdevumos           26  
pārējās publikācijas                         53  
zinātnisko konferenču tēzes              8 
B.  Mācību līdzekĜi                         25 
t.sk., mācību līdzekĜi                       16 
metodiskie raksti                               9  

Publikāciju kopējais skaits no 1999. līdz 2004.gadam44 
 A. Zinātniskās publikācijas:       40 
      t.sk.,  - monogrāfijas                   9 
-raksti recenzētos izdevumos         12 
- pārējās publikācijas                      19 
B.  Mācību līdzekĜi                         4 

Monogrāfijas: 
1. Vidnere M., Nucho A. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. 

Rīga: apgāds “Biznesa partneri”, 2004. 260 lpp. 
2. Vidnere M., Nucho A. Intervēšanas prasmes.  Rīga: 

RAKA, 2003. 85 lpp. 
3. Vidnere M., Nucho A. Garīgās veselības veicināšana.  Rīga: 

RAKA, sērijā “Psiholoăija izglītībai”, 2002. 110 lpp. 
4. Vidnere M., Garleja R. Psiholoăijas un sociālās uzvedības 

aspekti ekonomikā (testi). Rīga: RAKA, 2001. 317 lpp. 
5. Vidnere M., Nucho A. Iztēles psiholoăija. Rīga: AGB, 

2000. 160 lpp. 
6. Vidnere M., Garleja R. Psiholoăijas un sociālās uzvedības 

aspekti ekonomikā. Rīga: RAKA, 2000. 264 lpp. 
7. Vidnere M., Nucho A. Latvian Survivors of  Deportations.  

Rīga: RAKA, 2000. 25 lpp. 
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   8. Vidnere M. Pārdzīvojumu pieredzes psiholoăija. Rīga: 
RAKA, 1999. 

9. Vidnere M., Nucho A. Māksla un pašatklāsme. Rīga: AGB, 
1999. 

Raksti recenzētos izdevumos:  
1. Vidnere M. Represēto cilvēku pārdzīvojuma pieredze kā 

psiholoăisks pamats piesātināto vērtību veidošanā 
(krievu valodā).  Zinātniski praktiskais žurnāls 
“Pieredzes un vecuma psiholoăija”, Nr.1(21), 2003,  
Maskava. 27.-36.lpp. 

2. Vidnere M., Zālīte A. Korupcija kā ekonomikas un sociāli 
morālās attīstības kavēklis. Rīga, “Psiholoăijas aktuālās 
problēmas: teorija un prakse”, 2.sēj. 2002.  

3. Vidnere M., Nucho A.  Characteristics of Adult Survivors 
of Childhood Deportations to Siberia by the Soviet 
Regime from Latvia. Decade of Reform: Achierments, 
Challenges, Problems, IV, ATEE, 2002. 91.-95.lpp. 

4. Vidnere M., Nucho A.  Characteristics of Adult Survivors 
of Childhood Deportations to Siberia by the Soviet 
Regime from Latvia. Educational Psychology, Vol.5, 
No.1(10), 2002.  80.-85.lpp.   

5. Vidnere M., Karpova Ā. Represēto ăimeĦu pārdzīvojuma 
pieredze. Rīga: LZA vēstis, 55.sēj., Nr.1/2, 2001. 10.-
16.lpp. 

6. Vidnere M., Nucho A.  Characteristics of Adult Survivors 
of Childhood Deportations to Siberia by the Soviet 
Regime from Latvia. Rīga, “Psiholoăijas aktuālās 
problēmas: teorija un prakse”, 1.sēj. 2001. 31.-37.lpp. 

7. Vidnere M. Represēto cilvēku pārdzīvojumu pieredze un 
vērtību veidošanās sociālajā situācijā (krievu valodā). 
Rīga, “Psiholoăijas aktuālās problēmas: teorija un 
prakse”, 1.sēj. 2001. 108.-117.lpp. 

8. Vidnere M., Skārds I., StrazdiĦa V. The Honesty  as  an 
Ethnical Value. Wacra Europe XVIII International  
Conference Research and Learning, Vienna/Krems, 
Austria, 19-25 Sept.2001. 

9. Vidnere M. Pārejas perioda sociālās inovācijas 
ekonomikā.  Krājumā “Integration problems  of the 
Baltic Region countries on their way to the European 
Union”. Rēzeknes Augstskola, 2000. 330.-338.lpp. 

10. Vidnere M. Personības garīgās izaugsmes iespēja 
pārdzīvojuma pieredzes izpratnē. Krājumā ”Radoša 
personība”. Rīga: Rīgas vārti, 2000. 71.-83.lpp. 

11. Vidnere M.  Sāpju ceĜš garīgumā.  Krājumā “CeĜš” – LU 
teoloăisks un kultūrvēsturisks izdevums. “Praktiskā 
teoloăija”, 2000, Nr.52. 152.-168.lpp.  

12. Vidnere M., Skārds I., StrazdiĦa V. The Honesty  as  an 
Ethnical Value in Companies as Estimated from the 
Questtioning the Students of the Higher Education 
Establishment. Rēzeknes Augstskola, 2001. 
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Papildinājumi 
 
 

Sabiedriskais un organizatoriskais darbs 
AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) 
locekle 
Latvijas Holistisko Terapiju Asociācijas vadītāja 
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas locekle 
Apvienības CICE (Children’s Identity and Chitizenship in 
Europe) locekle 
Žurnāla “Educology Psychology” redkolēăijas locekle 
Žurnāla “Psiholoăija mums” redkolēăijas locekle 
Žurnāla “Psiholoăija skolai un ăimenei” redkolēăijas locekle 
Latvijas Psihologu promocijas padomes locekle 
Zinātniskais eksperts sociālajās zinātnēs 
Latvijas Politiski Represēto Apvienības locekle 
Sabiedrības Integrācijas Fonda eksperte 
Apbalvojumi  
1. 1997 – goda raksts par ieguldījumu latviskās identitātes 

saglabāšanā. Pedagogu un augstskolu mācībspēku konkursa 
“Kas ir latvietis?” laureāte 

2. January 2000 – Outstanding Scholars of the 20th Century in 
honour of an   Outstanding contribution in the field of Social 
Psychology.  International Biographical Centre, Cambridge, 
England 

3. 2001 – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par 
ieguldījumu zinātniskā darba attīstībā    

4. 2001 – Latvijas Universitātes pateicības raksts par 
ilggadēju radošu pedagoăisko darbu, nozīmīgu ieguldījumu 
psiholoăijas zinātnes attīstībā un starptautiskās pieredzes 
popularizēšanā Latvijā, veikumu maăistra studiju 
programmas īstenošanā 

5. 2004 – rektora atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu 
sagatavošanā un sakarā ar Latvijas Universitātes    85 gadu 
jubileju 

Zinātniski pētnieciskā darbība (virzieni) 
Psiholoăijā – personības sociālās attīstības psiholoăija, 
sociālās uzvedības psiholoăija, vadības un biznesa psiholoăija, 
stresa psiholoăija, etnopsiholoăija, projektīvā psiholoăija, 
mākslas terapija, smilšu terapija, iztēles terapija, personības 
brieduma psiholoăija 
Lasītie kursi, to apjoms 
1. Vadības socioloăija – 2 kr.p. – LU EF 
2. Vadības socioloăija un psiholoăija – 4 kr.p. – LU EF 
3. Vadības psiholoăija – 2 kr.p. – LU PPI, EF 
4. Starppersonu lietišėā komunitatīvā saskarsme – 2 kr.p. – 

LU EF 
5. Stresa menedžments – 2 kr.p. – LU PPI   
6. Saskarsmes psiholoăija – 2 kr.p. – LU Matemātikas 

fakultāte 
7. Zinātniskā pētījuma norise – 2 kr.p. – LU PPI, RA 
8. Konfliktoloăija – 2 kr.p. – LU PPI 
9. Stresa menedžments – 2 kr.p. – LU PPF   
10. Māksla un personības izaugsme – 2 kr.p. – LU PPF 
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2007. gada 30. janvārī                                                __________________ 

    Datums                 paraksts 
 
 

 
 

Sagatavoti jauni kursi, to apjoms 
1.Personības dzīves ceĜa un dzīves jēgas psiholoăija – 2 kr.p. 
2.Sociālā ekoloăija – 2 kr.p. 
3.e-kurss – Stresa menedžments – 2 kr.p. 
4.e-kurss – Vadības psiholoăija – 2 kr.p. 
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Curriculum vitae 

 

Personas informācija 
Vārds, Uzvārds 

 
Daina Voita 

Dzimšanas dati  
21. 04. 1960 

Adrese 
 

Vangažu iela 12-49 
Rīga, LV-1024 

Tālrunis 
Mobilais tālrunis 

7528258 
26872012 

E- pasts 
Fakss 

dvoita@mits.lv 
7528258 

Izglītība  
Laika periods 

 
2002 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms  -  Bioloăijas zinātĦu doktors ( diploma Nr. C-D 
001627)  
 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1978- 1983  
Piešėirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešėirtā 
kvalifikācija 

Diploms - Bioloăijas fakultāte, ar izcilību, kvalifikācija – 
biologs, bioloăijas un ėīmijas pasniedzējs, specializācija – 
cilvēka un dzīvnieku fizioloăija ( diploma Nr.C 465863) 

Izglītības iestādes nosaukums  Latvijas Valsts Universitāte  

Laika periods 1967 - 1978.  

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums/ Piešėirtā 

kvalifikācija 

Vidējās izglītības atestāts/ vidējā izglītība 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 49. vidusskola, ėīmijas novirziena klase 

 
 

Darba pieredze 
Laika periods 

 
 
2003- līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Vadošā pētniece 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Universitātes Kardioloăijas institūts  
PilsoĦu ielā 13, Rīga, LV- 1002 

Nozare Zinātne, pētniecība 
 

Laika periods 2006 – līdz šim brīdim 
Profesija vai ieĦemamais amats Kl īnisko pētījumu koordinatore Latvijā 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

KPO „BIOMAPAS” IX Fortio iela 70, KauĦa, Lietuva 

Nozare Medicīna, zinātne 
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Laika periods 2005 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats docente 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Medicīnas koledža 
Hipokrāta ielā 2, LV 1038, Rīga 

Nozare izglītība 
 

Laika periods 2006 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Psiholoăijas pētniecības centra vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola  
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Zinātne, pētniecība 

Laika periods 2004 – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieĦemamais amats Pētniece 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Zinātne, pētniecība 

Laika periods 2002 - 2005 

Profesija vai ieĦemamais amats Kl īnisko pētījumu projekta vadītāja 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
AS “Grindeks” 
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija 

Nozare Zinātne, pētniecība 
 

Laika periods 2000 

Profesija vai ieĦemamais amats Psihofiziologs – konsultants 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Profesionālās karjeras izvēles centrs 
Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11, LV - 1050 

Nozare Konsultēšana, izglītība 

Laika periods 2000 

Profesija vai ieĦemamais amats Pētniece 
 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

Latvijas Kardioloăijas institūts (LKI) 
PilsoĦu ielā 13, Rīga, LV- 1002 

Nozare Zinātne, pētniecība 
 

Laika periods 1983-1991 

Profesija vai ieĦemamais amats Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Kardioloăijas institūts (LKI) 
PilsoĦu ielā 13, Rīga, LV- 1002 

Nozare Zinātne, pētniecība 
 

Laika periods 1981-1983 

Profesija vai ieĦemamais amats Vecākā laborante 
Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Latvijas Kardioloăijas institūts (LKI) 
PilsoĦu ielā 13, Rīga, LV- 1002 

Nozare Zinātne, pētniecība 
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Valoda Saprotu Runāju Rakstu 
latviešu  teicami teicami teicami Prasmes 

Valodu prasmes krievu teicami teicami labi 
 angĜu teicami labi labi 

Datora lietošanas prasmes Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Outlook 
Express, Internet Explorer 
 

Citas prasmes Lietišėā sarakste, biroja tehnika, projektu vadīšana, izpilde  
  
  

Papildu informācija 
Semināri 

Latvijas Fiziologu biedrības, Latvijas Hipertensijas biedrības 
un Profesijas un izglītības konsultācijas asociācijas biedrs, 
regulārs biedrību rīkoto semināru apmeklējums 
 

Kursi “ Laba klīniskā prakse” Valsts ZāĜu aăentūrā, 2002. 
“ Laba klīniskā prakse” Valsts ZāĜu aăentūrā, 2006. 
 

Konferences 
(ar mutiskiem un stendu 

ziĦojumiem) 

2007.g.  
� LU 65. gadskārtējā konference, Medicīnas un 

Psiholoăijas sekcijas 
2006.g 

� LU 64, gadskārtējā konference, Medicīnas sekcija 
� Eiropas Psihofizioloăijas kongress (Budapešta, 

Ungārija) 
2005.g. 
� ziĦojums Rīgas Domes gadskārtējā konferencē “Bērnu 

veselība vakar, šodien, rīt”.  
2004.g. 
� Baltijas un ZiemeĜu valstu aterosklerozes kongress, 

Rīga, Latvija 
� Eiropas Autonomās nervu sistēmas biedrības kongress, 

Amsterdama, Nīderlande 
2003 g. 
� Eiropas Autonomās nervu sistēmas biedrības kongress, 

Tulūza, Francija 
� NVS valstu kardiologu kongress Sanktpēterburga, 

Krievija 
2002 g. 
� Eiropas Autonomās nervu sistēmas biedrības kongress, 

Atēnas, Grieėija 
� Pasaules Hipertensijas biedrības kongress, Prāga, 

Čehija 
2001.g   
� Konference par sirds un asinsrites neinvazīvām 

izmeklēšanas metodēm, Graca, Austrija 
2000.g.  
� Baltijas – ZiemeĜu valstu Hipertensijas biedrību 

kongress, Rīga, Latvija 
� Internacionālās Hipertensijas biedrības kongress, 

Čikāga, ASV 
�   Amerikas Fiziologu biedrības konference, Aiova, 

ASV 
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 1999.g.  
� Eiropas Diabēta pētniecības biedrības kongress, 

Brisele, BeĜăija 
� Eiropas Kardiologu biedrības kongress, Barselona, 

Spānija 
� Eiropas Hipertensijas Biedrības kongress, Milāna, 

Itālija 
1998. g. 
� Baltijas Valstu kongress par sirds aritmijām, Palanga, 

Lietuva 
� Baltijas – ZiemeĜu valstu Hipertensijas biedrību 

kongress, Tallina, Igaunija 
� Pasaules Hipertensijas biedrības kongress, 

Amsterdama, Nīderlande 
� Amerikas Hipertensijas biedrības kongress, 

ĥujorka, ASV 
� Francijas Kardiologu biedrības kongress, Parīze, 

Francija. 
Projekti  

� LZP finansētais grants “Barorefleksa sirds un 
asinsvadu komponentu funkcionālās īpatnības 
slimniekiem ar hipertonisko slimību un to dinamika 
antihipertensīvās terapijas gaitā”. dalībnieks  

� LZP finansētais grants “Primārās arteriālās 
hipertensijas izraisīto asinsvadu izmaiĦu ietekme uz 
skeleta muskuĜu funkciju un metabolismu”, dalībnieks 

� LZP finansētais grants “Esenciālās hipertensijas 
slimnieku kreisā kambara ăeometrijas un miokarda 
remodulācijas, veăetatīvās nervu sistēmas un audu 
elektrolītu disbalansa ietekmes uz miokarda 
kontraktilitāti un elektrisko stabilitāti, novērtējums”, 
dalībnieks 

� LZP finansētais grants Cukura diabēta izraisītas 
nefropātijas un neiropātijas patoăenētiskās saistības 
analīze”, dalībnieks 

� LZP finansētais grants ”Selektīvas simpātiskās un 
parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas 
izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas 
gadījumos” vadītāja. 

� LZP finansētais grants „Uzmanības un mācīšanās 
paradumu īpatnības ar migrēnu slimojošiem 
pusaudžiem”  dalībnieks 

� Latvijas Aizsardzības ministrijas finansētais projekts 
„Milit ārpersonu militāro specializāciju psiholoăisko, 
fizioloăisko un psihofizioloăisko novērtēšanas metožu 
kompleksa izstrāde un aprobācija” , vadītāja 

� Latvijas zinātnes un izglītības ministrijas finansētā 
Valsts programma ”Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un 
dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloăiju 
zinātniskā izpēte ar multidisciplinārā pētnieciskā 
konsorcija palīdzību”1. apakšprogramma „Jaunu sirds 
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  un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas, profilakses un 
ārstēšanas metožu izstrāde”, dalībnieks 

 
Publikācijas  

(galvenās)  
 Zinātniskie raksti. 

1. D.Voita - Mildronate increases the reactivity of carotid 
baroreceptor reflex in patients with chronic heart failure // 
КАРДИОЛОГИЯ Москва, принят к печати в 2006, 
vol.12, (accepted), (9 lpp.datorteksta). (līdzautori Vītols A, 
Dzerve V) 

2. D.Voita (2000) - Lokālas statiskas muskuĜu slodzes tests, tā 
informativitāte novērtējot asinsrites regulācijas īpatnības 
hipertensijas slimniekiem ar glikozes homeostāzes 
traucējumiem. Latvijas ārstu žurnāls, Nr.4, 21-23 
(līdzautors - A.Vītols). 

3. D. Voita (2000) - Effect of advanced age on arterial 
baroreflex in normotensive and hypertensive subjects 
Lithuanian J. Cardiology, N2, 126-131(Coauthor- 
A.V ītols). 

4. D.Voita (1998) - Baroreceptor control of sinus node during 
the course of essential hypertension. Proc. Latv. Acad. Sci. , 
1998, Vol.52, Sect.B, Nr.3/4, p.184-188. (Coauthor- 
A.V ītols). 

5. Д. Войта (1991) - Степень торможения каротидного 
барорефлекса в зависимости от относительной силы 
сокращения мышц предплечья в статическом режиме. 
Сб. ст. Кровообращение в скелетных мышцах. Рига.  
Зинатне. 1991. с.176-184.(Соавторы- З. Стабулниеце, А. 
Витолс ).  

6. Д.Войта (1991) - Анализ факторов, определяющих 
пониженную толерантность к динамическим нагрузкам 
у больных гипертонической болезнью. Сб. ст. 
Кровообращение в скелетных мышцах. Рига. Зинатне. 
1991. с.165 -175. (Соавторы- И.Скарда, У. Калниньш, А. 
Витолс ).   

7. Д.Войта (1991) - Реализация каротидного бaрорефлекса 
в условиях рефлекторной активации симпатической 
нервной системы. Сб. ст. Кровообращение в скелетных 
мышцах. Рига. Зинатне. 1 с.185-192. (Соавторы- , 
И.Кукулис, Д.Лиепиня, Я. Скардс , А. Витолс ).   

8. D. Voita (1990) - Haemodynamic resistanceof forearm 
vessels during prolonged drug treatment of essential 
hypertension. Cor et Vasa. v. 32.  36-44.(Coathors - 
A.Vitols, I.Skarda, D.LiepiĦa, , J.Skards). 

9. Д.У Берзиня (1988) - Изменения локального кровотока 
и энергетического метаболизма у больных 
гипертонической болезнью с различной толерантностью 
к изометрической нагрузке (кистевой жим). 
Кардиология, 1988. т.38. с.48-51. (Соавторы- А.В. 
Витолс, Я.В. Скардс, И,Я. Скарда,). 

10. Д.У Берзиня  (1988) - Динамика каротидного 
барорефлекса и катехоламинов крови во время 
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   кистeвого жима. Физиолог. ж. им. И.М Сеченова. 1988. 
т.74. с.285-293. (Соавторы- Я.В. Скардс,  А.В. Витолс, 
И.П.Кукулис,Э.В. Юрика) 

11. Д.У Берзиня (1997) - Динамика характеристик 
миокарда и гемодинамического сопротивления сосудов 
конечностей у больных гипертонической болезнь при 
длительном комбинированном лечении. Сб. ст. 
Первичная и вторичная профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Рига. 1987. с.43-
51(Соавторы- А.В. Витолс, И,Я. , Д.Я.Лиепиня).  

B: Zinātniskie ziĦojumi, tēzes. 

1.  D. Voita. Peculiarities of heart rate control in patients with 
non-insulin dependent deibates mellitus and hyperetnsion. 
European J of Endocrinology. Theses of European 
Congress of Endocinology, 2007, Budapest, Hungary 
(accepted) (coauthor A. Vitols) 

2. D.Voita. (2006) Mildronate improves carotid baroreflex 
function in patients with chronic heart failure. European 
Heart J, Suppl.1, Abstracts, World Congress of Cardiology, 
p. 445.(līdzautori V. Dzerve, A. Vitols) 

3. 3. D. Voita (2006)  - Peculiarities of carotid baroreflex 
control in borderline hypertension  with and without 
increased sympathetic nervous system basal activity // 
Journal of Psychophysiology, 2006, v 20, p. 53. (līdzautori  
A. Vitols, U. Ābele) 

4. D. Voita (2006) Peculiarities of Carotid Baroreceptor 
Refelx Bradycardic reaction Dynamics in Borderline 
Hypertension of Rest and during Pressor reaction. .\\  
American J of Hypertension, 2006, N5, NY (līdzautors A. 
Vitols). 

5. D. Voita (2006) Evaluation of autonomic nervous system 
function of migraine patients: carotid baroreflex and it 
dynamics during static muscular effort   in headache frie 
period. (coauthor D. Jegere) Abstract   of  8th  European 
Congress of Federation of Headache Societies,  Barselona 
2006, May. 

6. D. Voita (2005) Galvas sāpju sastopamība Rīgas 
skolniekiem-. Rīgas.  Domes konferences  “Bērnu un 
jauniešu veselība”  materiāli,  Rīga, lpp. 17-18.(līdzautori 
D. Jēgere, I PuriĦa, U. Ābele). 

7. D. Voita (2005) – Peculiarities of heart rate control in 
hypertensive subjects with   non-insulin dependent diabetes 
mellitus.- J. Hypertension, Vol.23, Suppl. 2, p. S101. 
(coauthors A. Vitols, M. Vitola) 

8. D. Voita (2004)  –  The benefficial effect of mildronate on 
cardiovascular autonomic function in chronic heart failure 
Abstract book of  3rd Baltic Ahterosclerosis congress.\\ p. 
59.(Coauthors: I. Skarda, V. Dzerve. I.Kukulis. V. 
Grabauskiene. I. Kalvins). 

9. D. Voita (2004) – The improved efficacy of heart failure 
treatment due to combination of ACE inhibitor with 
mildronate  Abstract book of 3rd Baltic Ahterosclerosis 
congress.\\, p. 61.(Coauthors: I. Skarda, V. Dzerve. 
I.Kukulis, V. Grabauskiene, J. Cheluskiene, J. Romanova, I. 



 161

 



 162

  I. Kalvins). 

10. D. Voita (2004)  – Mildronate improves carotid 
baroreceptor reflex function in human heart failure  
International J of Hypertension.\\, (Coauthors: D. Bojare, I. 
Kukulis). 

11. D. Voita  (2004) – The effect of mildronate on autonomic 
nervous system function in patients with heart failure.\\  
American J of Hypertension (Coauthors: D. Bojare, I. 
Skarda, I. Kukulis). 

12. D. Voita (2004) – Heart rate control in hypertensive 
subjects with type 2 diabetes mellitus \\ American J of 
Hypertension , (Coauthors: A. Vītols, M. Vitola, V. 
Mackevics). 

13. D. Voita  (2004) - The benefficial effect of mildronate on 
cardiovascular autonomic function in chronic heart failure.\\  
Clin. Auton. Res.  (Coauthor: I.Skarda , V.Dzerve , 
I.Kukulis , I. Kalvins, Z. Rugaja). 

14. D. Voita (2003) – Impairment of baroreflex vagal reaction 
in borderline hypertension.\\ J. Hypertension, vol.21, 
Suppl.4, p. S255 (Coauthor: A. Vitols). 

15. D.Voita (2003) – Baroreflex chronotropic reaction 
amplitude is age and baseline heart rate dependent .\\ 
Clinical Autonomic Res., Vol.13, No.1, p.61-62. (Coauthor: 
A. Vitols). 

16. D.Voita (2003)– Baroreflex chronotropic reaction 
amplitude is age and baseline heart rate dependent.\\ 
Abstracts of Third International Workshop on: The Human 
Circulation: Noninvasive Haemodynamic, Autonomic and 
Vascular Monitoring, Graz,,  p.61. (Coauthor: A. Vitols). 

17. D. Voita (2003) - Is Baroreceptor reflex heart rate reflex 
control changed in borderline hypertension?\\ Abstract book  
of 3rd FEPS Meeting,(Nice 28 June-2 July,, p.40. (Coauthor: 
A. Vitols). 

18. D.Voita (2003) - Peculiarities of heart rate dynamics and 
cardiac autonomic control at static exercise in insulin 
dependent diabetes merllitus.\\ Diabetes & Metabolism, 
vol.29, p. 4S427-4S428. (Abstr. 18th Internat.Diabetes 
Federat. Congr., August 24-29, 2003, Paris). (Coauthor: A. 
Vitols). 

19. D.Voita (2002)  – Carotid baroreceptor reflex in obese and 
non-obese type II diabetic patients.\\ 5th  European 
Federation of Autonomic Societies (EFAS) Meeting , 
France, Toulouse 2002. Clin. Auton. Res. p.48. (Coauthor: 
A.Vitols. V. Mackevics). 

20. D.Voita  (2002) – Baroreceptor reflex at advanced age and 
hypertension: the follow up study .\\ 4th  European 
Federation of Autonomic Societies (EFAS) Meeting , 
Athens 2001. Clin. Auton. Res.  p.34. (Coauthor: 
A.Vitols). 

21. D.Voita  (2002) – Cardiovascular autonomic function is 
improved in type 2 diabetes mellitus after treatment with 
acarbose.\\ J. Hypertension, p.290. (Coauthor: A.Vitols, 
V. Mackevics). 

22. D.Voita  (2001) -Handgrip Test is Useful for 
Cardiovascular Autonomic Dysfunction Evaluation in 
Hypertensive Patients with Disturbances in Glucose 
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Metabolis.\\ Book of Abstracts ”The Human 
Circulation: Non- Invasive haemodynamic, Autonomic 
and Vascular Monitoring” Graz.. p.29. (Coauthors: 
A.Vitols, V. Mackevics, M.Vitola). 

23. D.Voita  (2000) – Is handgrip useful test for cardiovascular 
autonomic dysfunction evaluation in hypertensive patients 
with disturbances in glucose metabolism? \\ 3rd European 
Federation of Autonomic Societies (EFAS) Meeting , 
Erlangen 2001. Clin. Auton. Res. v10. p.386. . (Coauthor: 
A.Vitols). 

24. D.Voita  (2001)– Vagal control of heart rate in obese non-
insulin dependent diabetes mellitus patients.\\ American J. 
of Hypertension, vol.14, Nr.4, Part 2, p.219A. . (Coauthor: 
A.Vitols). 

25. D. Voita  (2000) - Effect of advanced age on arterial 
baroreflex in normotensive and hypertensive subjects 
Lithuanian J. Cardiology, N2, 126-131. (Coauthor  
A.V ītols). 

26.  D.Voita  (2001) - Peculiarities of heart rate control in 
hypertensive subjects with non-insulin dependent diabetes 
mellitus esistance syndrome.- Abstract book of 2nd Baltic-
Nordic Meeting on Hypertension, p.32 (Coauthor  A.V ītols, 
M.Vitola,V.Mackevics, S.Petersone,). 

27. D.Voita (2001) – Is handgrip useful test for cardiovascular 
autonomic dysfunction evaluation in hypertensive patients 
with disturbances in glucose metabolism? - 3rd European 
Federation of Autonomic Societies (EFAS) Meeting , 
Erlangen Clin. Auton. Res. 2000. v10. p.386 (Coauthor  
A.V ītols). 

28. D.Voita (2001) – Vagal control of heart rate in obese non-
insulin dependent diabetes mellitus patients.- American J. of 
Hypertension, vol.14, Nr.4, Part 2, p.219A (Coauthor  
A.V ītols). 

29. D.Voita  (2000) – Autonomic dysfunction evidenced by 
modified static muscle exercise test in type I diabetic 
patients - 3rd European Federation of Autonomic Societies 
(EFAS) Meeting , Erlangen. Clin. Auton. Res.. v10.p.385 
(Coauthor  A.Vītols). 

30. D.Voita (2000) - Is pressor reaction distinctive in 
hypertensive patients with and without disturbances in 
glucose metabolism? - J. Hypertension,. v.18. Suppl. 2. 
p.S123 (Coauthor  A.V ītols). 

31. Д. Войта (2000)  - Характеристика каротидно-
кардиального рефлекса при прогрессировании 
эсенциальной гипретензии. Тез.докл. 2-ого Российского 
конгресса по ппатофизиологии, Москва, с. 62 (соавтор- 
А. Витолс). 

32. D.Voita  (2000) - Features of baroreceptor-cardiac reflex 
modifications related with relative force and duration of 
handgrip. - The Physiologist., v.43.  p.277 (Coauthor  
A.V ītols). 

33. D.Voita (2000) - Impairment of carotid baroreflex and poor 
glycaemic control: there is a relationship. - The 
Physiologist.  v.43. p.283 (Coauthor  A.V ītols). 
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 34. D.Voita (2000) - Overweight declines baroreceptor reflex 
control in non insulin dependent diabetes mellitus.- 
J.Hypertension. v.18. Suppl.4. S140 (Coauthor  A.V ītolsб 
V.Mackevics). 

35. D.Voita (2000) - Peculiarities of heart rate control in 
hypertensive subjects with insulin resistance syndrome.- 
Arch. maladies du Coeur et Vaisseaux. . 93. p.6 (Coauthor  
A.V ītols , V.Mackevics). 

36. D.Voita (1999) - Prevalence of baroreflex heart reaction for 
the detection of autonomic nervous system impairement at 
insulin resistance syndrome. - European Heart J, 1999. 
v.20. p.114 (Coauthor  A.Vītols, V.Mackevics). 

37. D.Voita  (1999) - Carotid baroreflex dynamics during static 
muscle exercise at diabetes mellitus. - Abstract book of The 
Forth Toronto-Stockholm Symposium on Diabetes 
Research. 1999. p. 35 (Coauthor  A.V ītols M.Vitola, 
V.Pirags). 

38. D.Voita (1999) - Is poor diabetic control related with 
modified carotid baroreflex function? – Diabetologia.  v.42.  
p. A296 (Coauthor  A.V ītols V.Mackevics,). 

39. D.Voita  (1999) - Impairment of autonomic control of heart 
rate in hypertensive subjects with insulin resistance 
syndrom. - J. Hypertension.. v.17. p. S46-47 (Coauthor  
A.V ītols V.Mackevics,). 

40. D.Voita (1999) - Handgrip test in diagnosis of diabetic 
cardiovascular autonomic neuropathy. - J. Hypertension.  
v.17. p. S294 (Coauthor  A.V ītols , V. Pirags, M.Vitola, M. 
Pinke). 

41. D. Voita ( 1999) - Handgrip is informative tool in battery of 
tests for diabetic cardio-vascular autonomic failure 
derection.- Physiol. Res. v. 48.  S135 (Coauthor  A.Vītols , 
M.Vitola, M.Pinke, V.Pirags). 

42. D.Voita (1999) - Handgrip test as a tool to assess 
modifications in autonomic control of heart rate at essential 
hypertension. - Amer. J. Hypertension .v.12. p.73A 
(Coauthor  A.Vītols ,V. Mackevics). 

43. D. Voita ( 1998) - Peculiarities of cardiovascular control 
and static exercise test in objective diagnosis of cardiac 
autonomic neuropathy at diabetes mellitus. - Lithuanian J. 
Cardiology,  v.5. p.91 (Coauthor  , M.Vitola, M.Pinke,V. 
Pirags, A.Vitols). 

44. D.Voita (1998) - Modification in baroreceptor reflex effect 
on sinus node in essential hypertension follow-up study.- 
Blod Trycket (Sweden). p.19 (Coauthor  A.Vītols). 

45. D.Voita  (1998) - Advantages of some cardiovascular 
function tests for cardiac autonomic neuropathy recognition. 
- J. Cardiovascular Diagnosis and Procedures (USA) .v.15. 
p.155 (Coauthor  A.V ītols , M.Vitola, M. Pinke, V. Pirags). 

46. D.Voita  (1998) -  Effect of aging and hypertension on 
baroreceptor control upon the sinus node. J. Hypertension.  
v. 16.  S182 (Coauthor  A.V ītols). 

47. D.Voita (1998) - Development of essential hypertension 
and modification in baroreflex effect on sinus node. - Amer. 
J. Hypertension. v.11. A148 (Coauthor  A.Vītols). 

48. D. Voita  (1997) -  Counterregulation in skeletal vascular 
bed during effective treatment of essential hypertension 
with verapamil. - Amer. J. Hypertension  v.10. p.117A 
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2007. gada ____________________                                                __________________ 
    Datums                 paraksts 
 
 

   (Coauthor  A.Vītols D. Matisone, I.Kukulis, J.Skards, A.Vitols, 
V.Dzerve, D.Liepina, U. Kalnins, J. Jirgensons, M.Bertholds.). 

49. D.Voita  (1997) - Baroreceptor control of sinus node during 
the development of essential hypertension.- Resumes des 
Communications VII emes Jornees Europeennes De le 
Societe Franceise de Cardiology. Paris.. C 27 (Coauthor  
A.V ītols). 

50. D.Voita  (1991) - Baroreflex dynamics during voluntary 
static muscle effort. - Abstr. Conf. Physiol. Scandinavia & 
Baltic States. Riga. p.65 (Coauthor  A.V ītols I.Kukulis,). 

51. Д.Войта (1991) - Центральный механизм торможения 
сердечного компонента барорефлекса при статической 
мышечной нагрузке. - Мат. VI Всесоюзн. симп. 
‘‘ Центральная регуляция кровообращения’’. Ростов-на-
Дону. 1991. с.24-25 (Coавторы  А.Витолс, , И.Кукулис, 
Я.Скардс). 

52. D.Voita (1991) – Barorefleksa dinamika presorās reakcijas 
attīstībā.- Vispasaules latviešu zinātnieku kongresa tēzes. 
Rīga. 1991 7.sēj. d., 256 lpp (Coauthor  A.Vītols). 

53. Д.Войта (1988) - Особенности реализации каротидного 
барорефлекса у больных гипертонической болезнью. -
Тез. докл. 2-ого cьезда кардиологов Узбекистана. 
Ташкент.. с.78 (Coaвторы  А.Витолс, , Д.Лиепиня). 

54. Д.Берзиня  (1987) - Динамика реализации сердечного 
компонента барорефлекса у человека во время 
произвольного сокращения мышц в статическом 
режиме. Тез. докл. 2-ого Всесоюзн. симп. ‘‘Физиология и 
патология сердца и коронарного кровообращения’’  
Киев. 1987. с. 35-36 (Coaвтор  А.Витолс,).  

55. D.Berzina (1986)  – Functional significance of 
structural changes of resistance vessels in hypertension 
patients - Abstr. of X World Congress of Cardiology. 
Washington. 1986. p.317 (Coauthor  N.Andreyev, 
J.Skards, A.Vitols,).  
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums: 
Ievads psiholoăijas studijās 

Studiju programmas nosaukums: 
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā”  

Apjoms:  2 KP, 3  ECT 

Studiju kursa autore:      Dr.psych.,docente Guna Svence 

Kursa mērėis: rosināt studentu izpratni par psiholoăijas studiju mērėiem un uzdevumiem Latvijā, ES un 
RPIVA, iepazīties savstarpēji un noformulēt pētniecības virzienu psiholoăijā 

Paredzētais rezultāts: izprot psiholoăijas studiju mērėus un tālāko studiju perspektīvu Latvij;ā un RPIVA, 
iepazīst kursa biedru vārdus, izveido pētījumu tēmas zinātniskajam referātam psiholoăijā., apzina psiholoăijas 
izdevumu aktualitātes. 

Studiju kursa saturs:  

 Satura tematiskais plānojums 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
  Pilna 

laika 
Nepilna 
laika 

Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

1. Iepazīšanās ar psiholoăijas studiju 
sistēmu ES, RPIVA, Latvijā. 

4 2   

2. Komunikācija grupā  2 1   
3. Akadēmisko studiju saturs un forma 2 1   
4. Profesionālo studiju saturs un forma 2 1   
5. Psiholoăijas kā zinātnes pētījuma 

priekšmeta problēma 
6 3 16 16 

6. Psihes jēdziena interpretācija 4 2 16 24 
7. Diskusija par aktualitātēm 

psiholoăijā Latvijā 
8 4 16 24 

  32 16 48 64 

Patstāvīgā darba plānojums 

N.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Pētījumi psiholoăijā Latvijā Referāts, projekts Darba aizstāvēšana 
2. Pētījumi psiholoăijā ES Referāts, projekts Darba aizstāvēšana 
3. Zinātniskās idejas izstrāde Projekts  Darba aizstāvēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 

Īpašas piezīmes:  lekciju apmeklējums vismaz 50 % nepilna laika studijās, 75 %- pilna laika studijās, 
uzstāšanās vismaz vienā seminārā,  projekta aizstāvēšana. 

Kursu apgūst latviešu valodā 

 

Izmantojamās literatūras saraksts: 
1. APAGOLD datu bāze Internetā. http://www.psycinfo.com 
2. Applied Psychology/ an Internation Review, IAAP (un citi izdevumi ES psiholoăijā) 
3. Lails E. Borns, Nensija Felipa Ruso. Psiholoăija.RAKA, 2000 (un/vai citi izdevumi par 

psiholoăijas pamatiem) 
4. RPIVA Zinātniskie raksti I-IV 
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5. Radoša personība I-III, RAKA, 2003 (un/vai citi konferenču materiālu krājumi psiholoăijā) 
6. The Pehguin dictionary of Psychology, second edition, by Arthur S. Reber (krievu valodā- 

2001.gads) 
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APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 
2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums 
Vispār īgā psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums 
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms : 4 KP , 6 ECTS  
Kursa autori un docētāji: Prof. Dr.psych. Rita Bebre 

Lekt M.psych. Anda KauliĦa  
Lekt. Mg. paed. Ilze SkujiĦa 

Kursa mērėis. 
Veidot zinātnisku izpratni par vispārējām cilvēka psihes funkcionēšanas 

likumsakarībām, psihes kognitīvajām, afektīvajām un individuālajām īpatnībām, personību, 
radot iespēju studentiem attīstīt pētnieciskās prasmes. 
Paredzētais rezultāts.  

Apgūstot studiju kursa saturu, studentiem jāizprot vispārīgās psihes funkcionēšanas 
likumsakarības, jāveic teorijas un prakses vienotības izpratnes demonstrācija, veicot sevis 
izpēti laboratorijas darbos. Studentam jāprot veikt pašizpēte, pašanalīze. Jāprot atlasīt un 
konspektēt vajadzīgo literatūru, uzrakstīt mācību referātu, sagatavoties un diskutēt par 
semināru tēmu.  

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

 
Nr.
p.k 

Temats 
Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Ievads psiholoăijā. Psiholoăija kā 

zinātne.  
Psiholoăijas pētīšanas priekšmets. 
Psiholoăijas nozares. 
Psiholoăijas saikne ar citām zinātĦu 
nozarēm. Teorētiskie un prakstiskie 
uzdevumi. Psihe un smadzenes.  

4 2 6 9 

2. Ietekmīgāko psiholoăijas virzienu 
raksturojums, to ieguldījums 
psiholoăijas zinātnes attīstībā. 
Psiholoăijas pētīšanas metodes, 
pamatprasības to pielietošanā, 
priekšrocības un trūkumi. 

4 2 6 9 
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3. 
 

Psihisko parādību sistēma. IzziĦas 
procesi. Vispārīgais izziĦas procesu 
raksturojums. 
Sajūtas. Fizioloăiskie pamati. Sajūtu 
saikne ar uztveri. Sajūtu veidi. 
Likumsakarības: sajūtu sliekšĦi, 
adaptācija, sinestēzija, sensibilizācija, 
kompensācija. 

4 2 7 9 

4. Uztvere. Uztveres īpašības: 
priekšmetiskums, veselums, 
konstantums, uztveres tēla apjēgtība, 
izvēlīgums, apercepcija. Uztveres veidi: 
atkarībā no matērijas eksistences 
formām; atkarībā no vadošā analizatora. 
Ilūzijas. Vadošās uztveres sistēmas, to 
loma mācību procesā. Uztvere un 
vērīgums. Uztveres attīstīšana. 

4 2 7 9 

5. Uzmanība. Uzmanības veidi (tīšā, 
netīšā, pēctīšā). Uzmanības īpašības: 
apjoms, koncentrācija, noturīgums, 
pārslēgšana, sadalīšana, kustīgums 
(svārstīgums). Uzmanības loma izziĦā. 
Uzmanības individuāltipoloăiskās 
īpatnības. Uzmanības pilnveidošana. 

4 2 7 9 

6. AtmiĦa. AtmiĦas struktūra. AtmiĦas 
veidi: pēc materiāla saglabāšanas 
ilguma; pēc iegaumējamā materiāla 
pamatīpašībām. AtmiĦas pamatprocesi. 
Asociāciju loma atmiĦu procesos. 
AtmiĦas individuālās īpatnības. 
AtmiĦas attīstīšana. 

4 2 7 9 

7. Iztēle. Priekšstati un iztēle. Iztēles veidi. 
Radošās iztēles paĦēmieni, izmantošana 
mācību efektivitātes celšanā. Iztēles 
loma jaunradē. Iztēles attīstīšana. 

5 2 7 9 

8. Domāšana. Domāšanas rašanās 
priekšnoteikumi. Domāšanas operācijas. 
Domāšanas īpašības. Domāšanas veidi. 
Radošā un kritiskā domāšana. Intelekts. 
Domāšanas attīstīšana. 
Runa. Valoda un runa. Runas funkcijas. 
Runas veidi. Domāšanas un runas 
savstarpējās sakarības. 

5 2 7 9 

9. Emocijas un jūtas. Kopīgais un 
atšėirīgais.  
Emociju un jūtu veidi. Emocionālie 
stāvokĜi: garastāvoklis, afekts, stress, 
frustrācija, kaislības. Emociju polaritāte 
un ambivalence.  

5 2 7 9 

10 Personība, tās struktūra. Indivīds. 
Individualitāte. Personības 
individuālpsiholoăiskās īpatnības 

5 2 7 9 

11. Temperaments. Īss temperamenta 5 3 7 9 
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teoriju raksturojums. Temperamenta 
tipu raksturojums. Augstākās nervu 
darbības tipi un temperaments. 
Temperamenta saistība ar citām 
personības īpatnībām. 
Raksturs. Rakstura vieta personības 
struktūrā. Rakstura īpašību iedalījums. 
Vides un audzināšanas ietekme uz 
rakstura veidošanos. Rakstura 
akcentuācijas. Rakstura pašaudzināšana.  

12. Spējas. Dotumi un spējas. Spēju veidi. 
Spēju līmeĦi. Spēju diagnostika. 
Apdāvinātība. Kreativitāte kā 
personības īpašība, process un produkts. 
Spēju attīstība 

5 3 7 9 

13. Motivācija. Iekšējā un ārējā. 
Vajadzības, intereses,mērėi. 

5 3 7 10 

14. 
 

Motīvi. Griba, gribas piepūle, gribas 
īpašības, trūkumi. Gribas audzināšana 
un pašaudzināšana. 

5 3 7 10 

Kopā : 64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums. 

N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. Psiholoăijas pētīšanas metodes Projekts  Projekta 
prezentācija 

2. Pašraksturojums Pašizpētes darbs Iesniegt rakstiski 
3. 
 

4. 

Uzmanības, atmiĦas un domāšanas 
nozīme ikdienā 
Psiholoăijas zināšanu nozīme skolotāja 
profesionālajā darbā 

Referāts 
 
Referāts  

 
 
Prezentācija  

Temati pēc izvēles - atbilstoši  studiju programmai 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens  

Kursu apgūst latviešu valodā (ārzemju studentiem var krievu valodā) . 

Literat ūra.  

Obligātā literatūras: 
1) Borns L.E., Ruso N.F. (2000). Psiholoăija. I,II,III daĜa.- R. 
2) Годфруа Р. (1994). Что такое психология. - М.: 1 
3) Немов Р.С. (1995). Психология I; II; III. - М.:  

Ieteicamā literatūra: 
1) APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
2) Прохоров А.О. (1991). Психические состояния и их проявления в учебном процессе. 

–Киев:  
3) Психологический словарь (jebkurš izdevums).  
4) Рубинштейн С.Л. (1989). Основы общей психологии. 2 ТМ, 
5) Серия хрестоматий по курсу общей психологии. (1980-1986). -М.: МГУ 
6) Хеккзаузен Х. (1991). Мотивация и деятельность. -М.:  

Papildus literatūra 
1) Lurija A. (1989). Mazā grāmata par lielo atmiĦu. -R.:  



 172

2) Psiholoăija vidusskolai. Skolēna grāmata. (1999). -R.: Zvaigzne ABC 
3) Tulviste P. (1990). Par domāšanas izmaiĦām vēsturē. -R.:  
4) Леонтьев А. (1978). Потребности, мотивы и эмоции. -М.:  
Žurn āli: Psiholoăijas pasaule. Psiholoăija mums. Skolotājs. 

Īpašas piezīmes. 
Vispārīgās psiholoăijas kurss ir pirmais teorētiskais psiholoăijas kurss, kas jāapgūst 

visiem psiholoăijas programmu studentiem. Turpmāk sekos attīstības psiholoăijas u.c. kursi, 
kas veidos vienotu priekšstatu par cilvēka psihisko funkcionēšanu. 

Iespējamas korekcijas kursa plānojumā atkarībā no konkrētās studiju programmas.  
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums. 
Latviski: Psihes bioloăiskie pamati. 
Angliski: The Biological Basis of Psyche. 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms   4 KP;  6 ECTS 

Kursa autors un docētāji. Daina Voita, Dr.biol. docents 

Kursa mērėis. PadziĜināt nākamo psihologu izpratni par cilvēka organismu, sniegt iespējas saskatīt cilvēka 
garīgās attīstības iespējas un to pilnveidošanu, palielināt profesionālo kompetenci un veidot profesionālās rīcības 
motīvus. 

Paredzētais rezultāts. Psihes bioloăisko pamatu lekciju kurss sniegs ieskatu cilvēka psihes un organisma 
funkciju vienotības izpratnē, parādīs iespējas pilnveidot cilvēka garīgo attīstību, palielinās studentu profesionālo 
kompetenci, spējas uzklausīt citu viedokli , attīstīs komunikācijas spējas un prasmi argumentēt savu viedokli.  

Kursa saturs. Kurss ir vispārizglītojoša rakstura, jo sniedz zināšanas par cilvēka psihiskās darbības 
bioloăiskajiem nosacījumiem; kurss ir jāapgūst pirms psiholoăijas studijām un psiholoăijas nozares profesionālās 
specializācijas kursiem, jo sniedz izpratni par cilvēka organismu un tā funkcionēšanas likumsakarībām, attīsta 
prasmi saskatīt dabā notiekošo procesu likumsakarību ietekmi uz cilvēku, pilnveido studentu spēju izteikt un 
uzklausīt citu viedokli, attīstīt komunikatīvās spējas 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
Nr.p.k. Temats 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Priekšstati par organismu kā 
vienotu funkcionālu 
sistēmu.. Dzīvo organismu 
pamatiezīmes. Augšana un 
attīstība. 

1 0.5 3 4 

2. Vispārējs šūnas un to 
organoīdu raksturojums. 
Membrāna un tās funkcijas. 

1 0.5 3 4 

3. Neirona uzbūves īpatnības. 
Nervu audi. Neiroglija. 
Nervu šūnu klasifikācija. 
Membrānas miera 
potenciāls. Miera potenciāla 
rašanās. Darbības 
potenciāls. Nervu impulsa 
vadīšana. Nātrija-kālija jonu 
sūknis. 

2 1.0 4 5 

4. Nervu šėiedras. Nervi. 
Sinapses. Ėīmiskās sinapses 
uzbūve un funkcionēšana 

2 1.0 4 5 

5. Organisma metabolisms un 
psihiskie procesi 

1 0.5 3 5 
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6. Organisma aizsargreakcijas. 
Asinis. Imūnsistēma. 

1 0.5 3 5 

7. Veăetatīvās reakcijas un 
emocijas. Sirds-asinsrites 
sistēma. Sirds muskuĜa 
fizioloăiskās īpašības, 
uzbudinājuma 
vadītājsistēma. 
Sirdsdarbības cikls. 
Asinsrites loki. Arteriālais 
asinsspiediens, sirdsdarbības 
frekvence, sistoles tilpums, 
minūtes tilpums. 
Sirdsdarbības un arteriālā 
asinsspiediena operatīvie un 
ilgtermiĦa regulācijas 
mehānismi 

2 1.0 4 5 

8. Elpošanas sistēma. To 
funkcionālās īpatnības 
emocionālos procesos. 
Ieelpas un izelpas 
mehānisms un to 
ietekmējošie faktori. 
Elpošanas regulācija. 

2 1.0 4 5 

9. Priekšstati par izvadsistēmas 
un dzimumsistēmas darbību 
cilvēka organismā, to 
funkcionālās īpatnības 
saistībā ar psihiskajiem 
procesiem. 

1 0.5 3 4 

10. Neirālā regulācija. 
Informācijas kodēšanas 
īpatnības nervu sistēmā. 
Refleksa loks. Refleksa 
veidi 

2 1.0 4 5 

11. Nervu sistēmas  
klasifikācija. Autonomā 
nervu sistēma, tās 
iedalījums. Somatiskā nervu 
sistēma. 

2 1.0 4 5 

12. Priekšstatu attīstības vēsture 
par smadzenēm un 
domāšanu. 
SmadzeĦu un to struktūru 
funkciju pētīšanas metodes 

2 1.0 3 5 

13. Centrālā nervu sistēma. 
Muguras smadzenes. Galvas 
smadzenes. 

1 0.5 3 5 

14. Centrālās nervu sistēmas 
īpašības un kompensējošie 
mehānismi pie smadzeĦu 
funkcijas traucējumiem 

2 1.0 3 4 

15. Iegarenās smadzenes. 
Retikulārā formācija. 
Vidussmadzenes, 
starpsmadzenes, gala 
smadzenes 

2 1.0 3 4 

16. Limbiskā sistēma, tās 
nozīme psihiskos procesos. 

1 0.5 3 4 

17. Lielo pusložu garozas 
citoarhitektoniskā uzbūve. 

1 0.5 3 4 

18. Lielo pusložu garozas zonas, 
to iedalījums atkarībā no 

2 1.0 3 4 
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informācijas apstrādes 
īpatnībām.  

19. Lielo pusložu garozas 
asimetrija. 

2 1.0 3 4 

20. Organisma funkciju 
humorālā regulācija. 
Endokrīnie dziedzeri. 
Hormoni. Neirālās un 
humorālās regulācijas 
kopīgās un atšėirīgās 
iezīmes. 

2 1.0 3 4 

21. Homeostāze. Stress. 
Vispārējais adaptācijas 
sindroms. Nogurums. 

2 1.0 3 4 

22. Sensorās sistēmas, to 
funkcionēšanas īpatnības 

2 1.0 3 4 

23. Redzes, dzirdes, ožas, 
garšas, ādas, proprioceptīvā, 
kaulu, visceroceptīvā, sāpju 
sensorās sistēmas. 

2 1.0 3 4 

24. Kustības funkciju 
organizācija un regulējošās 
struktūras. Spinālie refleksi. 

2 1.0 3 4 

25. Smadzenītes. Bazālie 
gangliji. Garozas līmeĦa 
motoro funkciju regulācija. 
SmadzeĦu struktūras, kas 
saistītas ar miegu. Miega 
iestāšanās. Miega nozīme. 
Miega veidi. Miega stadijas. 
Meditācija. Bioritmi. Miega 
traucējumi. 

2 1.0 3 4 

26. Vajadzības. Vajadzību 
klasifikācija un 
determinācija. Vajadzības 
un audzināšana. Motivācija. 
Motivāciju klasifikācija un 
to neirobioloăiskie pamati. 

1 0.5 3 4 

27. Emocijas. SmadzeĦu 
struktūras, kas saistītas ar 
emocijām. Emocijas un 
cilvēka individuālās 
īpatnības. Augstākie nervu 
darbības tipi. 

1 0.5 3 4 

28. AtmiĦa. AtmiĦas 
mehānismus skaidrojošās 
hipotēzes. SmadzeĦu 
struktūras, kas saistītas ar 
atmiĦu AtmiĦas traucējumi. 

1 0.5 3 4 

29. ApziĦa un domāšana. 
ApziĦas mehānismus 
skaidrojošās hipotēzes. 
Vārds kā otrā signālu 
sistēma. Valoda un tās 
funkcijas. Valodas attīstība 
bērnam. Valoda un 
smadzeĦu garozas funkcijas 

1 0.5 3 4 

30. Iedzimtības materiālie 
pamati. Cilvēka psihisko 
īpatnību atkarība no 
iedzimtības. Beznosacījuma 
refleksi un to klasifikācija. 
Instinkts. 

2 1.0 3 4 
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  64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Referāts par augstāko nervu 

darbību (pusložu asimetriju, 
emocijām, atmiĦu, apziĦu, 
iedzimtību, stresu un tml.). 

 

 Referāts 
 

Darba prezentācija 

2. Organisms kā vienota 
funkcionāla vienība. Šūna. 
Organisma augšana un attīstība. 

Tests kontroldarbs 

3. Iekšējo orgānu funkcionālās 
īpatnības un regulējošie 
mehānismi 

Tests kontroldarbs 

4. Nervu sistēmas uzbūve un 
funkcionēšanas likumsakarības 
un humorālās regulācijas 
mehānismi. Organisma 
sensorās sistēmas un to 
funkcionēšana. Iedzimtības un 
mainības loma cilvēka psihisko 
īpašību tapšanā. 

 

Tests kontroldarbs 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Pārbaudes forma – eksāmens, norise – 
rakstiskais, norises laiks – 2 kontaktstundas. Studenta studiju sasniegumu vērtēšana ir 
kompleksa. Maksimālais vērtējums par eksāmena darbu ir 6 punkti. Kopējais vērtējums sastāv 
no pastāvīgo darbu un eksāmena darba kopvērtējuma. Kopējā vērtējuma maksimālā atzīme ir 
10 (izcili). Minimālā atzīme 4(gandrīz viduvēji) 

Kursu apgūst latviešu valodā (angĜu valodā, krievu valodā u.c.)  Kursu apgūst latviešu  valodā, ir iespējas 
sagatavot kursu angĜu valodā .  

Literat ūra. 
Obligātā literatūra: 

1. Borns L.E., Ruso N.F. (2000-2001). Psiholoăija. I; II daĜas, R.:RAKA  
2. Valtneris A. (2001). Bērnu un pusaudžu fizioloăija. R.: Zvaigzne ABC 
3. Aldersons J. (2000). Cilvēka anatomijas, fizioloăijas un higiēnas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zvaigzne 

ABC 
4. Madera S.S. (2001). Bioloăija, R.: Zvaigzne (I daĜa 57-99 lpp; II daĜa – 6-9 nod.;11-12. nod. 
5. LiepiĦš J. (1998). Mācība par cilvēku. RPIVA. 
6. Apinis P. (2000). Cilvēks. Medicīnas grāmatu apgāds 
7. APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Ieteicamā literatūra: 
1. Valtneris A. (1995). Cilvēks fizioloăija. R.: Zvaigzne ABC 
2. Valtneris A. (1984). Normālā fizioloăija. R.: Zvaigzne ABC 
3. Puškarevs J. (1999). Bērnu attīstība, Lielvārds 
4. Guyton A.C. (1997). Human physiology and mechanisms of disease. 6th ed. Philadelphia. Sounders 

comp. 737 p.  
5. Guyton A.C., Hall J.E. (1996). Textbook of Medical Physiology. Saunders Company (9. th ed.) 
6. Tortora G.J. Anagnostakos R. (1987). 5th ed. Principles of anatomy and physiology. NY. Harper&Row, 

764p. 
7. Windows on the Brain. (1991). Ed by Zappulla. Ann NY academy of Sciences Vol 620; p 253. 
8. Шульговский В. (2000). Основы нейрофизиологии. Москва: Аспект.пресс.с276. 
9. Лурия А.Р. (2003).  Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных 

поражениях мозга. Москва: Акад.проект. 505 с. 
10. Гофруа Ж. (1992). Что такое психология, 1 и 2 часть. .Москва: Мыр. 
11. Данилова Н.Н. (1989). Крылова. Физиология высшей нервной деяельности. M.:Изд. Моcковского 

университета. 
12. Блум. Ф. Лейзерсон А. Хофстудтер Ф. (1988). Мозг, разум и поведение. Москва: Мыр. 
13. Нураев Т.В., Алейникова Т.В., Думбой В.Н., Фельдмфн Г.Л. (2000). Физиология центральной 

нервной системы. Ростов на Дону.  
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14.  Хомская Е., Ефимова И., Будыка Е., Ениколопова Е. (1998). Нейропсихология индивидуальных 
различий. Российское педагогическое агенство. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Att īstības psiholoăija  

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms. 4 KP, 6 ECTS 
Kursa autore un docētāji. Asoc.prof. Dr. psych. I.TiltiĦa,  

lektore Mg. psych. Mg.paed.G.  Kozlova 

Kursa mērėis. Veidot izpratni par psihiskās attīstības likumsakarībām. 

Paredzamais rezultāts. Jāizprot psihiskās attīstības likumsakarības. Jāprot analītiski analizēt dažādu 
vecumposmu indivīdu vecumposmam  noteiktās specifiskās psihiskās attīstības likumsakarības. 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas Nr.p.k. Temats 

PL 
studijas 

NP 
studijas 

PL 
studijas 

NP 
studijas 

1. 
Attīstības psiholoăija, tās priekšmets, jautājumi, 
uzdevumi priekšvēsture un problēmas. 

10 5 16 21 

2. 
Indivīda attīstību ietekmējošie  faktori: iedzimtība, 
prenatālais periods, personības socializācija  

10 5 16 21 

3. 
Personības attīstības periodizācijas problēma 
psiholoăijā 

11 5 16 21 

4. 

Cilvēka attīstības dažādos vecumposmos 
likumsakarības. 
Prenatālā attīstība  un attīstība zīdaiĦa vecumā 
Attīstība bērnībā 
Attīstība pusaudžu vecumā 
Attīstība jauniešu vecumā 
Attīstība pieaugušo vecumā 

11 5 16 21 

5. 

Attīstības teorijas 
Z. Freida psihoseksuālās attīstības teorija 
Ē. Ēriksona psihosociālās attīstības teorija 
Dž. Boulbija pieėeršanās attīstības teorija 
M. Māleres atdalīšanās/individuācijas attīstības teorija 

11 6 16 22 

6. 
Ž. Piažē intelektuālas attīstības teorija 
L. Kolberga morālās domāšanas attīstības teorija 
ě. Vigotska kultūrvēsturiskā attīstības teorija  

11 6 16 22 

 Kopā 64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k . Temats Darba veids 
Pārbaudes 

forma 
1. Z. Freida psihoseksuālās attīstības teorija Literatūras Referāts 
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2. Ē. Ēriksona psihosociālās attīstības teorija 
3. Dž. Boulbija pieėeršanās attīstības teorija 

analīze  

4. Attīstība zīdaiĦa vecumā 
5. Attīstība bērnībā 

Projekts Prezentācija 

6. Attīstība pusaudžu vecumā 
7. Attīstība jauniešu vecumā 

Literatūras 
analīze 

Diskusija 

8. Attīstība pieaugušo vecumā Projekts Referāts 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra. 
Obligāta literatūra 

1. Puškarevs Igors (2001). Attīstības psiholoăija. R.: Raka, 38. - 61. lpp. 
2. Svence G. (1999). Attīstības psiholoăija. R.: Zvaigzne. 17. - 33. lpp. 
3. Крайг Грэйс (2002). Психология развития. Питер. 7. nodaĜa (299. – 342.lpp) 8. –15. nod. (vienu no 

nodaĜām) 
4. Boulbijs Dž. (1998). Drošais pamats. Rīga: Rasa ABC 

Ieteicamā literatūra 
1. LiepiĦa S. (1998). Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti. R.: Raka 
2. Svence G. (2003). Pieaugušo psiholoăija. R.: Raka 
3. Vuorinens Risto, Tūmala Elīna (1999). Cilvēka attīstības posmi R.: Zvaigzne. 10. – 109. lpp. 
4. Eriksons E.H. (1998). Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava.  
5. ReĦăe V. (1999). Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Papildus literatūra 
1. Обухова Л. Детская психология: теории, факты, проблемы.  
2. Ньюкомб Нора (2003).  Развитие личности ребенка. Питер 
3. APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums. 
Eksperimentālā psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums. 
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms  4 KP , 6 ECTS  

Kursa autors un docētāji.  
Lektors Mg. psych. Uldis Ābele, lektore Mg. psych. Viktorija Perepjolkina 

Kursa mērėis. Iepazīstināt studentus ar psiholoăisko pētījumu teorētiskajiem pamatiem, eksperimentālu 
pētījumu plānošanas un organizēšanas principiem un praktiskā darbībā integrēt studentu teorētiskās zināšanas 
eksperimentālajā psiholoăijā, vispārīgajā psiholoăijā un matemātiskās statistikas pamatos. Attīstīt prasmes 
ievākt, apstrādāt, analizēt, interpretēt psiholoăisko pētījumu rezultātus un rakstiski noformēt pētījuma atskaiti. 

Paredzētais rezultāts.  
Zināšanas par zinātniska pētījuma etapiem, struktūru, plānošanu. Orientēšanās eksperimentālo pētījumu dizainos. 
Prasmes kritiski izvērtēt pētījumu rezultātu validitāti un ticamību. Prasmes korekti ievākt, apstrādāt, analizēt, 
interpretēt psiholoăisko pētījumu rezultātus un rakstiski noformēt pētījumu atskaiti. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
Nr.p.k. Temats Pilna laika 

studijas 
Nepilna 

laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

Teorētiskā daĜa (2 kredītpunkti): 
1. o Eksperimentālās 

psiholoăijas priekšmets, 
uzdevumi. 

o Zinātnes jēdziens; faktori, 
kas nosaka zinātnes 
attīstību; nozīmīgākās 
pieejas šīs problēmas 
risinājumā. 

o Teorija, tās komponenti, 
zinātniskums, 

4 2 6 8 

2. o Hipotēze, hipotēžu veidi, 
atbilstība zinātnes 
principiem 

o Metode  
o Pētnieciskā darba 

pamatprincipi  
o Eksperimentālo pētījumu 

veidi psiholoăijā. 
o Eksperimentālā pētījuma 

etapi, tajos veicamā darba 
saturs. 

4 2 6 8 

3. Eksperimentāls pētījums 4 2 6 8 
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o CēloĦsakarības pazīmes 
o Pētījuma mainīgie 

lielumi, to veidi, 
operacinonālā 
apzīmēšana, 

o Mainīgo kontrole 
4. Validitāte, tās veidi; validitātes 

draudi; (uz)ticamība. 
4 2 6 8 

5. Pētāmo atlase 4 2 6 8 
6. o Eksperimentālie plāni jeb 

dizaini. 
o Kvazieksperiments, ex 

post factum kontrole. 

4 2 6 8 

7. Publikācijas par 
eksperimentālu pētījumu 
analīze. 

4 2 6 8 

8. Pētījumu rezultātu 
noformēšanas principi. 
 

4 2 6 8 

  32 16 48 64 
Praktiskā daĜa (2 kredītpunkti): 
1. Atšėir īgu psihisko 

procesu  (atmiĦa, 
domāšana, uzmanība, 
u.c.) pētīšana (pētījuma 
objekts ir studenti paši) 
saskaĦā ar attiecīgā 
praktiskā darba 
uzdevumiem. Datu 
ievākšanā var tikt 
izmantotas 
datorprogrammas 
„CP3” (Laboratory in 
cognition & perception) 
un „Reakcija”.  

10 5 16 21 

2. Dažādu matemātiskās 
statistikas metožu 
pielietojums rezultātu 
apstrādē: 
1) Aprakstošā statistika. 
2) Secinošās statistikas 

parametriskās metodes. 
3) Secinošās statistikas 

neparametriskās metodes. 
4) Datu vizualizācijas 

grafiskās metodes. 
Datu apstrādē tiek izmantota 
Ms Excel un SPSS 
datorprogrammas. 
 

12 6 16 22 

3. Patstāvīgi apgūstamo tēmu 
uzskaitījums: 
o Pētnieka un pētāmā 

sadarbības psiholoăiskie 
aspekti eksperimentā,  

o Psiholoăiska pētījuma 
ētikas prasības 

10 5 16 21 

  32 16 48 64 

Patstāvīgā darba plānojums. 
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Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
 Teorētiskā daĜa Patstāvīga mācību 

literatūras studēšana un 
zinātnisko pētījumu 
analīze 

Eksperimentālā pētījuma izplānošana 
saskaĦā ar docētāju uzdotu hipotēzi 
plāna izstrādāšana un prezentēšana 
eksperimentāla pētījuma, 

 Praktiskā daĜa Rakstiska pētījuma 
atskaites izstrāde. 

Patstāvīgi izstrādājamo 
darbu uzskaitījums*: 

1) AtmiĦas izpēte. 
2) Uzmanības izpēte. 
3) Domāšanas izpēte. 
4) Stimula 

identifikācijas laika 
un galvas smadzeĦu 
lielo pusložu 
funkcionālās 
asimetrijas 
noteikšana 

* Praktikuma laikā 
veikto eksperimentu 
temati var būt mainīti 

Patstāvīgie darbi – nodarbībā iegūto 
pētījuma datu rakstiska analīze un 
interpretācija saskaĦā ar praktiskā 
darba uzdevumiem. Savlaicīgi iesniegti 
patstāvīgie darbi nodrošina iespēju 
sagatavoties kontroldarbam, saĦemot 
atgriezenisko saiti no docētāja.  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  
Eksāmens - pārrunas par studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem  

Vērtējumu veido : analītiskais vērtējums - ieskaite par teorētisko daĜu - eksperimentāla pētījuma 
izplānošana saskaĦā ar docētāju uzdotu hipotēzi (45%); kontroldarbs  - iegūto datu rakstiska analīze un 
interpretācija par dažādu praktisko darbu pieciem uzdevumiem (45%), eksāmena pārrunas (10%) 

Kursu apgūst latviešu valodā  

Literat ūra.  

Obligātā literatūra:  
1. Гудвин Дж., (2004). Исследование в психологии. Методы и планирование.-Спб  
2. Солсо Р.Л, МакЛин М. К. (2003). Экспериментальная психология.- Спб. 
3. Raščevska M., Kristapsone S. (2000). Statistika psiholoăijas pētījumos.-R.:  

Ieteicamā literatūra: 

1. Arhipova I., BāliĦa S. (1999). Statistika ar Excel ikvienam.1.,2. daĜas – R.: 
2. Arhipova I., BāliĦa S. (2003).Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Ms Excel.-R: 
3. Kroplijs.A., Raščevska M. (2004).Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālājās zinātnēs.-R:  
4. Дружинин В. (2001).Экспериментальная психология. – Спб. 
5. Климов Л. (1994).Психологическое исследование. – Спб. 
6. Корнилова Т.В. (2003). Экспериментальная психология. Теория и методы. - M.:  
7. Мартин Д. (2002). Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. .- Спб.: 
8. Практикум по общей экспериментальной психологии. Под ред. Крылова А.А. -(2000). Спб.:  
9. Сидоренко Е. (2001). Методы математической обработки в психологии. - Спб.:  
10. Солсо Р., Джонсон Х., Бил. М. (2001). Экспериментальная психология: практический курс. - Спб.:  
11. Хок Р. Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся 

экспериментов. - Спб;  
12. Фресс П. (2003).Экспериментальная психология.- Спб.: 
13. http://trochim.human.cornell.edu/kb/destypes.htm (eksperimentālo dizainu tipi) 
14. APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Īpašas piezīmes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas. Studiju kurss apgūstams pēc sekmīgas studiju kursu: “Vispārīgā psiholoăija” un 
“Matemātiskā statistika” apguves. Vēlams, lai šie kursi tiktu lasīti paralēli ar Zinātniskā pētījuma metodoloăijas 
kursu. 

Īpašas prasības studiju kursa apguves laikā.  

Nodarbību apmeklējums 75%, nokārtota ieskaite par studiju kursa teorētisko daĜu, nodotie patstāvīgie darbi un 
iegūts sekmīgs vērtējums kontroldarbā.  
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums. 
Eksperimentālā psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums. 
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms  4 KP , 6 ECTS  

Kursa autors un docētāji.  
Lektors Mg. psych. Uldis Ābele, lektore Mg. psych. Viktorija Perepjolkina 

Kursa mērėis. Iepazīstināt studentus ar psiholoăisko pētījumu teorētiskajiem pamatiem, eksperimentālu 
pētījumu plānošanas un organizēšanas principiem un praktiskā darbībā integrēt studentu teorētiskās zināšanas 
eksperimentālajā psiholoăijā, vispārīgajā psiholoăijā un matemātiskās statistikas pamatos. Attīstīt prasmes 
ievākt, apstrādāt, analizēt, interpretēt psiholoăisko pētījumu rezultātus un rakstiski noformēt pētījuma atskaiti. 

Paredzētais rezultāts.  
Zināšanas par zinātniska pētījuma etapiem, struktūru, plānošanu. Orientēšanās eksperimentālo pētījumu dizainos. 
Prasmes kritiski izvērtēt pētījumu rezultātu validitāti un ticamību. Prasmes korekti ievākt, apstrādāt, analizēt, 
interpretēt psiholoăisko pētījumu rezultātus un rakstiski noformēt pētījumu atskaiti. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
Nr.p.k. Temats Pilna laika 

studijas 
Nepilna 

laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

Teorētiskā daĜa (2 kredītpunkti): 
1. o Eksperimentālās 

psiholoăijas priekšmets, 
uzdevumi. 

o Zinātnes jēdziens; faktori, 
kas nosaka zinātnes 
attīstību; nozīmīgākās 
pieejas šīs problēmas 
risinājumā. 

o Teorija, tās komponenti, 
zinātniskums, 

4 2 6 8 

2. o Hipotēze, hipotēžu veidi, 
atbilstība zinātnes 
principiem 

o Metode  
o Pētnieciskā darba 

pamatprincipi  
o Eksperimentālo pētījumu 

veidi psiholoăijā. 
o Eksperimentālā pētījuma 

etapi, tajos veicamā darba 
saturs. 

4 2 6 8 
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3. Eksperimentāls pētījums 
o CēloĦsakarības pazīmes 
o Pētījuma mainīgie 

lielumi, to veidi, 
operacinonālā 
apzīmēšana, 

o Mainīgo kontrole 

4 2 6 8 

4. Validitāte, tās veidi; validitātes 
draudi; (uz)ticamība. 

4 2 6 8 

5. Pētāmo atlase 4 2 6 8 
6. o Eksperimentālie plāni jeb 

dizaini. 
o Kvazieksperiments, ex 

post factum kontrole. 

4 2 6 8 

7. Publikācijas par 
eksperimentālu pētījumu 
analīze. 

4 2 6 8 

8. Pētījumu rezultātu 
noformēšanas principi. 
 

4 2 6 8 

  32 16 48 64 
Praktiskā daĜa (2 kredītpunkti): 
1. Atšėir īgu psihisko 

procesu  (atmiĦa, 
domāšana, uzmanība, 
u.c.) pētīšana (pētījuma 
objekts ir studenti paši) 
saskaĦā ar attiecīgā 
praktiskā darba 
uzdevumiem. Datu 
ievākšanā var tikt 
izmantotas 
datorprogrammas 
„CP3” (Laboratory in 
cognition & perception) 
un „Reakcija”.  

10 5 16 21 

2. Dažādu matemātiskās 
statistikas metožu 
pielietojums rezultātu 
apstrādē: 
5) Aprakstošā statistika. 
6) Secinošās statistikas 

parametriskās metodes. 
7) Secinošās statistikas 

neparametriskās metodes. 
8) Datu vizualizācijas 

grafiskās metodes. 
Datu apstrādē tiek izmantota 
Ms Excel un SPSS 
datorprogrammas. 
 

12 6 16 22 

3. Patstāvīgi apgūstamo tēmu 
uzskaitījums: 
o Pētnieka un pētāmā 

sadarbības psiholoăiskie 
aspekti eksperimentā,  

o Psiholoăiska pētījuma 
ētikas prasības 

10 5 16 21 

  32 16 48 64 
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Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
 Teorētiskā daĜa Patstāvīga mācību 

literatūras studēšana un 
zinātnisko pētījumu 
analīze 

Eksperimentālā pētījuma izplānošana 
saskaĦā ar docētāju uzdotu hipotēzi 
plāna izstrādāšana un prezentēšana 
eksperimentāla pētījuma, 

 Praktiskā daĜa Rakstiska pētījuma 
atskaites izstrāde. 

Patstāvīgi izstrādājamo 
darbu uzskaitījums*: 

5) AtmiĦas izpēte. 
6) Uzmanības izpēte. 
7) Domāšanas izpēte. 
8) Stimula 

identifikācijas laika 
un galvas smadzeĦu 
lielo pusložu 
funkcionālās 
asimetrijas 
noteikšana 

* Praktikuma laikā 
veikto eksperimentu 
temati var būt mainīti 

Patstāvīgie darbi – nodarbībā iegūto 
pētījuma datu rakstiska analīze un 
interpretācija saskaĦā ar praktiskā 
darba uzdevumiem. Savlaicīgi iesniegti 
patstāvīgie darbi nodrošina iespēju 
sagatavoties kontroldarbam, saĦemot 
atgriezenisko saiti no docētāja.  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  
Eksāmens - pārrunas par studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem  

Vērtējumu veido : analītiskais vērtējums - ieskaite par teorētisko daĜu - eksperimentāla pētījuma 
izplānošana saskaĦā ar docētāju uzdotu hipotēzi (45%); kontroldarbs  - iegūto datu rakstiska analīze un 
interpretācija par dažādu praktisko darbu pieciem uzdevumiem (45%), eksāmena pārrunas (10%) 

Kursu apgūst latviešu valodā  

Literat ūra.  

Obligātā literatūra:  
4. Гудвин Дж., (2004). Исследование в психологии. Методы и планирование.-Спб  
5. Солсо Р.Л, МакЛин М. К. (2003). Экспериментальная психология.- Спб. 
6. Raščevska M., Kristapsone S. (2000). Statistika psiholoăijas pētījumos.-R.:  

Ieteicamā literatūra: 

15. Arhipova I., BāliĦa S. (1999). Statistika ar Excel ikvienam.1.,2. daĜas – R.: 
16. Arhipova I., BāliĦa S. (2003).Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Ms Excel.-R: 
17. Kroplijs.A., Raščevska M. (2004).Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālājās zinātnēs.-R:  
18. Дружинин В. (2001).Экспериментальная психология. – Спб. 
19. Климов Л. (1994).Психологическое исследование. – Спб. 
20. Корнилова Т.В. (2003). Экспериментальная психология. Теория и методы. - M.:  
21. Мартин Д. (2002). Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. .- Спб.: 
22. Практикум по общей экспериментальной психологии. Под ред. Крылова А.А. -(2000). Спб.:  
23. Сидоренко Е. (2001). Методы математической обработки в психологии. - Спб.:  
24. Солсо Р., Джонсон Х., Бил. М. (2001). Экспериментальная психология: практический курс. - Спб.:  
25. Хок Р. Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся 

экспериментов. - Спб;  
26. Фресс П. (2003).Экспериментальная психология.- Спб.: 
27. http://trochim.human.cornell.edu/kb/destypes.htm (eksperimentālo dizainu tipi) 
28. APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Īpašas piezīmes. 

Nepieciešamās priekšzināšanas. Studiju kurss apgūstams pēc sekmīgas studiju kursu: “Vispārīgā psiholoăija” un 
“Matemātiskā statistika” apguves. Vēlams, lai šie kursi tiktu lasīti paralēli ar Zinātniskā pētījuma metodoloăijas 
kursu. 

Īpašas prasības studiju kursa apguves laikā.  

Nodarbību apmeklējums 75%, nokārtota ieskaite par studiju kursa teorētisko daĜu, nodotie patstāvīgie darbi un 
iegūts sekmīgs vērtējums kontroldarbā.  
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums:  
Sociālā psiholoăija. 

Studiju programmas nosaukums:  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms: 4 KP, 6 ECTS 

Kursa autors: prof. Dr. psych. Anita Lasmane; Mg. psych., Mg. pead. Gundega Kozlova  

Kursa mērėis: Apgūt sociālās psiholoăijas kā zinātnes uzkrātās zināšanas, izprast likumsakarības. 

Paredzētais rezultāts: Iegūt zināšanas, attīstīt spēju saskatīt, kā arī izprast sociālās psiholoăijas fenomenus 
sociālajā vidē.   

Kursa saturs:  

 Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studenu patstāvīgā darba 

stundas 
Nr.p.

k. 
Temats 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1. 
Tēma 1. – sociālās psiholoăijas vēsture, 
situācija mūsdienās pasaulē un Latvijā 

4 2 8 10 

2. 

Tēma 2. - sociālās psiholoăijas pētījumu 
metodes: novērojums, aptauja, intervija, 
eksperiments, grupu diskusijas, grupu 
sociālpsiholoăiskie treniĦi, asociāciju metode, 
projektīvās metodes, metaforu analīze (piem., 
sakāmvārdi, parunas), semantiskais 
diferenciālis, esejas, psiholingvistiskā 
ekspertīze, psihosemiotiskā pieeja, teksta 
izvērtēšanas metode, kontentanalīze, 
intentanalīze, fonosemantiskā analīze. 
 
 

6 3 9 12 

3. 

Tēma 3. – nozīmīgākās sociālās psiholoăijas 
teorijas: neobiheivioristu teorijas (N. Millers, 
D. Dolards, D. Tibo, Dž. Homans); kognitīvās 
teorijas (F. Haiders, T. ĥūkoms, L. Festingers, 
Č. Osguds, P. Tanenbaums, S. Ašs, D. Krečs, 
R. Kračfīlds); psihoanalītiskās teorijas (V. 
Baions, V. Beniss, G. Šepards, V. Šucs); 
interakcionistiskās teorijas (Dž. Mīds, 
Lintons, Mertons, M. Kūns, T. Šibutani, G. 
Blumers, I. Hofmans); etnometodoloăija – G. 
Garfinkels; sociālie priekšstati – S. 
Moskoviči; aktuālas tendences mūsdienu 

8 4 10 14 
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sociālajā psiholoăijā. 
 

4. 

Tēma 4. - sociālais indivīds: personība un 
patība- iezīmes, tipi, individuālās atšėirības, 
taksonomija, sociālā identitāte, 
paškategorizācija; Es izpratne sociālajā 
psiholoăijā (Džeimss, Kūlijs, Dž. Mīds, M. 
Rozenbergs, H. Markusa, Svans un Rīds, 
Tedžfels, Tērners. Sociālās identitātes 
pētīšanas metodes (M. Kūns). Cilvēka 
pretenziju līmenis, kontroles lokuss; 
individuālisms un kolektīvisms; Es atbilstība 
realitātei (Š. Teilore), sociālā salīdzināšana (L. 
Festingers ), pašapzināšanās (Š. Duāla, R. 
Viklunds). 
 

8 4 10 14 

5.  

Tēma 5. - izziĦa un sociālā uzvedība – 
percepcija (nenoteiktība, daudzveidība, 
pirmais iespaids, atribūcija); atmiĦa un 
nozīme (cenšanās pēc jēgas, autobiogrāfiska 
atmiĦa, atklātās atmiĦas; informācija vai saites 
(connection); spriešana un novērtēšana 
(noderīga heiristika, attēlojoša pārstāvoša 
heiristika, noenkurota koriăējoša heiristika, 
nostiprināts aizspriedums, universālums un 
specifiskums); situatīvā izziĦa ( vai viĦi domā 
kā mēs); attīstīts sociālais prāts (autisms: 
kognitīvs un sociāls deficīts); sociālie 
priekšstati, stereotipi, aizspriedumi (globālie 
stereotipi, etniskie, dzimuma, vecuma), 
sociālo priekšstatu un strereotipu pētīšana. 
 

8 4 10 14 

6. 

Tēma 6. – sociālā emisija: aizspriedums un 
starpgrupu attiecības, tolerances jautājums – 
ksenofobija, dialoga filozofija, atvērta liberāla 
sabiedrība, etniskie auto un heterostereotipi, 
valstu uztveres stereotipi, psihosemantikas 
metode- semantiskie lauki kā apziĦas 
struktūru modeĜi- ăeogrāfiskā psiholoăija kā 
uzvedības ăeogrāfija; kultūras un subkultūras 
stereotipi.  
 

6 3 10 12 

7. 

Tēma 7. – sociālie fenomeni un emocijas- 
starppersonu emocijas, empātija, draudzība, 
mīlestība; emocionālās patoloăijas 
(psihopātija, sociopātija, depresija, agresija). 
 

6 3 10 12 

8. 

Tēma 8. - valoda un komunikācija- trīs 
pamatīpašības (variācijas, nenoteiktība, 
refleksija), komunikācijas struktūra (valodas 
un sarunas struktūra, neverbālas 
komunikācijas struktūra), plašsaziĦas līdzekĜi, 
diskursa jautājums: valoda- komunikācija; 
tekstu slēptās jēgas indikatori, interpretācijas, 
sociālo attiecību matricas, lasītājs un tēls; 
teksta verifikācija, interteksts un infosfēra, 
kultūras konceptu izpēte- konceptoloăija.  
 

6 3 10 14 

 

Tēma 9. - sociālā mijiedarbība un attiecības: 
sociālo attiecību attīstība –mijiedarbību 
rašanās, gatavība mijiedarbībai, kopība 
bērnībā, sadarbības un konfliktu sākums); 
saikne starp agrīno sociālo pieredzi un 

6 3 10 14 
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vēlākām attiecībām (piesaistes teorija, 
piesaistes drošības mērs, agrīnās pieredzes 
ietekme). 
 

 

Tēma 10. - starppersonu attiecības, 
mijiedarbība grupās, vērtības, altruisms un 
agresija; attieksmes un darbības, attieksmju 
veidošanās un izmaiĦas, sociālā 
reprezentācija; līderība; grupas procesi: 
sociālā fasilitācija, grupas domāšanas 
fenomens, sociālais kūtrums, iemācītā 
bezpalīdzība, deindividuācija, lēmumu 
pieĦemšana grupā, pūĜa un masu psiholoăija, 
reklāmas psiholoăija. 
 

6 3 9 12 

  64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. 
Vienas konkrētas personas attīstības 
sociālajā 
vidē analīze 

rakstiski 
mutiski galveno 

secinājumu prezentācija 

2. 
Viena sociālā stereotipa, kas 
atspoguĜots plašsaziĦas līdzekĜos, 
analīze 

 
tiek sagatavota mutiskai 

prezentācijai 

3. 

2 anotācijas par jaunākajiem (no 
2000. g. ) pētījumiem sociālajā 
psiholoăijā (– 8 rakstiski 

rakstiski, galveno ideju 
mutiska prezentācija 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma : Eksāmens 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra: 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā: 
Brenn S., Kassin S., Fein S. (1999.). Social Psychology. NY. 
Myers D. G. Social Psychology, by The McGraw – Hill Companies, Inc. All rights reserved, 1996 (tulkojums 
krievu val., 1998) 
Hewstone M. & Manstead R. (Eds.) (1999.). The Blakwell Encyklopedia of Social 
Psychology. Oxford.  
Journal of Personality and Social Psychology. 
Psiholoăijas atlants 1., 2. R.: Zvaigzne ABC, 237. 
LU Raksti. Psiholoăija. R.: Zinātne, 2004; 
ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. R.: Zvaigzne ABC, 2002 
Moscovici, Serge. Social representations: explorations in social psychology/ 
Serge ; ed. By Gerard Duveen. Cambrige: Polity Press, 2000. 
Journal of Experimental Social Psychology 
Journal of Occupational and Organisational Psychology (LNB), 
Ieteicamā:  
Elliott A. (1999). Social theory and psychoanalysis in transition: self and society from Freud 
to Kristeva. London, N.Y.: Free Assoc. Books (ir LNB) 
Garleja R. Sosiālā uzvedība patērētāju izvēles vadīšanā. Rīga: RaKa, 2001. 
Gross R. Psychology: The Science of Mind and Behavior. London, 1996. 
Furnham A. (2001.). Personality and Social behavior. London, NY: Arnold 

Csikszentmihaly M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. N.Y.: 

Harper Collins 

Handbook of Positive Psychology (2002). Oxford: Oxford University Press 
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Oxford Handbook of Political Psychology, David O. Sears (Editor), Leonie Huddy 

(Editor), Robert Jervis (Editor), 822 pages: Publisher: Oxford Press; (June 2003), 

Seligman M.E.P. (1998). Learned optimism: How to change your mind and your life. 

N.Y.: Pocket Books 

Shiraev E. & Levy D. (2000). Cross-Cultural Psychology: Critical thinking and contemporary 
applications. Boston: Allyn and Bbacon 
http://www.amazon.com/exec/obidod/tg/detail/-/039507902/ref=pd_sim_books_1/002-
6179960-7104805?v=glance&s=books 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/019516220X/qid=1066226730/sr=2-
1/ref=sr_2_1/002-6179960-7104805 
Political Behavior (Kluwer Academic Publishers) International Bulletin of Political 
Psychology (online, http://security.pr.erau.edu/) 
Adorno T. (2001). IssĜedovaĦije avtoritarnoj Ĝičnostji (krievu val). Moskva: Akademija 
issĜedovaĦij kuĜturi 
Ross L., Nisbett R. (1999.). Chelovek i situacija. Moskwa (krievu val). 
www.gasou.edu/psychweb/resource/selfhelp.htm#death (IT mājas lapa informācijas par 
pētījumiem psiholoăijā iegūšanai) 
www.socialpsychology.org (IT adrešu bāze) 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums:  
Psiholoăijas vēsture 

Studiju programmas nosaukums:  
 Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā”  

Apjoms: 4 KP, 6 ECTS 

Kursa autors un docētāji: asoc.prof. Dr.psych. Guna Svence 
lektore Mg.psych. Dace BērziĦa 

Kursa mērėis: Veidot priekšstatu par psihes, psihisko parādību, to likumsakarību izpratnes attīstību cilvēces 
vēstures gaitā, izprast priekšnosacījumus psiholoăijas kā zinātnes attīstībai, gūt ieskatu mūsdienu psiholoăijas 
zinātnes attīstības virzienos. 

Paredzamais rezultāts: Studenti spēj izprast dažādu laikposmu priekšstatus par psihi un psihiskajām parādībām, 
saskatīt likumsakarības šo uzskatu evolūcijā un permanencē, zina un izprot mūsdienu psiholoăijas virzienu 
būtiskākās iezīmes.  

Kursa saturs: 

 Satura tematiskais plānojums. 
Nr. 
p.k. 

Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 
darba stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Antīkās Grieėijas un Romas skolu psihes 

(dvēseles) interpretācija. Materiālistiskais un 
ideālistiskais skaidrojumi, racionālā dominance, 
tās interpretācijas, cilvēka personības aspekti. 
Stoja, Demokrīts, Sokrāts, Platons, Aristotelis. 

9 4 13 18 

2. Viduslaiki. Dvēseles interpretācija kristīgajā 
Eiropas filosofijā. Ticība kā izziĦas avots. 
Izvēles un gribas interpretācijas, garīgā un 
ėermeniskā attiecības. Atšėirīgais, dabas 
zinātniskais skatījums uz psihi, tās parādībām 
Tuvo Austrumu valstīs Viduslaikos. Sv. 
Augustīns, Alberts Lielais, Akvīnas Toms, 
Avicenna, Algāzens, Averoess. 

 

9 4 13 18 

3. Renesanse. Antropocentrisma ideja, gara un 
ėermeĦa attiecību izpratne, mehānisma ideju 
aktualizēšana (homunculus), dabaszinātniskie 
psihes pētījumi un to interpretācijas.  
Diferenciālpsiholoăijas idejas (H.Uarte), 
visaptverošas mācības par cilvēku izveidošanās 
(F.Bēkons). 
 

9 4 14 18 

4. Racionālisms. R.Dekarta psihiskā kā apziĦas 
fenomena interpretācija, sensuālisms (Dž.Loks) 
vs.monādisms apriori (G.Leibnics).Asociānisms 
(D.Hartlijs) kā psihes interpretācijas paradigma. 
Franču empīriskā skola. 

9 5 14 18 
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5. 19.gs. – dabas (Č.Darvins, H.Helmholcs, 

E.Vēbers, G.Fehners, I.Sečenovs) un sociālo 
zinātĦu (Dž.S.Mills, H Spensers) attīstības 
līmenis kā priekšnosacījums psiholoăijas kā 
atsevišėas zinātnes izveidei. V.Vundts un viĦa 
loma psiholoăijas kā eksperimentālas zinātnes 
attīstībā. Strukturālisms un funkcionālisms. 
G.Ebinhauzs, F.Brentano, V.Džeimss, 
I.Pavlovs. 
 

9 5 14 18 

6. 20.gs. sākums – krīze psiholoăijā. Psihoanalīzes 
(Z.Freids), geštaltpsiholoăijas (M.Vertheimers, 
K.Kofka, V.Kēlers), biheviorisma (Dž.Vatsons, 
E.Torndaiks), darbības psiholoăijas 
(ě.Vigotskis; S Rubinšteins) paradigmu 
konfrontācija un konkurence. 
 

9 5 14 19 

7. 20.gs. psiholoăijas skolu galvenie virzieni: 
neobiheviorisms (B.Skinners, K.Halls, 
A.Bandura, Dž.Mīds, Dž.Rotters, u.c.), 
kognitīvā psiholoăija (K.Levins, K.Millers, 
U.Naisers; Ž.Piažē), humānistiskie, 
psihoanalītiskie un eksistenciāli psiholoăijas 
virzieni. Skolu saplūšanas un transformācijas 
tendences. 
 

10 5 14 19 

  64 32 96 128 

 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. 2 virzienu, skolu vai autoru priekšstatu par psihi 
un psihiskajām parādībām salīdzinājums 
pirmszinātniskajā periodā – līdz 19.gs. vidum  

(pēc studenta izvēles). referāts 

2. 2 mūsdienu psiholoăijas zinātnisko virzienu, 
skolu vai autoru psiholoăisko jēdzienu 
interpretācijas salīdzinājums: 20.- 21.gs.  

(pēc studenta izvēles). referāts 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: eksāmens 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Īpašas piezīmes: kurss jāapgūst paralēli ar vispārīgās psiholoăijas kursu, psiholoăijas studiju sākumposmā. 

Literat ūra. 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
1. Vorobjovs A., KudiĦš A. (2005). No domas līdz zinātnei. R. 239.lpp. 
2. Jaroševskij M.G. (1985). Istorija psihologiji. 
3. ŠuĜc D., ŠuĜc S.E. (1998). Istorija sovremennoi psihologiji. 
4. Klein D. (1970). History of Scientific Psychology. 
5. Robinson D. (1976). An Intelectual History of Psychology. 

 
 

 

 

 



 192

 

 

APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums:  
Personības psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums:  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms: 4  KP, 6 ECTS 

Kursa autors: Izglītības psiholoăijas katedras lektore: Mg. psych. Alla Plaude 

Kursa mērėis: iepazīstināt studentus ar personības psiholoăijas galvenajiem jēdzieniem, personības teoriju 
pamatfunkcijām, galvenajiem komponentiem, personības izpētes metodēm, pazīstamākajām teorijām. 

Paredzētais rezultāts.  

Studentiem jāzina: galvenie pamatjēdzieni cilvēks, indivīds, subjekts,  individualitāte, personība; plašāk 
pielietojamās personības izpētes metodes; kursa ietvaros aplūkotās personības teorijas, izdalot katras teorijas 
komponentus: personības struktūru, motivāciju, personības attīstību, patopsiholoăiju, psihisko veselību, konkrētā 
autora izstrādātās terapijas metodes, diagnostiskās metodikas. 

Studentiem jāprot: analizēt un salīdzināt dažādu autoru skatījumu uz personību konkrēto teoriju 
ietvaros, zinātniski izskaidrot cilvēku uzvedību. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
 

N. 
p. 
k. 

 
 

Temats Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Pamatjēdzieni personības psiholoăijā: 

cilvēks, indivīds, individualitāte, 
subjekts, personība. 

2  
1 

1  
1 

2. Personības teoriju funkcijas un 
komponenti. 

2 1 1 1 

3. Personības izpētes metodes. 2 1 3 4 
4. Zigmunda Freida psihodinamiskā 

personības teorija. 
6 3 8 12 

5. Karla Gustava Junga analītiskā 
psiholoăija. 

4 2 4 8 

6. Alfreda Adlera individuālā psiholoăija. 4 2 5 9 
7. Ērika Ēriksona ego psiholoăija. 4 2 4 8 
8. Ērika Fromma humānistiskā personības 

teorija. 
4 2 4 8 

9. Kārenas Horni sociokulturālā personības 
teorija. 

4 2 5 9 

10. Gordona Olporta dispozicionālā 
personības teorija. 

4 2 5 9 

11. Hansa Aizenka personības tipu teorija. 4 2 4 8 
12. Alberta Bandura sociāli – kognitīvā 

personības teorija. 
4 2 5 9 
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13. Abrahama Maslova humānistiskā 
personības teorija. 

4 2 5 9 

14. Karla Rodžersa fenomenoloăiskā 
personības teorija. 

4 2 5 8 

15. Rollo Meja eksistenciālā psiholoăija. 4 2 5 9 
16. B.G. AnaĦjeva personības teorija. 4 2 5 8 
17. A.N. ěeontjeva personības izpratne. 4 2 4 8 

Kopā 64 32 72 128 

Patstāvīgā darba plānojums 

N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Teorētisks apskats pēc studenta izvēles: 

� Personības (rakstura) tipi; 
� „Es” koncepcijas; 
� Libido; 
� Neiroze; 
� Ekstraversija – intraversija; 
� Vajadzības; 
� Pašrealizācija, pašaktualizācija; 
� Trauksme. 

 
 
 
 

Eseja 
 

 
 
 
 

Aizstāvēšana 
 

2. Personības teorijās minētie svarīgākie jēdzieni. Jēdzienu skaidrojumi Kontroldarbs 

Studiju kursa pārbaudes forma: rakstiskais eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra. 

Obligātā literatūra: 
Karpova Ā. (1997). Personība: teorijas un to radītāji. – R.: Zvaigzne ABC,  
ReĦăe V. (1999). Personības psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC 
ReĦăe V. (1997). Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. – R.: Zvaigzne ABC, 
Хьелл Л., Зиглер Д., (1997). Теории  личности. – Cанкт – Петербург. 

Ieteicamā literatūra: 
Personality and personal growth R.Frager, J.Fadiman 
Personality theories Larry A. Hjelle, Daniel J. Ziegler  
Психология личности в трудах отечественных психологов. (2000). – C. Петербург. 
Фрейджер Р., Фейдимен Дж. (2001). Личность. Теории, эксперименты, упражнения. – М. 

Papildus  literatūra: 
Adlers A. (1992). Psiholoăija un dzīve. – R. 
Freids Z. (1998). Bērnu sit. – R. 
Freids Z. (1994). Psihoanalīzes nozīme un vēsture. – Lielvārde 
Freids Z. (1995). Totēms un tabu. – R. 
Fromms Ē. (1994). Māksla mīlēt. – R. 
Jungs K.G. (1994). Dvēseles pasaule. – R. 
Jungs K.G. (1993). Psiholoăiskie tipi. – R. 
Karpova Ā. (1994). Personība un individuālais stils. – R. 
Блюм Г. (1996). Психоаналитические теории личности. – М. 
Психология личности. (1999). Т.1., 2. – Самара 
Теории личности в американской и западноевропейской психологии. (1999). – М. 
Citi aplūkojamo autoru oriăināldarbi vai to tulkojumi. 
http: // www.psiholog.biz 
http: // psy.piter.com / library 
http: // www.psylib.org.ua./ books 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums 
Ăenētikas pamati 

Studiju programmas nosaukums 
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms : 3 KP , 6 ECTS  

Kursa autors un docētāji. Dr.biol.D.Voita, Kristiāna LapiĦa, lektore, Mg. paed., Bc. med. 

Kursa mērėis. Sniegt zināšanas par ăenētiku kā zinātni, iedzimtības un mainības likumsakarībām un to nozīmi 
cilvēka psihes veidošanās procesā, kā arī sniegt pamatzināšanas psihoăenētikā. 

Paredzētais rezultāts. Kursu beidzot, studentiem jāorientējas ăenētikas zinātnes pamatjēdzienos, jāspēj 
patstāvīgi analizēt ar ăenētisku izcelsmi saistāmas problēmas, tostarp arī psiholoăiskas. Jāspēj izskaidrot 
iedzimtības, mainības un pazīmju pārmantošanas likumsakarības, jāspēj lietot zināšanas par cilvēka ăenētiku un 
jāorientējas iedzimtības molekulārajos un citoloăiskajos pamatos, kā arī jāorientējas pētnieciskajās metodēs, 
kuras tiek lietotas ăenētikā. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.p.

k. 
Temats 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Vēsturiskie uzskati par ăenētiku. 

Senākās teorijas. Ăenētikas kā zinātnes 
attīstība. 

2 1 4 5 

2. Jēdziens par iedzimtību un mainību. 
Ăenētikas zinātne un tās pētīšanas 
metodes. Hibridologiskā, ăenealoăiskā, 
dvīĦu, citogenētiskā, gēnu inženierijas 
metodes. Jēdzieni par ăenētikas 
nozarēm. Vispārīgā ăenētika. 

Antropoăenētika. Ăenealogija. 
Ciltskoku sastādīšana. Savas ăimenes 
ciltskoka izpēte. 
Ăenētikas pamatjēdzieni. Iedzimtība. 
Mainība. Gēns. Genoms. Genotips. 
Fenotips. Somatiskās šūnas. 
Dzimumšūnas. Šūnas kodols. Šūnas 
dalīšanās. Hromosomas. Autosomas. 
Dzimumhromosomas. Kariotips. 
Kariogramma. Haploidāls un diploidals 
hromosomu skaits. 

4 2 4 5 

3. Ăenētikas pamatlikumi. 1. MendeĜa 
likums. Alēle. Dominantā un recesīvā 
pazīme.Dominants un recesīvs gēns. 

3 1 4 5 
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Zigota. Homozigota. Heterozigota. 
Dominēšana.  

4. 2. MendeĜa likums. Fenotipiskā un genotipiskā 
skaldīšanās. MendeĜa 3. likums. Gametu brīvā 
kombinēšanās. 

3 2 4 5 

5. Gametoăenēze. Ooăenēze. 
Spermatoăenēze. Mitoze. Hromosomas, 
to morfoloăija. Māsu hromatīdas. 
Hromosomu pāris. Mejoze. Reduktīvā 
dalīšanās. ApaugĜošanās.  

3 2 4 5 

6. Cilvēka normālo pazīmju iedzimšanas 
likumsakarības. Monogenā un poligēnā 
iedzimšana. Mendeliskās pazīmes. AB0 
sistemas asins grupu iedzimšana. Rēzus 
faktora iedzimšana. 

3 2 4 5 

7. Cilvēka piedzimtās un iedzimtās 
slimības. Fizikālo, ėīmisko un 
bioloăisko faktoru nozīme piedzimto 
slimību attīstībā. Vides loma piedzimto 
slimību attīstībā. Teratogēnie faktori. 

3 2 4 5 

8. Cilvēka pārmantotās slimības. 
Hromosomālās slimības. Hromosomu 
skaita izmaiĦas. Dzimumhromosomu 
un autosomu slimības, to rašanās 
mehānismi. Dzimumhromosomu 
neizšėiršanās šūnu dalīšanās procesā 
gametoăenēzē un zigotas drostalošanās 
laikā.  

3 2 4 5 

9. Autosomu slimības. Autosomu skaita un 
struktūras izmaiĦu sekas. Dauna un citi 
sindromi, kas sistīti ar  hromosomu 
skaita izmaiĦam. Translokācijas. 

3 1 4 5 

10. Pārmantošanas tipi. Autosomāli 
dominantais iedzimšanas tips. 
Autosomāli recesīvais iedzimšanas tips. 
Mitihondriālais iedzimšanas tips. Ar X 
hromosomu saistītais dominantais 
iedzimšanas tips. Ar X hromosomu 
saistītais recesīvais iedzimšanas tips. 
Holandriskais iedzimšanas tips. Gēna 
penetrance. Gēna ekspresivitāte.  

3 1 4 5 

11. Vides loma pārmantošanā. DvīĦu 
metodes pielietošana vides faktoru 
izpētē cilvēka pazīmju pārmantošanā. 
Konkordance. Diskordance. 
Genokopijas. Fenokopijas. 

3 1 4 5 

12. Iedzimtības molekulārie pamati. 
Jēdzieni par DNS un RNS molekulu 
uzbūvi un funkcijām. Jēdzieni par 
replikāciju, transkripciju, translāciju. 
Aminoskābes, olbaltumvielas, 

3 1 4 5 
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polipeptīdi, fermenti. Olbaltumvielu 
sintēzes pamatprincipi. 

13. Mutācijas. Mutagēni. Mutaăenēze. 
Mutāciju rašanās cēloĦi. Radiācijas 
mutagēnā darbība. Ėīmisko mutagēnu 
darbība uz cilvēku. Mutāciju veidi. 
Punktveida mutācijas. Mutāciju 
izplatība populācijās, to uzskaites 
metodes. Radinieku laulības.  

2 2 4 6 

14. Izlase. Izlases darbības efekts. Izlases 
darbība cilvēku populācijās. Izlase, kas 
vērsta pret genotipu, saistībā ar 
dzimumu. 

2 1 4 6 

15. Iedzimto slimību un defektu parādīšanās 
varbūtības noteikšana. Slimības riska 
novērtēšanas principi. Medicīniski - 
ăenētiskā konsultācija. Psiholoăiskais 
atbalsts pārmantotu traucējumu 
gadījumos. Vispārīgie pārmantoto 
slimību ārstēšanas un profilakses 
principi. 

2 1 4 6 

16. Psiholoăiskās problēmas parmantoto 
slimību gadījumos. Eigēnika. 
Bioloăiskā un sociālā pārmantotība.  

2 1 4 6 

17. Intelektuālās attīstības koeficients, tā 
ăenētiskā determinante. 

2 1 4 6 

18. Jēdzieni par farmakoăenetiku, 
imunoăenētiku, kanceroăenētiku, 
psihoăenētiku. 

2 1 4 6 

  48 24 72 96 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. Jēdzieni par ăenētikas nozarēm(vispārīgi 
definējumi ). 

Patstāvīgais 
darbs semināram 

Kontroldarbs 

2. Šūnas uzbūve. Ăenētiskās informācijas 
lokalizācija šūnā.  

ApaugĜošanās. Dzimumšūnu veidošanās. 
Monogēnā un poligēnā iedzimšana. 

Patstāvīgs darbs 
semināram 
 

Kontroldarbs 

3. Fizikālie, ėīmiskie, bioloăiskie faktori, 
kuri ietekmē iedzimtību. Vides loma 
pārmantošanā. 

Darba 
aizstāvēšana 

Kontroldarbs 

4. Izlase. Izlases darbības efekts. Patstāvīgs darbs 
semināram 

Kontroldarbs 

5. Psihologa loma medicīniski – ăenētiskajā 
konsultēšanā. 

Referāts Darba aizstāvēšana 

6. Bioloăiskā un sociālā pārmantojamība. 
Klonēšanas ētiskie un psiholoăiskie 
aspekti. 

Referāts Darba aizstāvēšana 

7. Psiholoăiskās problēmas ăimenēs, kur ir Referāts Darba aizstāvēšana 



 197

bērni ar ăenētiska rakstura traucējumiem. 
Intelektuālo spēju ăenētiskais pamats. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Kursu noslēdzot, studentiem jākārto eksāmens, kurš tiek vērtēts 
skalā no 1 līdz 10 ballēm. Vērtējums, kurš ir zemāks par 5 ballēm, tiek uzskatīts par nesekmīgu un studentam 
eksāmens jākārto atkārtoti. Ja students atkārtoti ir nesekmīgs, kurss tiek uzskatīts par nenoklausītu un netiek 
ieskaitīts. 

Kursu apgūst latviešu valodā . Kursu iespējams klausīties arī krievu valodā. Tas attiecas uz apmaiĦas 
programmu studentiem. 

Literatūra.  

Obligātā literatūra. 
J. Raipulis. „Ăenētikas pamati:,  R – 2002. 
J. Raipulis. „ Ăenētika vidusskolai „ , R.: „ Zvaigzne ABC” – 1994.- 86 lpp. 
Ieteicamā literatūra. 
J. Raipulis. „ Cilvēka veidošanās ăenētiėa skatījumā” , R.:Zinātne – 1979. – 103 lpp. 
J. Raipulis. „ Cilvēka ăenētika „ , R.: Zvaigzne – 1977.- 283 lpp. 
F. Garkāvijs. „ Ăenētika „ , R.: Zvaigzne – 1983. – 280 lpp. 
Ăenētikas terminu skaidrojošā vardnīca / Sastādītāji – V. Dišlers, J. Raipulis, E. Nagle. – R.: 
GER, 1981. – 160 lpp. 
Studentiem ieteicams izmantot  arī citu literatūru, kurā apskatīti ar ăenētiku kā zinātni saistīti 
jautājumi, arī pieejamos globālā tīkla resursus jaunākās informācijas iegūšanai – piemēram, 
www.dnai.org; APA GOLD datu bāze http://www.psycinfo.com  u.c . 

Papildliteratūra 
M.MisiĦa, V. Loža. „ Ăenētika ar selekcijas pamatiem” , R.: Zvaigzne , 1991.- 397 lpp. 
Medicīnas ăen;etika / J. Lejas redakcijā. – R.: Zvaigzne, 1978. – 237 lpp. 
G. Mendelis. „ Pētījumi par augu hibrīdiem”, R.: - Zvaigzne , 1979. – 108 lpp. 
G. Audersik. ,T. Audersik: Biology , NY.: Macmillian Publ. Comp., 1989. – 736 pages. 
C. A. Vilee et. Al. : Biology – USA, Florida, Saunders Collegs Publishing, 1989. 
Strickberger M.V . Genetics – Maccillan, New – York, 3-rd. Ed. , 1990 
I.M. Coonor, M.A. Ferguson – Smith, Essential Medical Genetics, , 4-th. ed. – Blacwelle 
Science, 1998 
Bruce B.R. Korf. Human Genetics. Blacwell Science, 1996 
Robert Winston. Genetic manipulation, London, Phoenix – 1997 
Genomics and World Health. 2002. Geneva 
Report of a WHO meeting on collaboration on the medical Genetics. 2002. Toronto 
Alberts B, Brey D. Lewis J. et. al. Molecular Biology of the Cell ( 2-nd. ed. ), Garland 
Publishing, New York, 1989 

Īpašas piezīmes. 

Studentiem ir nepieciešamas priekšzināšanas bioloăijā un cilvēka anatomijā, ėīmijā vidusskolas līmenī. 
Studenti, kuri nav piedalījušies seminārnodarbībās un apmeklējuši mazāk par 75 % nodarbību, pie eksāmena 
netiek pielaisti. 
Patstāvīgā darba izstrāde semināram – studentam patstāvīgi jāgatavojas seminārnodarbībām un jābūt gatavam 
piedalīties diskusijā, kā arī jāsagatavojas kontroldarbam par attiecīgo tēmu. Referāts ir jāsagatavo 3 lpp. apjomā 
un jānorāda izmantotā literatūra.  

Garantijas pēc kursa apgūšanas. 
Studenti, kuri apmeklējuši vismaz 75 % nodarbību, piedalījušies seminārnodarbībās un sekmīgi nokārtojuši 
eksāmenu priekšmetā ăenētikas pamati , spēj demonstrēt zināšanas un izpratni par ăenētikas pamatjēdzieniem, 
ăenētikas pamatlikumiem, ăenētisku traucējumu etioloăiju, gaitu, terapiju, ăenētisko problēmu saistību ar 
psiholoăiju; orientējas elementārajos molekulārbioloăijas pamatos; spēj analizēt ăenētiska rakstura traucējumus 
un ar tiem saistītās problēmas gan šaurākā – viena traucējuma aspektā, gan arī plašākā aspektā- citu teorētisko 
nostādĦu un nozaru kontekstā 
 (piemēram, klonēšanas vai eigēnikas jautājumi, psiholoăiskais atbalsts, psihes darbības principi un to ăenētiskie 
mehānismi u.c.). 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Kl īniskā psiholoăija. 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms   KP 3, ECTS 4,5  

Kursa autors un docētāji .  Mg.psych. Anda KauliĦa 

Kursa mērėis. Attīstīt prasmi orientēties klīniskās psiholoăijas likumsakarībās, gūt priekšstatu par personības 
attīstības psihodinamiskajiem, patopsiholoăiskajiem, neiropsiholoăiskajiem un psihosomatiskajiem aspektiem, 
personības funkcionēšanu krīzes situācijās.  

Paredzētais rezultāts. Zināšanas par klīniskās psiholoăijas priekšmetu, prasme orientēties klīniskās psiholoăijas 
likumsakarībās un atrast papildus literatūru interesējošā nozarē, spējas lūkoties uz personību un analizēt tās 
izpausmes no klīniskās psiholoăijas viedokĜa. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.p.k. Temats Pilna laika 

studijas 
Nepilna 

laika 
studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Ievads. Jēdzieni. Klīniskās psiholoăijas saistība 

ar citām disciplīnām, tās struktūra un vēsture. 
2 1 2 2 

2. Pētīšanas metodes. Klīniskā intervija. 
Patopsiholoăiskais eksperiments. Profesionālā 
ētika. 

4 2 16 16 

3. Normas un patoloăijas, veselības un slimības 
jēdzieni  

2 1 2 2 

4. Personības traucējumu līmeĦi. Neirozes un 
neirozēm līdzīgi traucējumi. Neirotiskais 
konflikts. 

4 2 2 4 

5. Emocionālie traucējumi. Emocijas, to veidi un 
funkcijas Depresija, trauksme.  

2 1 4 6 

6. Psiholoăiskās aizsardzības mehānismi. 
 

2 1 2 2 

7. Individuālās atšėirības: rakstura organizācijas 
tipi 

4 2 4 6 

8. Patopsiholoăija. Kognitīvie (sajūtu, uztveres, 
uzmanības, atmiĦas, domāšanas) traucējumi, 
emocionālās sfēras traucējumi, gribas un kustību 
sfēras traucējumi. Intelekta traucējumi 
(Organiskie traucējumi). 

4 2 9 12 

9. Psihosomatika. Psihosomatiskie traucējumi 
dažādu orgānu sistēmās (elpošanas, gremošanas, 
sirds-asinsvadu, ginekoloăiskajā u.c.), to 
psiholoăiskie aspekti. 

6 3 9 12 

10. Slimnieka psiholoăija. Sadarbības ar ārstu 
psiholoăiskie aspekti. 
 

2 1   
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11. Neiropsiholoăija. Psihisko funkciju lokalizācija, 
smadzeĦu starp pusložu asimetrija un 
mijiedarbība. AtmiĦas, valodas, kustību un 
emocionālās sfēras neiropsiholoăija. 

6 3 8 14 

12. Krīžu psiholoăija. Krīzes jēdziens, tās fāzes.. 
Palīdzība krīzes situācijā 

2 1 4 4 

13. Atkarīgas uzvedības psiholoăiskie aspekti. 
Funkcionālas un disfunkcionālas ăimenes. 
Alkoholisms un narkomānija.  

2 1 4 8 

14. Vardarbības psiholoăiskie aspekti, palīdzība 
vardarbības situācijā. 

2 1   

15. Seksuālās dzīves funkcionālie traucējumi. 2 1 3 4 
16. Stress. Izdegšanas sindroms. Stresa profilakse. 

Rūpes par fizisko un garīgo veselību. 
2 1 3 4 

Kopā  48 24 72 96 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Klīniskās intervijas ar diviem 

cilvēkiem.  
Praktiskais darbs Intervijas apraksts un 

slēdziens – rakstiska 
atskaite. 

2. Personības traucējumi. Psiholoăiskās 
aizsardzības mehānismi.  

Literatūras 
studēšana, grupu 
darbs. 

Kontroldarbs. 

3. Rakstura organizācijas tipi. Literatūra, darbs 
grupiĦās 

Prezentācija. 

4. Patopsiholoăija. Referāts, grupu 
darbs. 

Grupas darba rakstiska 
atskaite un prezentācija. 

5. Psihosomatika. Referāts. Grupu 
darbs. 

Kontroldarbs. 

6. Neiropsiholoăija. Referāts. Prezentācija. Tests. 
7.  Krīžu psiholoăija, vardarbība. Literatūras 

studēšana 
Tests 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: 
1) Ja ir 80% lekciju apmeklējums un darbs grupā, tad gala atzīme sastāv no atzīmēm par patstāvīgo 

darbu izpildi un kontroldarbiem; 
2) Pretējā gadījumā –  patstāvīgo darbu un eksāmena vērtējums. 

Kursu apgūst latviešu valodā (vai krievu valodā). 

Literat ūra.  
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā literatūra.  
1) Kulbergs Juhans (2001). Dinamiskā psihiatrija - Jumava. 
2) Kulbergs J. (1998). Krīze un attīstība. – Liepāja  
3) LapiĦa K. (2006). Psihosomatiskās sakarības un mūsdienu cilvēks”. Rīga: Izdevniecība „Librum”,  200 lp. 

Ieteicamā literatūra. 
1) Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. (1985.) I. Eglītis, R. AndrēziĦa, u.c. - R.: Zvaigzne. 
2) The Clinical Psychology Handbook. (1983). -New York:  
3) Utināns Artūrs. (2005). Cilvēka psihe. R.: Nacionālais apgāds. 315.lpp. 
4) Xрестоматия по нейропсихологии. (2004). Под ред. Е.Д.Хомской.-М. 
5) Броитигам В., П.Кристиан, М.Рад. (1999). Психосоматическая медицина. -М.:  
6) Зейгарник Б.В. (2000). Патопсихология. – М. 
7) Зейгарник Б.В. Патопсихология. (1986).  – М. 
8) Карвасарский Б.Д. Неврозы. (1990). Руководство для врачей. – М. 
9) Клиническая психология. (2002). / - С.-П., 2002 
10) Менделевич. (1999). Клиническая и медицинская психология. -М.:  
11) Ненси Мак-Вильямс (1998) Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. - М.: "Класс". 
12) Психология, словарь. (1990).  -М.:  

Īpašas piezīmes. 



 200

Lai studiju kursu varētu apgūt nepieciešamas zināšanas vispārīgajā psiholoăijā, attīstības psiholoăijā, 
personības psiholoăijā, psihes bioloăiskajos pamatos, vēlams zināšanas par psihologa ētiku, konsultēšanas pamat 
prasmes. 

Īpašas prasības – nodarbību apmeklējums un mājasdarbu laicīga izpilde (ja mājasdarbs tiek iesniegts pēc 
noteiktā datuma, atzīme tiek samazināta par 2 ballēm), jo katra studenta darbiĦš ir ieguldījums kopējā grupas 
darbā, un tā neizpildīšana aizkavē grupas mācību darbu. 

Prasības, kas nepieciešamas, lai iegūtu maksimālo balli (10 – izcili) referātos ir – jaunāko pētījumu 
aplūkošana par doto tēmu, citiem  patstāvīgajiem darbiem šīs prasības tiks norādītas atsevišėi. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums:  
Ievads psiholoăiskā konsultēšanā 

Studiju programmas nosaukums: 
 Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā”  

Apjoms:   4 KP,  6 ECTS  

Kursa autors un docētāji:  Mg.psych. I. Putniece, Mg. psych. A. Lukstraupe,  
Mg.psych. I. Jurševska  

Kursa mērėis: Iegūt priekšstatu par psiholoăiskās konsultēšanas būtību, mērėiem, 
uzdevumiem un paĦēmieniem. 

Paredzētais rezultāts: 
Studenti pēc šī kursa apgūšanas izprot psiholoăiskās konsultēšanas būtību un konsultanta 
lomu, pārzina konsultēšanas procesa struktūru, spēj pielietot dažādus paĦēmienus, veicot 
psiholoăisko konsultēšanu. Praktiskajās nodarbībās studenti iepazīst savas stiprās puses un 
iespējamās grūtības konsultanta darbā. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas Nr. 

p.k. Temats 
Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Psiholoăiskās konsultēšanas jēdziens. 

Psiholoăiska konsultēšana un 
psihoterapija – līdzības un atšėirības 

6 3 9 12 

2. Konsultēšanas procesa struktūra. 
Konsultēšanas stadijas. Psiholoăiskās 
konsultēšanas mērėi, uzdevumi, 
filozofija 

6 3 9 12 

3. Konsultēšanas apstākĜi, telpas un laika 
strukturēšana. “Terapeitiskais rāmis”. 
 

6 3 9 12 

4. Efektīva konsultanta psiholoăiskais 
raksturojums. Konsultanta profesionāla 
kompetence. Profesionālas izdegšanas 
sindroms – simptomi, sekas, profilakse. 

6 3 9 12 

5. Konsultatīvās tehnikas, to pielietošanas 6 3 9 12 
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konsultēšanas procesā. 
6. Konsultēšanas stili. Konsultantu 

raksturīgākas kĜūdas 
6 3 9 12 

7. Psiholoăiskās konsultēšanas ētiskie 
aspekti. Problēmsituāciju analīze. 

6 3 9 12 

8. Klients ka viens veselums  
Klienta motivācija un vajadzības 
Klientu tipu un konsultēšanas procesa 
īpatnības katrā gadījumā 
Klienta manipulatīva uzvedība 

6 3 9 12 

9. Konsultatīvais kontakts. Konsultatīva 
kontakta jēdziens. Konsultēšanas 
procesa gaisotne, tas noteicošie faktori. 
Konsultatīva kontakta emocionālie 
faktori. Empātija, simpātija, antipātija. 
Laiks, vieta, nauda konsultatīvā 
kontaktā. Konsultanta un klienta 
attiecības. Kontrakts 

8 4 13 16 

10. Pirmā tikšanas ar klientu.  Problēmas 
izvērtēšana. Problēmas vēstures 
noskaidrošana. Psiholoăiska 
raksturojuma veidošana. Klienta dzīves 
vēsture.  Konsultēšanas tehnikas un to 
pielietošana praksē. Konsultēšanas 
ētiskie aspekti 
 

8 4 12 16 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaud
es forma 

1. Studentu darbs mazās grupās - 
psiholoăiskas konsultēšanas iemaĦu 
apgūšana. 

Grupas darba analīze 
(mutiski) 

Ieskaite 

2. Psiholoăiskā konsultēšana praksē Praktisko gadījumu 
izskatīšana un sava 
darba izvērtēšana - 
supervīzija 

Seminārs 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra.  

Obligātā: 
1.Нельсон-Джоунсб (2000).Теория и практика консультирования, С-Петербург 
2.Кочюнас Р. (1999). Основы  психологического консултирования. М.: "Академический 
проект" 

3.Kottler, D. & Braun, R. (2001). Психотерапевтичесеское консултирование. Спб. Питер 

Ieteicamā:  
1.APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
2.http://web.epnet.com. 
3.http://psylib.org.ua/books/fromm04/index.htm 

Īpašas piezīmes. 
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• Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt: psihologa darba 
ētika, klīniskā psiholoăija, personības psiholoăija, ăimenes psiholoăija, 
psihodiagnostika, psihiatrijas pamati. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums  
Matemātiskā statistika 

Studiju programmas nosaukums  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Kursa apjoms  -  3 kredītpunkti, 4,5 ECTS 

Kursa autors un mācību spēki  –   Dr. oec., docente  Silvija Kristapsone 

Kursa mērėis – sniegt studentiem  matemātiskās statistikas teorētiskās zināšanas  
un praktiskās iemaĦas, kuras nepieciešamas psiholoăijas praktisko jautājumu risināšanā. 

Paredzamais rezultāts – jāpārzina matemātisko metožu pielietojuma shēma un pamatojums  psiholoăijas 
pētījumos, jāprot izvēlēties hipotēzes pierādīšanai atbilstošā metode, to tehniski realizēt un analizēt un 
psiholoăiski interpretēt rezultātus. 

Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums 
Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
 
 

N.p.k. 

 
 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
   
 
1.  

Matemātiskās statistikas pielietojuma 
sociālajās zinātnēs  nepieciešamība un 
īpatnības. Pētījums psiholoăij ā. 
Aprakstošā statistika 

 
4 

 
2 

 
 
8 
 

10 

 
2. 

Sākotnējo datu apstrāde: tabulu 
veidošana, sākotnējo rādītāju 
aprēėināšana, grafiskā attēlošana. 

 
6 

 
3 

 
8 

 
11 

 
3. 

Varbūtība un teorētiskie sadalījumi, 
normālā sadalījuma īpašības, grafiskais 
attēls, lietošana. 

 
2 

 
1 

8 11 

4. Secinošā statistika: izlases metode. 
Statistiskās hipotēzes. 

6 3 4 11 

 
 
5. 

Izlašu veidi, atšėirības. Izlases apjoma 
noteikšana. Hipotēžu izvirzīšanas  un 
pierādīšanas paĦēmiena izvēle. Darbs ar 
statistiskajām tabulām. 

 
6 

 
3 

 
2 

 
11 

6. Secinošā statistika: dispersiju analīze. 6 3 8 11 
 
7. 

Sakarību pētīšanas metodes: korelāciju, 
kovariāciju, regresijas analīze. Sakarību 
noteikšana, rezultātu interpretācija. 

 
6 

 
3 

 
8 

 
11 

 
8. 

Neparametriskās  statistikas metodes. 
Biežāk lietoto neparametrisko metožu 
praktiskā lietošana, rezultātu 
interpretācija. 

 
6 

 
3 

 
8 

 
10 

9. Testa validitātes statistiskie kritēriji 
(Kronbaha alfa, Ričardsona  kritērijs). 

 
6 

 
3 

 
8 

 
10 

  48 24 72 96 

Patstāvīgā darba plānojums 
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N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1.  Tabulu veidošana, sākotnējo rādītāju 

aprēėināšana, grafiskā attēlošana. 
Statistisko rādītāju aprēėināšana, 
hipotēzes par atšėirībām pierādījums 

  Mājas darbs -  
  Piemērs.  

 
Novērtēšana ar atzīmi 

2.  1.,2., 3. temats  Kontroldarbs Novērtēšana ar atzīmi 
3.  Sakarību pētīšanas metodes: korelāciju, 

regresijas analīze. Sakarību noteikšana, 
rezultātu interpretācija. 

Mājas darbs -  
Piemērs 

Novērtēšana ar atzīmi 

4.  4.,5.,6. temats   Kontroldarbs Novērtēšana ar atzīmi 
5.  7.,8.,9., temats  Kontroldarbs Novērtēšana ar atzīmi 

Studiju kursa apguves forma.  Eksāmens testa veidā. Vērtējumu veido 50% testa atzīme un  50%  - 2 mājas 
darbu un 3 kontroldarbu vidējais vērtējums. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra: 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā literatūra 
Raščevska M., Kristapsone S. (2000). Statistika psiholoăijas pētījumos. Rīga: Izglītības soĜi –-  356 lpp. 
Lasmanis A. (2002). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. 1. un 
2. grāmata. Rīga: Izglītības soĜi. –  
Наследов А. Д. (2004). Математические методы психологического исследованияю Анализ и 
интерпретация данных. - Речь – С-Пб –– 390 стр. 

Ieteicamā literatūra 
Bortz J. (1999). Statistik fur Sozialwissenschaftler. Springer- Verlag Berlin Heidelberg New York.- - 836 S. 
Leedy P.D. (1998). Practical Research  Planning and Design. Fourth edition. – New York: Macmillan Publishing 
Company, London: Collier Macmillan Publishers –– 632 p. 

Papildliterat ūra: 
Arhipova I. BāliĦa S. (2003). Statistika ekonomikā. Risinājumi ar Excel un SPSS. – Rīga: Datorzinību centrs –
349 lpp. 
Leedy P.D. (1989). Practical Research  Planning and Design. Fourth edition. – New York: Macmillan Publishing 
Company, London: Collier Macmillan Publishers -   
Хили Дж. (2005). Статистика – социологические и маркетинговые исследования. 6- е изданиею -  М. С-
Пб. - Питер –– 637 стр. 

Īpašas piezīmes: 
Priekšzināšanas – vispārīgā psiholoăija . 
Pēc studiju kursa apguves students ir spējīgs realizēt zinātniski pētnieciskos darbus,  kas satur empīrisko izpēti. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums  
Psiholoăijas pētījumā iegūto datu datorizēta apstrāde 

Studiju programmas nosaukums  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Kursa apjoms  -  3 kredītpunkti, 4,5 ECTS  

Kursa autors un mācību spēki  –   Dr. oec., docente Silvija Kristapsone 
Kursa mērėis – sniegt  studentiem iemaĦas iegūto psiholoăijas zināšanu un matemātiskās statistikas sintēzē ar 
mūsdienīgu metožu palīdzību analizēt un prezentēt praktiskajā pētījumā iegūtos datus. 
Paredzētais rezultāts – jāprot tehniski veikt empīrisko datu statistisku analīzi, izmantojot datorprogrammas 
Microsoft Excel un SPSS 

Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums 
Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
N.p.k. Temats Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1.   Empīriskais pētījums psiholoăijā. 

Pētījuma vispārējā shēma. Tēmas 
nosaukuma un hipotēžu saskaĦošana un 
attiecīgo metodiku izvēle. 

4 2 12 18 

2. Aprakstošā statistikas  jautājumu 
risināšana  (datu apstrādes algoritms, 
rezultātu interpretācija),  izmantojot 
Excel un SPSS programmu.  

 
8 

 
4 

 
112 

 
18 

3. Secinošās statistikas metodes un to 
risināšanas iespējas Excel un  SPSS 
programmā..  

8 4 12 18 

4. Sakarību pētīšanas metodes un to 
risināšanas iespējas Excel un  SPSS 
programmā. 

 
8 

 
4 

 
8 

 
6 

5. Neparametriskās statistikas metodes un 
to risināšanas  iespējas Excel un  SPSS  
programmā. 

8 4 12 12 

6. 
 

Testa validitātes kritēriji, to 
aprēėināšana un interpretācija. 

 
6 

 
3 

 
8 

 
12 

7. Rezultātu prezentēšanas prasības un 
iespējas. Grafiskie attēli pētījumā 

 
6 

 
3 

 
8 

 
12 

  48 24 72 96 

Patstāvīgā darba plānojums 

N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1.   Temata formulējums. Hipotēzes 

izvirzīšana. Tabulu veidošana, 
sākotnējo rādītāju aprēėināšana, 

Piemērs.  
 

Novērtēšana ar atzīmi 
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grafiskā attēlošana. Statistisko rādītāju 
aprēėināšana, hipotēzes par atšėirībām 
pierādījums 

2.  Temata formulējums. Hipotēzes 
izvirzīšana. Sakarību pētīšanas 
metodes: korelāciju, regresijas analīze. 
Sakarību noteikšana, rezultātu 
interpretācija. 

Piemērs 
 

Novērtēšana ar atzīmi 
 

Studiju kursa apguves forma: Ieskaite – datorizdrukas formā pētījuma praktiskās daĜas analīze un interpretācija 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra: 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā literatūra 
Arhipova I. BāliĦa S. (2003). Statistika ekonomikā. Risinājumi ar  Excel un SPSS. – Rīga: Datorzinību centrs –- 
349  lpp. 
Nasledov A.D. (2005). SPSS kompjuternij analiz dannih v psihologiji i sociaĜnih naukax. - Piter – M. 
Sanktpēterburga – 416  lpp. 

Ieteicamā literatūra 
Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoăijas pētījumos. Rīga: Izglītības soĜi 356 lpp. 

 Papildliteratūra: 
Lasmanis A. (2002). Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. 1. un 
2. grāmata. Rīga, Izglītības soĜi. – 2002  
KaĜiĦin S.I. (2002). Kompjuternaja obrabotka dannih dĜa psihlogov.- Sanktpēterburga, 131lpp 
Наследов А. Д. (2004). Математические методы психологического исследованияю Анализ и 
интерпретация данных. - Речь – С-Пб –– 390 стр. 

Īpašas piezīmes: 
Priekšzināšanas – matemātiskā statistika, vispārīgā psiholoăija, eksperimentālā psiholoăija. 
Pēc studiju kursa apguves students ir spējīgs tehniski un metodoloăiski pareizi izpildīt zinātniski pētnieciskos 
darbus, kas satur empīrisko datu izpēti. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.   
Zinātniskā pētījuma metodoloăija 

Studiju programmas nosaukums.   
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms  3 KP , 4,5 ECTS  

Kursa autors un docētāji. Lektore Mag.psych. Viktorija Perepjolkina    

Kursa mērėis. Teorētiski un praktiski attīstīt prasmes un iemaĦas veidot zinātnisku pētījumu psiholoăijā, 
gatavojoties kursa darbu, kvalifikācijas un bakalaura darba izstrādei. 

Paredzētais rezultāts. Izpratne par zinātniekiem principiem, uz kuriem jābalstās un kurus jāievēro izstrādājot 
pētījumus psiholoăijā. Orientēšanās pētījuma metodēs un izpratne par dažādām pētījuma veidiem un to 
dizainiem. Prasme strādāt ar zinātnisko literatūru, kā arī plānot, organizēt un veikt zinātniskus pētījumus 
psiholoăijā. Vispārējas zināšanas par pētījuma rezultātu apstrādes principiem (kā atkarībā no pētījuma veida, 
pētījuma dizaina un mainīgo veida apstrādāt, aprakstīt un interpretēt iegūts rezultātus, kā vispārināt empīriskus 
faktus utt.). Vispārējas zināšanas par dažāda veida zinātnisko atskaišu rakstīšanas un noformēšanas prasībām 
(publikācijas, sienas referāti u.c., tai skaita par kursa darba un bakalaura darba rakstīšanas un noformēšanas 
prasībām). Iegūtas zināšanas Ĝaus studentiem labāk orientēties psiholoăijas literatūrā un daudz kritiskāk izvērtēt 
dažāda vieda informāciju, kā arī palīdzēs attīstīt kritiskās, analītiskās un loăiskās domāšanas spējas, kā arī 
pilnveidot loăiskas argumentēšanas spēju. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.
p.k 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Psiholoăija un zinātne 

� Kas ir zinātne? 
� Vispārzinātniskie principi.  
� Psiholoăijas priekšmets, mērėis un uzdevumi. 
� Vai psiholoăija ir zinātne?  

8 4 6 6 

2.  Pētījuma metodes psiholoăij ā  
� Pētījumu metožu klasifikācijas  
� Pētījuma metožu raksturojums (novērošana, 
aptauja, testēšana, arhīva metode, individuālo 
gadījumu analīze (klīniskā metode) utt.) 
� Vispārējie rakstisko aptauju izstrādāšanas principi 

12 6 12 16 

3.  Pētījumu veidi psiholoăij ā 
� Kvalitatīvā un kvantitatīvā pieeja psiholoăiskajos 
pētījumos 
� Pētījuma jautājumu veidi 
� Pētījumu veidi psiholoăijā (fundamentālie un 
lietišėie pētījumi; eksperimentālie un 
neeksperimentālie pētījumi; korelatīvie pētījumi 
utt.) 

12 6 20 28 
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4.  Pētījuma etapi un tajos veicamā darba saturs 
� Empīrisko jautājumu formulēšana 
� Darbs ar zinātnisko literatūru  
� Pētījuma plānošana un veikšana 
� Pētījumu rezultātu apstrāde, analīze un 
interpretācija. Pētījuma atskaites noformēšanas 
principi 
Pētījuma validit āte un ticamība 

12 6 22 30 

5.  Pētījumu dizaini  
� Darba konceptuālā pamata sakarība mērėī, 
uzdevumos, hipotēzē (pētījuma jautājumā) un 
pētījuma dizainā 
� Metodiku izvēles sasaiste ar pētījuma 
metodoloăiju. 

4 2 12 16 

  48 24 72 96 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.
k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Psiholoăija un zinātne 1. Praktiskais mājas darbs 
2. Patstāvīgā iepazīšanas ar APA 
ētikas kodeksu 

3. Mācību literatūras studēšana 

Seminārs - konkrēto 
pētījumu izvērtēšana 
pēc to atbilstības 
ētikas normām un 
vispārzinātniskiem 
standartiem. 

2.  Pētījuma metodes psiholoăijā  1.Praktiskais mājas darbs 
2.Mācību literatūras studēšana 

Diskusijas un grupu 
darbs 

3.  Pētījumu veidi psiholoăijā 1.Praktiskais mājas darbs 
2.Mācību literatūras studēšana 

Diskusijas un grupu 
darbs 

4.  Pētījuma etapi un tajos 
veicamā darba saturs 

1.Praktiskais mājas darbs 
2.Mācību literatūras studēšana 

Diskusijas un grupu 
darbs 

5. Pētījumu dizaini 1.Praktiskais mājas darbs 
2.Mācību literatūras studēšana 

Diskusijas un grupu 
darbs 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens  

Kursu apgūst  latviešu valodā. Pasniedzējs seminārnodarbībās var piedāvāt studentiem materiālus arī angĜu, 
krievu un vācu valodā. 

Literat ūra.  

Obligātā literatūra:  
1. Гудвин Джеймс.  (2004). Исследование в психологии. Методы и планирование (3-е издание).- 

Спб.: Питер  

2. Kroplijs Artūrs, Raščevska Malgožata. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. - 
Rīga: RAKA 

3. Martinsone K. (2004). Ieteikumi sociālo zinātĦu bakalaura studiju programmas psiholoăijā noslēguma 
darba izstrādei un noformēšanai. – R:.RPIVA, 

Ieteicamā literatūra: 

1. Климов Л. (1994). Психологическое исследование. – Спб.:  

2. Мартин Д. (2002). «Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики». – Спб. 
Питер 

3. Солсо Р.Л., МакЛин М.К. (2003). Экспериментальная психология. – Спб.:  

4. Корнилова Т.В. (2003). Экспериментальная психология. Теория и методы. – М.:  

5. Шульц Д. (1999). История современной психологии. –Питер:  

6. Хок Р.Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся 
экспериментов. – Спб.:  

Interneta resursi: 

APA datu bāze: www.psycinfo.com 
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1. http://www.psychology.org/links/Resources/Doing_Research/ - resursu avots, no kura var iziet uz vairākām 
on-line grāmatām par pētījuma metodoloăijas jautājumiem. Piem.:  

1) http://www.jsu.edu/depart/psychology/sebac/fac-sch/rm/toc.html - RESEARCH METHODS LECTURE 
NOTES by William L. Palya, Jacksonville State University 

2) http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.htm - RESEARCH METHODS KNOWLEDGE 
BASE by William M. Trochim, Cornell University 

3) http://www.esc.edu/ESConline/Across_ESC/WritersComplex.nsf/wholeshortlinks2/Steps?opendocumen
t - STEPS IN WRITING A RESEARCH PAPER 

4) http://www.apa.org/science/lib.html - LIBRARY RESEARCH IN PSYCHOLOGY – pamācība kā un 
kur meklēt informāciju Internētā 

5) http://spsp.clarion.edu/mm/RDE3/start/ - RESEARCH DESIGN EXPLAINED BY MITCHELL, M. L. 
& Jolley, J. M. (2001). 

6) http://psych.athabascau.ca/html/Validity/ - INTERNAL VALIDITY TUTORIAL  

7) http://psychclassics.yorku.ca/Cronbach/construct.htm - CONSTRUCT VALIDITY IN 
PSYCHOLOGICAL TESTS by Lee J. Cronbach and Paul E. Meehl (1955)[1] First 
published in Psychological Bulletin, 52, 281-302. 

2. http://gsociology.icaap.org/methods/ - Resources for Methods in Evaluation and Social Research. This page 
lists FREE resources for methods in evaluation and social research.  The focus is on "how-to" do evaluation 
research and the methods used: surveys, focus groups, sampling, interviews, and other methods.  Most of these 
links are to resources that can be read over the web.  A few, like the GAO books, are for books that can be sent 
away for, for free (if you live in the US), as well as read over the web. 

Papildus: 
http://dr-gng.dp.ua/library/kun/index.htm - Томас Кун. Структура научных революций.  

http://mindspring.narod.ru/lib/phil/kun-logic.html - Томас Кун Логика открытия или психология 
исследования? 

http://psi-world.narod.ru/publications/about_paradigms.htm  Философия науки и роль парадигм (Станислав 
Гроф «За пределами мозга») 

http://www.numen.ru/index.php?section=library&text=530&page=1 –или 
http://psycho.dtn.ru/txt/grof/sg008.htm -  Станислав Гроф «За пределами мозга»  

http://netgorod.narod.ru/articls/Tarasov_Rol_problem.htm - Алексей Тарасов. Роль проблем в росте научного 
знания. Тезисы к докладу 

http://www.lpa.psih.lv/et_kod.php - Latvijas psihologu asociācijas izstrādātais PSIHOLOGU ĒTIKAS 
KODEKSS 
http://www.apa.org/ethics/ - Amerikas psihologu asociācijas izstrādātais ētikas kodekss (2002.gada un 1992. 
gada Ētikas kodeksi) 
http://www.psychology.ru/library/00009.shtml - ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ПСИХОЛОГА. Вопросы 
психологии. М., 1990, № 5, С. 158-161. 
http://www.psycheya.ru/lib.kodex_6.html - Этические принципы и правила работы 
практического психолога образования, Вестник образования, №7, 1995.  

http://www.psycheya.ru/lib.kodex_6.html - ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА-
КОНСУЛЬТАНТА.  

http://www.psycheya.ru/lib.kodex_6.html - НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ДЛЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК. «Стандартные 
требования к психологическим тестам». "Дебют", Ярославль, 1991 

Īpašas piezīmes. 

Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt: zināšanās vispārīgajā psiholoăijā un 
psiholoăijas vēsturē. 

Īpašas prasības studiju kursa apguves laikā. 
1) Apmeklējums (vismaz 75%); 
2) Mājās darbu pildīšana un patstāvīga mācību literatūras studēšana; 
3) Aktīvā līdzdalība semināros, diskusijās un grupu darbā. 

Garantijas pēc studiju kursa apguves. 

Vispārīgās zināšanas par dažādiem zinātniskā pētījuma metodoloăijas jautājumiem. Priekšstats par pētījumu un 
zinātnisko metožu veidiem psiholoăijā. Prasme strādāt ar zinātnisko literatūru, vispārējs priekšstats par 
zinātniskā pētījuma etapiem un tajā veicamā darba saturu. Kursa un bakalaura darba veiksmīgai izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai nepieciešamo zināšanu un iemaĦu apgūšana.  
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Ievads psihiatrijā. 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms. 3 KP,    4.5 ECTS 

Studiju kursa autore un docētāja.   Sertif. ārsts-psihiatrs  V. Kabuce 
Kursa mērėis. Sniegt studentiem zināšanas par psihisko traucējumu, alkohola, narkotiku un medikamentu 
atkarības etiopatoăenēzi, klīniskām izpausmēm, norisi un ārstēšanas pamatprincipiem.  

Paredzētais rezultāts. Apgūt zināšanas par psihiatrijas pamatiem, iegūt iemaĦas atpazīt psihiskos traucējumus, 
izprast kontaktu īpatnības ar garīgi slimām personām, izprast psihisko traucējumu simptomus. 

Studiju kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas  Nr.p.k. Temats 

Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

1. • Ievads psihiatrijā un narkoloăij ā. 
1. Īss atskats psihiatrijas vēsturē. Zinātniskās psihiatrijas 
sākumi. Psihiatrija 20.gs. Bioloăisko ārstēšanas metožu un 
psihoterapijas attīstība. 80-jos gados aizsāktā reforma 
psihiatrijā: cilvēktiesību ievērošana un 
deinstitucionalizācija. 
2. Narkoloăijas kā patstāvīgas klīniskas 

disciplīnas izveidošanās. Likumdošanas un 

cilvēktiesību jautājumi narkoloăijā. 

3. Psihisko traucējumu cēloĦi un to attīstības mehānismi. 
4. Alkohola, narkotisko vielu un medikamentu 

atkarības izplatība, to cēloĦi un norises 

mehānismi. 

5. Psihisko traucējumu un atkarības klasifikācija. ICD-10 

4 2 6 8 

2. • Organiski psihiski traucējumi, ieskaitot 
simptomātiskos. 
1. Organisko un simptomātisko psihisko traucējumu 
otioloăija un patoăenēze, klīniskās izpausmes un norise. 
2. Alcheimera dēmence, tās agrīnā un vēlīnā varianta 
klīnika, diagnostika, palīdzība slimniekiem. 
3. Parkinsona un AIDS dēmences klīnika, palīdzība 
slimniekiem. 
4. Organiskas ăenēzes amnestisks sindroms. 
5. Delīrija klīniskā aina, kuru nav izraisījis alkohols vai 
psihoaktīvas vielas. 
6. Citi psih. traucējumi, kuri radušies no galvas smadzeĦu 

4 2 6 8 
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bojājumiem vai no somat. slimībām: halucinoze, murgs, 
afektīvie traucējumi, astēnija. Diagnostika un ārstēšana. 

3. • Psihoaktīvo vielu izraisītie psihiskie un 
uzvedības traucējumi. 
1. Akūtas intoksikācijas klīniskā aina psihoaktīvo vielu 
lietošanas rezultātā. 

2. Atkarības sindroms un tā bioėīmiskie mehānismi. 
3. Abstinences stāvoklis un tā ārstēšana. 
4. Abstinences stāvoklis ar delīriju, iespējamās 
komplikācijas. Ārstēšana. 

5. Psihotiskie traucējumi: halucinoze, greizsirdības idejas. 
Amnestiskais sindroms. Aprūpes un ārstēšanas 
pamatprincipi. 

6. Personības un uzvedības traucējumi. Dēmence. 
Ārstēšanas principi. Rehabilitācija. 

4 2 6 8 

4. • Šizofrēnija, šizofrēniskie traucējumi un murgi. 
1. Šizofrēnijas klīniskās izpausmes. Slimības 
diagnosticēšanas kritēriji. Ārstēšanas principi. Slimnieku 
rehabilitācija. 

2. Šizotipisko traucējumu klīniskās izpausmes, 
diagnostika. 

3. Murgi, diagnostikas un apiešanās īpatnības. Konsult. 
palīdzība. 

4. Šizoafektīvo traucējumu izpausmes, diagnostika. 
Ārstēšanas un rehabilitācijas īpatnības. 

4 2 6 9 

5. • Afekt īvo traucējumu etiopatoăenēze, 
simptomātika. 
1. Afektīvo traucējumu etiopatoăenēze, simptomātika 
(afektīvā triāde). 

2. Maniakāla epizode, hipomānija, to klīniskās izpausmes 
un ārstēšanas principi. 

3. Depresīvā epizode. Vieglās depresijas, smagās 
depresijas un psihotiskās depresijas: klīnika, diagnostika, 
sociālās un rehabilitāc. problēmas. 

4. Antidepresanti, to klīn. iedarbība, iespējamās blakus 
parādības. 

5. Parsistējoši afektīvi traucējumi. Ciklotīmija. 
 

4 2 6 9 

6. • Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatiskie 
traucējumi. 
1. Neirožu jēdziens, svarīgākie etioloăiskie faktori, norise, 
prognoze. Ārstēšanas principi: psihoterapija un 
benzodiazepīni. 

2. Fobiskās neirozes ar trauksmi, klīniskās izpausmes un 
palīdzība. 

3. Obsesīvi kompulsīvie traucējumi, klīniskās izpausmes, 
ārstēšanas principi. 

4. Reakcija uz smagu stresu: akūta stresa reakcija, 
posttraumatiskais stresa sindroms, adaptācijas traucējumi. 
Kl īnika, ārstēšanas principi. 

5. Somatizācija, tās vispārīgs raksturojums. Hipohondriski 
traucējumi, to vieta zobārstniecības praksē. Somatoforma 
veăetatīva disfunkcija, persistējošas somatoformas sāpes 
(arī sejas un žokĜu apvidū). Klīn. izpausmes ārstēšana. 

6. Neirastēnija, tās klīn. izpausmes, ārstēšana. 

4 2 6 9 

7. • Uzvedības traucējumi, kuri saist īti ar 
fizioloăiskiem un somatiskiem faktoriem. 
1. Ēšanas traucējumi. Anorexia nervosa, bulēmija, pica, to 
diferenciālā diagnoze, klīn. izpausmes, palīdzība. 

2. Neorganiskie miega traucējumi (bezmiegs, 
hipersomnija, somnambulisms, nakts bailes) to diferenc. 
diagnoze, palīdzība. 

3. Seksuālā disfunkcija (bez organiskas saslimšanas). 

4 2 6 9 
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Seksuālās tieksmes zudums, klīn. izpausmes. 
4. Psiholoăiskie faktori, kuri iespaido somat. stāvokli 
(psihosomat. traucējumi), to izplatība somatiskajā, t.sk. 
zobārstniecības praksē. Palīdzības un ārstēšanas 
pamatprincipi. 

8. • Personības un uzvedības traucējumi 
pieaugušajiem. 
1. Specifiski personības traucējumi: paranoīda, šizoīda un 
asociāla personība. 

2. Emocionāli nestabila, histēriska, anankastiska, 
trauksmaina un atkarīga pers. 

3. Paradumu un dziĦu traucējumi: piromānija, 
kleptomānija. 

4. Seksuālās izvēles traucējumi (fetišisms, 
ekshibicionisms, pedofīlija, sadomazohisms). Seksuālo 
attiecību traucējumi (heteroseksuāla un biseksuāla 
orientācija). 

5 3 8 9 

9. • Garīgā atpalicība. 
1. Garīgā atpalicība kā domāšanas, valodas un sociālo 
iemaĦu vājums. IQ noteikšanas principi. Garīgās 
atpalicības diferencēšana no garīgās attīstības aiztures. 

2. Viegla garīgā atpalicība (IQ=50-69), apmierinoša 
sociālā un profes. adaptācija. 

3. Vidēji smaga garīgā atpalicība (IQ=35-49), sociālās 
adaptācijas traucējumi, dažādu pakāpju atbalsta 
nepieciešamība. 

4. Smaga garīgā atpalicība (IQ=24-30), Ĝoti smaga garīgā 
atpalicība (IQ=20), aprūpes īpatnības. 

5 3 8 9 

10. • Psihiskās attīstības traucējumi. 
1. Specifiski runas artikulācijas traucējumi bērniem. 
Ekspresīvās valodas attīstības traucējumi. 

2. Lasīšanas traucējumi, pareizrakstības un rēėināšanas 
traucējumi bērniem. 

3. Motoro funkciju attīstības traucējumi bērniem. 
Hiperaktīvi traucējumi bērniem ar smagu garīgu atpalicību. 

4. Bērnu autisma sindroms un sociālās adaptācijas vājums. 

5 2 7 9 

11. • Uzvedības un emocionāli trauc ējumi, kuri 
sākušies bērn ībā vai pusaudžu vecumā. 
1. Hiperkinētiskie traucējumi bērniem. 
2. Uzvedības traucējumi ăimenē. Sociāli uzvedības 
traucējumi (asociāla vai agresīva uzvedība). 

3. Sociālās funkcionēšanas traucējumi, kuri sākušies 
bērnībā vai pusaudžu vecumā. Elektīvs mutisms. 

4. Neirotiskā rauste (tiki). Neirotiskā stostīšanās. 
Neirotiskā enurēze un enkoprēze. 

5 2 7 9 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 

1. 
Teorētisko zināšanu 
nostiprināšana vērojot 
slimniekus 

Garīgās Veselības valsts Aăentūras 
klīnikas apmeklējums diskusija 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens 

Īpašas piezīmes. 75% lekciju apmeklējums, praktiskā darba veikšana (slimnīcā). 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra:  

Eglītis I. Psihiatrija. (1983). R.: Zvaigzne 
Eglītis I. Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. R.:  
Kulbergs Juhans (2001). Dinamiskā psihiatrija. R.: Jumava. 
TopoĜanskij V.D., Strukovskij M.V. (1986). Psihosomatičeskije rasstrojstva 
KovaĜev V.V. Psihiatrija detskogo vozrasta. 
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Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums:  
Ievads psihoterapijā 

Studiju programmas nosaukums:  
Akadēmiskā studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” 

Apjoms:   4 KP,  6 ECTS  

Kursa autors un docētāji:  Dr. psych. Gatis Bušs 

Kursa mērėis: Radīt priekšstatu par psihoterapiju, tās rašanos un attīstību, likumsakarībām 
un galvenajiem virzieniem. 

Paredzētais rezultāts: Akadēmiski izglītota psihologa iemaĦas uztvert psihoterapeitiskās 
metodes iespējas un nozīmi indivīda dzīvē.  

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr. 
p.k. 

Temats Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Psihoterapijas jēdziens, psihoterapijas 

psiholoăiskie un medicīniskie pamati. 
Psihiskie procesi indivīda adaptācijā, 
normas un pataloăijas koncepcijas. 
Psihoterapijas mērėis. Psihoterapija un 
psiholoăiskā konsultēšana.  

12 6 12  18  

2. Psihoterapeitiskais kontakts, 
psihoterapeitiskā saruna, 
psihoterapeitiskā grupa. Transfers, 
kontratransfers. Psihoterapeitiskais 
kontrakts. Psihoterapeita ētika.  

12 6 16 20 

3. Indivīda pašaktualizācija kā 
transformācija. Psihoterapeita loma. 
Intervence.   

8 4 14 18 

4. Psihoterapija dažādos indivīda 
vecumposmos. 

8 4 14 18 

5. Psihoterapija. Reliăija. Kultūra. 
 

8 4 14 18 

6. Psihoterapijas klasiskie virzieni.  
 

8 4 14 18 

7. Psihoerapijas jaunākie virzieni. 8 4 12 18 
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  64 32 96 128 

 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. Psihoterapeita klasiėa dzīves stāsts. Referāts  Prezentācija 
2. Psihoterapeita klasiėa mantojums 

psihoterapijā. 
Referāts Prezentācija 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra.  

 
4. APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
5. Melens Deivids (1997). Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne. R. :Raka 
6. Эйдемиллер Э.Г. Юстицкис В.В. (2001). Психология и психотерапия семьи.  С. 

Петербург 
7. Zeig J.K., Munion W.M. (2000). What is Psihoterapy?, Jossey-Bass Publishers, San 

Francisko, OxfordSahakian W.S. (2000). Psychotherapy and counseling, Rand 
Mcnally&Company Chicago, Illinois  
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Psihodiagnostika 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā”  

Apjoms  4  KP, 6 ECTS  

Kursa autori un docētāji.  Mg. psych. A. KoĜesovs, Mg. psych. I. Laizāne 

Kursa mērėis. Dot studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas psihodiagnostikā, dot priekšstatu par 
psihodiagnostiku kā psiholoăijas apakšnozari, dot zināšanas par psihodiagnostiskām metodēm, to izmantošanas 
noteikumiem, rezultātu analīzi un interpretācijām, iepazīstināt ar jaunākajiem sasniegumiem psihodiagnostisko 
metožu izstrādē.  

Paredzētais rezultāts. Studentiem jāzin psihodiagnostikas īso vēsturi, tas attīstības posmus, saistību ar citām 
psiholoăijas apakšnozarēm. Jāzin psihodiagnostikas metožu klasifikācija. Jāprot izvēlēties diagnosticēšanas 
metodes dažādiem pētījuma un aplūkošanas mērėiem. Jāprot pielietot psihodiagnostikas metodes, apstrādāt 
iegūtos datus, interpretēt tos un veidot pamatotu psihodiagnostisko diagnozi. Iegūtās zināšanas un prasmes ir 
svarīgākās profesionāla psihologa praktiėa darbā.  

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontaktstundas Studentu patstāvīgā darba 

stundas 
Nr.p.

k. 
Temats 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1 Ievads psihodiagnostikā. 
Psihodiagnostiskās metodēs kā 
mērīšanas instrumenti. 

2 1 5 6 

 Intelektuālās attīstības 
diagnosticēšana. 

    

2 Aizenka tests 4 2 5 8 
3 Vekslera tests 4 2 5 8 
4 Amthauera tests 4 2 5 8 
5 Ravena tests 4 2 5 8 
6 Prāta spēju diagnosticēšana. 4 2 5 8 
 Personības testi      
7 Anketas un aptaujas. 3 1.5 5 7 
8 Ketela 16PF tests. 4 1.5 5 7 
9 Liri tests 4 1.5 5 7 
10 Ieskats MMPI testā 4 1.5 5 7 
 Projekt īvas metodēs     
11 Lušera tests  4 2 5 6 
12 Sondi tests 4 2 5 6 
13 Solomina tests 4 2 5 6 
 Grupas attīstības un savstarpējo 

attiecību izpētes metodes 
    

14 Sociometrija 3 1.5 5 6 
15 Referentometrija 3 1.5 5 6 



 217

16 Grupas Sociāli Psiholoăiskais 
Pašvērtējums 

3 1.5 5 6 

17 Datoru izmantošana 
psihodiagnostikā. 

3 1.5 5 6 

18 Jaunas tendences 
psihodiagnostikas attīstībā. 

3 1.5 5 6 

19 Psihodiagnostikas ētiskie aspekti. 3 1.5 6 6 
  64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Amthauera testa pielietošana 

intelekta izpētē. 
Praktiskais darbs Kontroldarbs 

2 Ketela 16PF testa 
izmantošana personības 
struktūras izpētē 

Praktiskais darbs Kontroldarbs 

3 Solomina testa izmantošana 
motivācijas diagnostikā 

Praktiskais darbs Kontroldarbs 

4 Lušera testa izmantošana 
emocionālo stāvokĜu izpētē 

Praktiskais darbs Kontroldarbs 

5 Grupas savstarpējo attiecību 
analīze ar sociometrijas 
palīdzības. 

Praktiskais darbs Kontroldarbs 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens 

Kursu apgūst latviešu vai krievu valodā  

Literat ūra.  
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā literatūra:  
1. Nikiforovs O. (2005). Intelekta izpēte skolā un augstskolā. Rīga: EVE  
2. Анастази А. (2002). Психологическое тестирование. СПб «Питер»  
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. (1989). Словарь-справочник по психологической диагностике. Киев 
4. Елисеев О.П. (1994). Конструктивная типология и психодиагностика личности. Псков 
5. Общая психодиагностика. (1987). Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина, Изд-во Моск. Ун-та. 

 

Ieteicamā  literatūra: 
1. Nikiforovs O. (2004). R. Ketela personības struktūras tests (16PF) Rīga: Izglītības soĜi 
2. A.Cropley (2002). Qualitative research methods. An introduction for students of psychology and education. 

Rīga: Zinātne  
3. Дружинин В.Н. (2003). Психология общих способностей СПб «Питер»  

Papildus  literatūra: 
1. Собчик Л.Н. (1998). Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика 

психодиагностики. М., Институт прикладной психологии 
2. Шмелев А.Г. (1996). Основы психодиагностики. М., Ростов-на-Дону: «Феникс» 
3. Дюк В.А. (2003). Компьютерная психодиагностика. СПб «Братство»  

Īpašas piezīmes. 
Priekšzināšanas studiju kursa apguvei – Vispārīgā psiholoăija, Sociālā psiholoăija, Personības psiholoăija, 
Psihometrika. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai: Lekciju un praktisko nodarbību apmeklēšana, praktisko uzdevumu izpilde un 
eksāmena nokārtošana. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums 
Pedagoăiskā psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums  
 Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms  4 KP,      6 ECTS  

Kursa autori un docētāji.: lektore: Mg.psych. Mg. paed. Gunta Jākobsone 

Kursa mērėis: Atklāt psiholoăiskās likumsakarības pedagoăiskā procesa dažādos aspektos.. 

Paredzētais rezultāts. Students spēj analizēt izglītības pieejas konceptuālā līmenī, izprot 
pedagoăiskā procesa psiholoăisko permanenci, saskata cēloĦsakarības mācību un 
audzināšanas procesa norisēs, spēj psiholoăiski analizēt dažādus mācību modeĜus un pamatot 
to izmantošanas iespējas, izprot skolotāja – skolēna, vecāka- bērna mijiedarbības 
likumsakarības. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

 
Nr.
p.k. 

 
Temats 

 Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Ieskats studiju kursā „Pedagoăiskā 

psiholoăija”. Izglītības filozofijas virzieni. 
4 2 6 12 

2. Audzināšanas psiholoăiskie aspekti. 
 

4 2 10 12 

3. 
 

Adekvātas un deviantas uzvedības 
psiholoăiskais pamats. Uzvedības 
korekcijas iespējas. 

16 8 10 12 

4. Audzināšana kā personības attīstības 
rosinātāja. Audzināšana ăimenē, 
bērnudārzā, skolā. 

8 4 10 12 

5. Mācīšana un mācīšanās. Mācīšanās 
psiholoăiskā īpatnības. 

4 2 10 12 

6. Biheivioriālie un kognitīvie mācīšanās 
modeĜi. 

4 2 10 12 

7. Mācīšanās un motivācija 
 

4 2 10 12 

8. Mācību procesa psiholoăiskie aspekti. 
Mācību metodes. Vērtēšana. 

8 4 10 20 

9. Skolotāja psiholoăijas pamatjautājumi, 8 4 10 12 
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darbības stili. Pedagoăiskā saskarsme. 
10. Skolotāja profesionālo grūtību analīze 

 
4 2 10 12 

Kopā : 64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums. 

N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. Skolēnu sliktas uzvedības cēloĦi, 
mērėi, izpausmes 

Referāts,  
situāciju analīze. 

Diskusija 
seminārā 

2. Mācību darbības īpatnības un 
mācīšanās motivācijas īpatnības 
dažādos vecumposmos 

Referāts Aizstāvēšana 
seminārā 

3. 
 

Vērtēšanas plusi un mīnusi. 
Vērtēšanas metodes 

Praktiskais darbs Aizstāvēšana 
seminārā 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 

Kursu apgūst latviešu valodā. 
Literat ūra.  
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā literatūra 
1. Geidžs R., Berliners V. (1999). Pedagoăiskā psiholoăija. Rīga:  
2. Balsons M. (1995). Kā izprast klases uzvedību. Lielvārds 

Ieteicamā literatūra 
1. Lieăeniece D. (1999). Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga 
2. Cukermane G. (1999). Saskarsmes veidi apmācībā. Rīga 
3. Rimna S. (2000). Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Rīga 
4. Personības attīstība. Skolēnu un studentu personības veidošanās mācību un 

audzināšanas procesā.(2000). Rakstu krājums. Rīga  
5. Piažē Ž. (2002). Bērna intelektuālā attīstība. Pētergailis. 

Papildus literatūra 
1. Freiberg J.H., Driscoll A. (1996). Universal teaching strategies. USA 
2. Grinder M. (1994). IspravĜeĦije škoĜnovo konveijera. Moskva 
3. Varnačova L.V., Guseva t.A. (1998). ŠkoĜĦije probĜemi glazami psihologa. Moskva 
4. Lefransua G. (2003). Psihologija dĜa učiteĜa. Sankt-Peterburg 

Īpašas piezīmes. Lai studiju kursu varētu apgūt, nepieciešamas priekšzināšanas vispārīgajā 
psiholoăijā, attīstības psiholoăijā, pedagoăijā. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums 
Kreativit ātes un jaunrades psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums 
Akadēmiskā studiju programma  „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms: 2 KP, 3 ECTS  

Kursa autori un docētāji: Prof. Dr.psych. Rita Bebre 
 Prof. Dr. habil. psych. Māra Vidnere 

Mg. psych. Ingūna Īstenā 

Kursa mērėis. Paplašināt un padziĜināt studentu zināšanas par kreativitātes un jaunrades 
psiholoăijas jēdzieniem, par to aktuālajiem jautājumiem Latvijā un pasaulē, attīstīt prasmi 
analizēt jaunrades fenomenus dažādās jaunrades jomās. 

Paredzētais rezultāts. Apgūstot studiju kursa saturu, studentiem jāizprot kreativitātes un 
jaunrades būtība. Studentam jāprot atlasīt un konspektēt vajadzīgo literatūru, uzrakstīt mācību 
referātu, sagatavoties un diskutēt par semināru tēmām.  

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
 

Nr.
p.k. Temats Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Ievads. Kreativitātes nozīme mūsdienu 

sabiedrībā. 

2 1 3 4 

2. Kreativitātes jēdziena attīstība 

psiholoăijā. 

Kreativitāte kā personības īpašība, 

process un produkts 

2 1 3 4 

3. Sistēmiskā un kompleksā pieeja 

kreativitātes pētniecībā. Kreatoloăija. 

2 1 3 4 

4. Kreativitātes psihoăenētika 2 1 3 4 

5. Dabas un sadzīves jaunrade. 2 1 3 4 

6. Dažādi jaunrades veidi (māksla, 

zinātne, tehnika, pedagoăija u.c.) 

2 1 3 4 
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7. Zinātniskās un mākslinieciskās 

jaunrades atšėirības. 

Kreativitātes un intelekta sakarības. 

Radošā domāšana 

2 1 3 4 

8. Jaunrade kā process un produkts. 2 1 3 4 

9. Kreativitātes pētīšanas metodes 2 1 3 4 

10. Radošas personības īpatnības. 2 1 3 4 

11. Dž. Gilforda un E. Torensa 

kreativitātes teorija. 

2 1 3 4 

12. A. Maslova kreativitātes koncepcija. 2 1 3 4 

13. M.Vollaha un H.Kogane kreativitātes 

koncepcija. 

V. DružiĦina pieeja kreativitātes 

izpētē 

2 1 3 4 

14. R.Sternberga „Investīcijas teorija” 2 1 3 4 

15. Jaunrades psiholoăijas pētījumi 

Latvijā. 

2 1 3 4 

16. Kreativitātes diagnostika un attīstība. 

 De Bono metodes domāšanas 

attīstībā. 

2 1 3 4 

Kopā : 32 16 48 64 

Patstāvīgā darba plānojums. 

N.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. Dažādi jaunrades veidi seminārs Prezentēt mutiski 
2. Kreativitāte kā personības īpašība seminārs Prezentēt mutiski 
3. 
 

Jaunrades teoriju salīdzinājums (2-3 
teorijas) 

seminārs 
 

Prezentēt mutiski 

4. Radošas personības jaunrades 
procesa psiholoăijas analīze  

eseja Iesniegt rakstiski 

Temati pēc izvēles - atbilstoši  studiju programmai 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens  

Kursu apgūst latviešu valodā ( ārzemju studentiem var krievu valodā) . 

Literat ūra.  
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātās literatūras saraksts: 
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1. Bebre R. (2006). Personības īpašību izpausme primārajā un sekundārajā daiĜradē// 
Starpt. rec. zin. r. krāj. Radoša personība, IV, R.: Kreativitātes centrs  

1. Bebre R. (2003). Skolotāju kreativitātes pētījumi Latvijā// Starpt. rec. zin. krāj. 
Radoša personība, III, R.: RaKa,  

2. Bebre R. (2002/2003). Kreativitātes psiholoăijas pētījumi Latvijā// Starpt. rec. zin. r. 
krāj. Radoša Personība,II, R.: RaKa,  

3. Bebre R. (2000). Radošas personības adaptācija un neadaptācija// R. krāj. Sociālā 
pedagoăija un personības psiholoăiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē. Starpt. 
konf. mater. R.: Vārti 

4. Birkerts P. (1922.-1925.). DaiĜradīšanas psiholoăija I, II. Rīga  
5. RPIVA bibliotēkā pieejamie rakstu krājumi „Radoša personība”  I, II, III, IV. Rīga, 

2001. – 2006. 

Ieteicamās literatūras saraksts: 
1. Csikszentmihaly M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. N.Y.: 

Harper Collins 
2. Handbook of Creativity (1999.). ed. By Sternberg P. Cambrige: University  
3. Torrance E. (1963). Education and Creative Potencial. Minneapolis: University Of 

Minnesota Press  

Papildus literatūras saraksts: 
1. Periodika- Creativity Research Journal 
2. Periodika Journal of Creative Behaviour 
3. Nucho M., Vidnere M. (1999). Iztēles psiholoăija. Rīga: AGB 
4. Pope Rob (2000). Creativity. Routlage. 
5. Torance E.P. (1995.). Why fy?: a philosophy of creativity.  
6. Creative Thought: An Investigation of Conceptual Structures 

and Processes, Edited by Thomass B. Ward, Steven M. Smith, 
Jyotsna Vaid, October 2001, Softcover, 567 Pages, meklēt 
http://www.apa.org/books/ordering.html  

7. Cropley A.J. (2001). Creativity in education and learning. London: Kogan Page 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums :   
DaiĜrades psiholoăija  

Studiju programmas nosaukums :  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms : 2 KP  3 ECTS 
Kursa autori un docētāji :    Dr. psych. Rita Bebre 

Mg. psych. Ingūna īstenā 
Kursa mērėis : Iegūt zināšanas par vispārējām daiĜrades psiholoăijas likumasakarībām, prast 
pielietot tās praksē.  

Paredzētais rezultāts: Iegūto zināšanu un prasmju izmantošana savu un citu radošo spēju 
atraisīšanā, inteliăences un kompetences paaugstināšanā : 

- iegūtas zināšanas daiĜrades psiholoăijā; 
- sekmēta psiholoăijas studijās iegūto zināšanu izmantošana praksē; 
- attīstīta prasme analizēt daiĜrades fenomenus dažādās daiĜrades jomās; 
- prasme pielietot dažādas metodes daiĜrades psiholoăijas pētījumos; 
- sekmēta mākslas recipientu psiholoăiskā kultūra. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

Nr.
p.k
. 

Temats 
Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. 1. daĜa: DaiĜrades psiholoăijas 

vispārējie jautājumi. 
1. Kreativitātes, jaunrades, daiĜrades 

jēdzieni. Kreativitātes teorijas. 
2. DaiĜrades psiholoăijas priekšmets 

un problēmas, teorētiskā un 
praktiskā nozīme, sakari ar citām 
zinātnes nozarēm. DaiĜrades 
psiholoăijas tapšana, tās attīstība 
Latvijā. 

3. DaiĜrades psiholoăijas pētīšanas 
metodes. 

4. Mākslinieciski radošās darbības 
dabaszinātniskie pamati. 

8 4 12 16 

2. 2. daĜa: Mākslinieka personība, tās 8 4 12 16 
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attīstība. 
1. Mākslinieciski radoša personība, 

tās loma daiĜradē.  
2. Mākslinieka personības attīstība 

bērnības un pusaudža gados. 
 Spēju savlaicīga diagnostika 

un attīstība. KĜūdas diagnostikā. 

Vienatnes, vientulības, saskarsmes 

loma personības attīstībā un daiĜradē. 

3. Mākslinieka personības 

struktūra. Radošo personību 

tipoloăijas. 

3. 3. DaĜa: DaiĜrades procesa 
psiholoăija. 

1. DaiĜrades procesa posmi :  

 - psiholoăiskā gatavība daiĜradei; 

- ieceres rašanās; 
- ieceres iznēsāšana; 
- ieceres īstenošana. 

Procesa individuālās un 

tipoloăiskās īpatnības; 

Mākslinieku attieksme pret 
pabeigtiem darbiem un kritiku 
(vērtējumu). 
2. IzziĦas un emocionāli – voluntāro 

procesu, psihisko stāvokĜu nozīme 
daiĜrades procesā. 

3. Radošā darba režīms un 

organizācija.  

8 4 12 16 

4. 4. daĜa: Mākslas darba un recipienta 
psiholoăija. 

1. Mākslas darba (mākslas tēla) 
psiholoăija. Mākslas tēla analīzes 
nozīme psiholoăijā. 

2. Mākslas darba uztveres 
līmeĦi. 

 Mākslas darba uztvere kā līdzradīšana.  
3. Emociju un jūtu nozīme mākslas 

darba uztveres procesā. 

8 4 12 16 

  32 16 48 64 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k
. 

Temats Darba veids Pārbaudes 
forma 

1. o Bērnības gadu nozīme radošas Radošais seminārs Mutiska sava 
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personības attīstība.Subjektīvā 
un objektīvā jaunrade; 

o Saskarsmes, vienatnes, 
vientulības nozīme radošā 
darbā; 

(studentiem tiek 
piedāvāts gatavoties 
individuāli vai strādāt 
grupā, izvēloties vienu 
no semināra tēmām) 

viedokĜa 
aizstāvēšana, 
izmantojot 
argumentus un 
faktus 

2. Viena konkrēta mākslinieka 
personības un daiĜrades 
savstarpējo sakaru psiholoăiskie 
aspekti 

Eseja  Rakstu darbs 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma.  Eksāmens 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literat ūra 

Obligātā literatūra 
1 Bebre R. (1982) Ievads daiĜrades psiholoăijā. – R.: KM 
2 Bebre R. (1985) DaiĜrades procesa posmi. – R.: KM 
3 Bebre R. (1999/2000) Radošas personības struktūra. Zin. rakstu kr. Radoša personība I, 

sast. R. Bebre. – R.: Vārti 
4 Bebre R. (2004) DaiĜrades psiholoăija. Personības īpašību izpausme primārajā un 

sekundārajā daiĜradē/ ž. Psiholoăijas pasaule, Nr. 2. 
5 Birkerts P.( 1922,1925) DaiĜradīšanas psiholoăija I,II. R.: Kultūras Balss 
6 Radoša personība, sast. R. Bebre (1999- 2003), I., II, III, Zinātnisko rakstu krājumi. – R. 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
http://health.mpei.ac.ru/ColorTer.htm 

Ieteicamā literatūra  
1. Bebre R. (1981) Un mūžīgs darba lauks(par Operas un baleta teātra māksliniekiem), 

R.:Liesma.  
2. Bebre R. (1987) Mākslinieka personība, tās attīstība. – R.: KM 
3. Bunduls J. (1935) Mīlas problēmas ăēnija prizmā, R. 
4. Bunduls J. (1937) AtziĦu prelūdijas. R. 
5. OzoliĦa Nucho, A., Vidnere, M. (2000) Iztēles psiholoăija. – R. 
6. OzoliĦa Nucho, A., Vidnere, M. (1999) Māksla un pašatklāsme.  – R. 
7. Aбpaмян, Д. Н. (1994) Общeпсихологическиe ocнoвы xудoжecтвeннoгo  твopчествa. 

– M. 
8. Лeoнтьев, Д. A. (1998) Ввeдeниe в психологи  иcкуccтвa. – M.: ''Mocкoвcкий 

унивepcитeт''. 

Papildus literatūra  
1. Bebre R. (2004) Kreativitātes centram – 5. R.: KC 
2. Выгoтcкий, Л. (1998) Психология иcкуccтвa. – Mинcк: ''Coвpeмeннoe cловo''. 
3. Выготский, Л. Воображение и творчество в детском возрасте (jebkurš izdevums).  
4.  Гpoйcмaн, A. Л. (2003) Оcнoвы психологии xудoжecтвeннoгo  твopчествa. – M.  
5. Дopфмaн, Л. (1997) Эмоции в иcкуccтвe. – M.: ''Cмыcл''. 

Īpašas piezīmes.  
o priekšzināšanas vispārīgajā un personības psiholoăijā; 
o piedalīšanās seminārā; 
o rakstu darba iesniegšana; 
o patstāvīgs darbs ar literatūru, izdales materiālu. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Organizāciju psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā”. 

Apjoms: 4 KP, 6 ECTS 

Studiju kursa autors: Mg.psych. Liāna Upeniece  

Kursa mērėis. Iepazīstināt studentus ar organizāciju psiholoăijas pamatnostādnēm, 
organizācijas darba efektivitāti un attīstību ietekmējošiem faktoriem. 

Paredzētais rezultāts.  
Apgūt zināšanas par organizāciju  psiholoăijas pamatnozarēm, organizācijas darba efektivitāti 
un attīstību ietekmējošiem faktoriem, motivāciju, vadības funkcijām, līderību; prasmes strādāt 
pastāvīgi un komandā, analizēt un risināt organizācijas problēmas, izvēloties atbilstošas 
metodes; kompetences secinājumu apkopošanā un ieteikumu izstrādē. 

Kursa saturs.  

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
 

Studentu patstāvīgā 
darba stundas 

Nr. 
p.k. Temats 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepiln
a laika 
studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna laika 
studijas 

1. Organizāciju psiholoăija, tās pētījumu 
objekts, saturs, metodes, saistība ar 
citām zinātnēm. Organizāciju 
psiholoăijas attīstības vēsture un 
īpatnības, nozīmīgākās koncepcijas, 
attīstības perspektīvas. Organizāciju 
pētījumi. Organizācijas jēdziens. 
Organizāciju struktūra, to ietekmējošie 
faktori. Dažādu organizācijas 
struktūras veidu priekšrocības un 
trūkumi. Organizāciju tipi. 

16 8 24 32 

2. Vara organizācijās, tās realizācijas 
metodes. Vadītāja loma organizācijā, 
vadības līmeĦi, vadības stili, to 
nozīme organizācijas darbībā. 

16 8 24 32 
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Darbinieku apmierinātība ar darbu, 
motivācija un lojalitāte. 

3. Grupas organizācijās, grupu procesi 
un normas. Organizāciju kultūra, tās 
līmeĦi, ārējās izpausmes un nozīme. 
Organizāciju kultūras tipi. 
Organizācijas kultūras veidošanās, 
uzturēšana un nostiprināšana. 
Organizācijas psiholoăiskais klimats. 
Komunikācija un lēmumu pieĦemšana 
organizācijās. Komunikācijas barjeras. 
Komunikācijas uzlabošana. Neformālā 
komunikācija. 

16 8 24 32 

4. Konflikti organizācijās. Konfliktu 
cēloĦi, veidi. Konfliktu vadīšana. 
Organizāciju attīstība. PārmaiĦas 
organizācijās, to cēloĦi. PārmaiĦu 
vadīšana. Organizāciju psihologa 
darbības ētiskie aspekti. 

16 8 24 32 

  64 32 96 128 

Pastāvīgā darba plānojums. 

Nr.
p.k. 

Temats Darba veids Pārbaudes forma 

1. Vienas organizācijas 
problēmas situācijas apraksts 
un iespējamā risinājuma 
izstrāde 

Rakstiska situācijas 
analīze; norādot izmantotos 
literatūras avotus, attiecīgi 
norādot lappuses 

Seminārs/ 
ieskaite ar atzīmi 

2. Pēc studenta izvēles viena 
autora teorijas analīze. 

Rakstiska analīze; norādot 
izmantotos literatūras 
avotus un lappuses 

Seminārs/ 
ieskaite ar atzīmi 

3. Darbs ar ieteicamo un obligāto 
literatūru, periodiskiem 
izdevumiem 

Bibliotēkas/ interneta 
avoti/ 

Seminārs/ 
pārrunas/ ieskaite 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens ar diferencētu vērtējumu  

Literat ūra. 

Obligātā literatūra: 
1. ReĦăe V. (1999). Organizāciju psiholoăija, R. 
2. Ezera I., GraudiĦa I., Dreiberga S. (2002). Lietišėā komunikācija. Kamene 
3. Джуелл Л., (2001). Индустриально – организационная психология. С-Петербург 
4. Занковский А.Н. (2000). Организационная психология, Москва, 2000 

Ieteicamā literatūra: 
1. Garleja R., (2003). Darbs, organizācija un psiholoăija. R.: Raka 
2. Cole G.A. (1995). Organizational Behavior, London 
3. Martin, J. (1998). Organizational Behavior, London 
4. Stephen. , P.Robbins. (2003). Organizational Behavior, Prentice Hall, USA 
5. Спивак В. А. (2001). Корпоративная культура, С-Петербург 
6. Холл Р. (2001). Организации: структуры, процессы, результати. С-Петербург 
7. Спивак В. А. (2000). Организационное поведение и управление персоналом. С-

Петербург  

Ieteicamās interneta saites: 
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APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
http://www.socialpsychology.org/io.htm 
http://www.ingentaconnect.com/content/bpsoc/joop 
http://psych.athabascau.ca/html/aupr/industrial.shtml 
http://www.bps.org.uk/ 
http://www.siop.org/tip/TIP.html 
http://www.cop.es/docs_web/otros/work.htm 
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_go2604 
http://www.apa.org/crsppp/io.html 

Papildus literatūra: 
1. Hofstede G. (1992). Charisma and Organizations. Sage Publications, London, 
2. Fraser C.& Burchel. B. (2001).  Introdusing Social psychology, Blackwell  Publishers 

USA 
3. Gary Yukl. (2002).   Leadership  in organizations, Prentice – Hall, Inc., New Jersey 
4. European Journal of Work and Organizational Psychology. 
5. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 

Ieteicams pastāvīgi apgūt tēmas: 
• Līderis organizācijā. 
• Līderības teorijas. 
• Vadītāju uzvedība konfliktsituācijās, konflikti un to risināšanas iespējas. 
• Komandas vadīšana un deleăēšana. 
• Vadītāja darba efektivitātes novērtēšana. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums:  
Etnopsiholoăija 

Studiju programmas nosaukums  
 Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms   1 KP , 1.5 ECTS  

Kursa autors un docētāji. Asoc.profesors, Dr.psych. OĜegs ĥikiforovs 

Kursa mērėis sniegt ieskatu etnopsiholoăisko pētījumu histogrāfij ā XX gs., attīstīt zināšanas par 
etnopsiholoăijas fenomenoloăiju, pamatprincipiem un likumsakarībām. Kursa akadēmiskā daĜa veltīta 
etnopsiholoăijas fenomenu analīzei. Kursa galvenais motīvs - saskarsmes optimizācija un tolerances 
pastiprināšana. 

Paredzētais rezultāts. Studentiem jāzin etnopsiholoăisko pētījumu attīstības vēsture, pamatpētījumi, 
etnopsiholoăijas fenomeni. Jāprot analizēt etnopsiholoăiskie fakti, saskatīt faktu kopu un likumsakarību, ka arī 
veidot kultūrvēsturisko faktu interpretāciju. Studentiem tiek veidota prasme veidot tolerantu attieksmi pret 
dažādām etniskām grupām, minoritātēm, ka arī paaugstināt nacionālo lepnumu un patriotisma jūtu izpausmi. 
Dotās zināšanas un prasmes ir nepieciešamas psihologam, kurš strādās multikulturālā vidē, daudznacionālā 
grupā, ar dažādu nāciju cilvēkiem. Kursa gaitā studentiem jāattīsta savas zināšanas par dažādiem etnosiem, kuri 
dzīvo Latvijā, jāattīsta savas prasmes dzīvot savā un svešā etniskā vidē, jāattīsta savas kompetences par citu 
etnosu pārstāvjiem, etniskiem konfliktiem, starpetniskās komunikācijas likumsakarībām. Jāattīsta tolerance pret 
citas kultūras nesējiem. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

Nr.p.k. Temats Pilna 
laika 

studijas 
 

Nepilna 
laika 

studijas 
 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 Etnopsiholoăijas vieta citu etnoloăisko 
disciplīnu vidū. Etnopsiholoăijas ka zinātnes 
definīcija. Etnoss. “Tautu Psiholoăija”. Galvenie 
metodoloăiskie principi etnopsiholoăiskajos 
pētījumos: antropoloăiskais, ăenētiskais un 
psihometriskais.  

3 1.5 2 2 

2 Īsa etnopsiholoăijas vēsture. Ăeogrāfiskais 
determinisms. Hipokrats, Monteskje, Gerders, 
Kants, Gegels – viĦu etnopsiholoăiskie uzskati. 
“Tautu psiholoăija” – Šteintals, Lacaruss, 
Vilhelms Vundts, Gustavs Lebons. 
Etnopsiholoăisko pētījumu tradīcijas Krievijā 
N.Danilevskijs, V.Solovjovs, N.Berdjajevs, 
N.Losskijs, G.Špets. (4.st.) 

4 2 4 6 

3 Nacionālais raksturs un tā pētīšanas iespējas. 
Nacionālais raksturs – definīcija un struktūra. To 
pētīšanas iespējas socioloăiskajos un 
psiholoăiskajos pētījumos. (1.st.) 

1 0.5 2 3 

4 Etnisko stereotipu nozīme nacionālajās 
attiecības. Etnisko stereotipu definīcija. 

1 0.5 2 3 
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(U.Lippmans, D.Katc un K.Breili, S.Hajakava, 
R.Lapjers, D.Kembels, N.Šonfilds, G.Olports, 
P.Šihirevs.) (1.st.) 

5 Nacionālisma, antisemītisma, šovinisma un 
fašisma interpretācijas. (V.Raihs, R.Konkvests, 
E.Karr, G.Klimovs) (1.st.) 

1 0.5 2 3 

6 Nacionālas pašapziĦas struktūra un darbības 
mehānisms. V.Jadovs, D.Uznadze. (1.st.) 

1 0.5 2 3 

7 Etniskas identitātes un pašidentifikācijas 
problēmas modernajā etnopsiholoăija. Etniskās 
identitātes krīze. L.Božoviča, A.ěeontjevs, 
Ē.Ēriksons. (1.st.) 

1 0.5 2 3 

8 Arhetipi un to loma etniskās identitātes izveidē. 
K.G.Junga arhetipu teorija. Mātes, gudra vecīša, 
bērna, personas, ēnas, dvēseles arhetipi. 
Arhetipu hierarhija. (2.st.) 

2 1 4 6 

9 Vēsturiskās atmiĦas faktors un etnisko konfliktu 
iespējamība. Konfliktu cēloĦi. To lokalizācijas 
iespējas. (1.st.) 

1 0.5 2 3 

10 Tolerances kritēriji nacionālajās attiecībās. 
Integrācijas politika Latvijas Republikā. 
Adaptācija, individualizācija un integrācija. 
(2.st.) 

1 0.5 2 3 

  16 8 24 32 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba 
veids 

Pārbaudes forma 

1. Antropoloăiska, ăenētiska un psihometriska 
pieeja salīdzinājums etnopsiholoăijā. 

Eseja Docētajā vērtēšana 

2 Latviešu nacionālais raksturs G.MerkeĜa, 
I.Herdera, J.RaiĦa darbos  

Eseja Docētajā vērtēšana 

3 Etniskās tradīcijas manā ăimenē Eseja Docētāja vērtēšana 
4 Etniskās identitātes un pašidentifikācijas 

problēmas modernajā etnopsiholoăijā. 
Eseja Docētāja vērtēšana 

5 Integrācijas politika Latvijas Republikā. 
Etnisko minoritāšu adaptācija, 
individualizācija un integrācija Latvijā. 

Eseja Docētāja vērtēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 

Kursu apgūst latviešu valodā (angĜu valodā, krievu valodā u.c.)  

Literat ūra.  
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligāta: 
1. Apine Ilga. (2001). Politoloăija. Ievads etnopsiholoăijā. Rīga: Zvaigzne ABC  
2. Karpova Ā. (1990). Ievads etnopsiholoăijā,. Rīga: Latv. Zinību Biedriba, 67 lp. 
3. Платонов Ю.М. (2002). Этническая психология. М.  

Īpašas piezīmes. 
Nepieciešamas priekšzināšanas vēsturē vidusskolas apjomā un sociālajā psiholoăijā.  
Prasības kredītpunktu iegūšanai: lekciju apmeklējums (10%), referāti un esejas (50%), sekmīga ieskaites atzīme 
(40%). 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums:  
Etnopsiholoăija 

Studiju programmas nosaukums  
 Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms   1 KP , 1.5 ECTS  

Kursa autors un docētāji. profesore, Dr.habil.psych. Dr.oec.Māra Vidnere 

Kursa mērėis: iepazīstināt ar sociālo pārmaiĦu teoriju un sociālās uzvedības veidiem; atpazīt personības un 
sociālās identitātes struktūras, veidošanos un nozīmi sociālajā un kultūras kontekstā; izzināt starppersonu 
komunikāciju teorijas, to galvenās pieejas; atspoguĜot starpetniskās komunikatīvās kompetences determinantes, 
to veidošanās un attīstības nosacījumus multietniskajā un multikulturājā vidē; iepazīt starpkultūru komunikācijas 
kompetences veidošanās nosacījumus. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

Nr.p.k. Temats Pilna 
laika 

studijas 
 

Nepilna 
laika 

studijas 
 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

1 Sociālās pārmaiĦas, to inovācijas un gaidas. 2 1 3 4 
2 Societālā psihe; kolektīvā zemapziĦa un 

personības sociālā identitāte 
2 1 3 4 

3 Kultūras determinantes, to attīstība laikā un 
telpā. 

1 0.5 1 2 

4 Etniskā identitāte, sociālā identitāte un sociālā 
uzvedība. 

2 1 3 4 

5 Starpetniskā mijiedarbība 2 1 3 4 
6 Sociālās identitātes pašnovērtējums un attieksme 

pret valsti  
1 0.5 2 4 

7 Komunicēšanās kā sociāli psiholoăisks 
fenomens. 

2 1 3 4 

8 Starpkultūru kompetence, tās elementi 2 1 3 4 
9 Starpkultūru komunikatīvās kompetences 

galvenās determinantes, to noteicošie faktori. 
2 1 3 4 

  16 8 24 32 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 

Kursu apgūst latviešu valodā  

Literat ūra.  
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
4. Garleja R., Vidnere M.  (2001). Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. Rīga: Raka  
5. Brislin R. (2000). Understanding Culture’s Influence on behavior (2n ed),. Harcuort College Publishers 
6. Dana R.H.  (2000). Handbook of Cross-cultural Human Development. Assesment. London. 
7. Gardiner H.W.  Lives Across Cultures: Cross-cultural Hunman Development. 
8. Geertz C. (1973).The Interpretation of Cultures. New Yor: basic Books. 
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9. Giles H., Coupland N. (1991). Language: Contexts and Consequences. Pacific Grove, CA: 
brooks&Cole. 

10. Goodennough W. (1971). Culture, Language and Society. Reading, Ma: Addison Wesley 
11. Gudykunst W.B., Kim Y.Y. (1984). Communicating with Strangers. Beverly Hills, CA: Sage 
12. Gudykunst W.B. Ting-Toomey S. (1984). Culture and Interpersonal Communication. Newbury park, 

CA: Sage 
13. Hofstede G. ( 1988). Culture’s Consequences: Comparing Values, Beheviors, Institutions and 

Organizations Across nations. Beverly Hills, CA:Sage 
14. Hofstade G. ( 1980). Culture’s Conseguence’s: Intenational Differnces in Work-Related values.  

Beverly Hills, CA:Sage 
15. Munroe h., Munroe R.L. Whiting B.B. ( 1981). Handbook Cross-cultural Human Development. New-

York:Garland. 
16. Wisement R.L. Koester J. (1993) (eds). Intercultural Communication Competence. Newbury Park, CA: 

Sage 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums: 
Politiskā psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums: 
 Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms:  4 KP, 6 ECT 

Studiju kursa autore:      Dr.psych. docente Guna Svence 

Kursa mērėis: rosināt studentu izpratni par sabiedrības un indivīda mijattiecībām politiskajos procesos. Attīstīt 
prasmi analizēt atsevišėu politisko grupu un līderu mijattiecību ar sabiedrību psiholoăiskos cēloĦus. 

Paredzētais rezultāts: jāzina politiskās psiholoăijas galvenās hipotēzes par politisko procesu sabiedrībā 
psiholoăiskajiem cēloĦiem, jāprot analizēt politiskās situācijas, izmantojot psiholoăijas hipotēzes. 

1) rosināt iepazīties ar politiskās domāšanas īpatnībām, salīdzinot psihoanalīzes un pozitīvās 
psiholoăijas nostādnes, 

2) iepazīties ar grupas un indivīda mijiedarbības aspektiem, izmantojot K.G. Junga politiskās 
domāšanas teoriju, 

3) analizēt politiskās varas pazīmes grupā, līdera tēla neirozes izpausmes un harismas 
nosacījumus, 

4) analizēt mūsdienu cilvēka politiskās domāšanas attīstību civilizācijas vēsturē, 
5) iepazīties ar politiskās cīĦas metodēm un izveidot rekomendāciju projektu vai analīzes 

projektu  konkrētai politiskajai partijai vai politiėim, gatavojoties nākamajām vēlēšanām. 
Studiju kursa saturs:  

 Satura tematiskais plānojums 

Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 
darba stundas 

  Pilna laika Nepilna 
laika 

Pilna laika Nepilna 
laika 

1. Ievads- politiskās psiholoăijas 
pētījuma koncepti, salīdzinājums ar 
psihoanalīzes konceptiem un 
pozitīvās psiholoăijas konceptiem 
par varu, politisko līderību un 
politiskā konfliktu. 

 

32 16 48 64 

2. Politiskās varas un līderības 
uzskatu attīstība civilizācijas 
vēsturē pēc K.G. Junga, neirozes 
un psihiskās inflācijas attīstība, 
neirotiskie un harismātiskie līderi. 
StaĜina un Hitlera personību 
analīze pēc psihoanalīzes 
konceptiem. 

 

16 8 24 32 

3. Politiskā etnosa izveide un cīĦas 
metodes pirmsvēlēšanu kampaĦas 
laikā. 
Masu psihozes psiholoăiskais 
pamatojums un manipulācijas. 
 

 

16 8 24 32 
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  64 32 96 128 

 Patstāvīgā darba plānojums 

N.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Politiska skandāla X vai konflikta 

analīze, izmantojot psihoanalīzes 
teorētiskās nostādnes 

Referāts, projekts Darba aizstāvēšana 

2. Politiėa X tēla analīze, izmantojot 
politiskās psiholoăijas teoriju un preses 
materiālus.  
 

Referāts, projekts Darba aizstāvēšana 

3. Rekomendāciju izstrādes projekts 
partijai vai politiėim X 

Projekts  Darba aizstāvēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 

Īpašas piezīmes: iepriekšējas zināšanas sociālajā psiholoăijā, lekciju apmeklējums vismaz 50 %, uzstāšanās 
vismaz vienā seminārā,  projekta aizstāvēšana. 

Kursu apgūst latviešu vai angĜu valodā  

Izmantojamās literatūras saraksts: 
1. Svence G. Politiskā psiholoăija. R.,RAKA, 2004.  
2. Zāle V. Psihotriki.Blefošana.Manipulācijas.R.,Kopsolī, 1997. 
3. Handbook of Positive psychology. Edited by C.R.Snyder, Shane J. Lopez. Oxford University Press, UK, 

2002. 
4. Psihologija gospodstva i podčiĦeĦija//hrestomātija//pod red. A/ČerĦavskoi, Minsk, Harvest,1998. 
5. Odainik V.Walter. Jung and politics, New York: Harper Colophon Books, 1979. 
6. APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 235

APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Ăimenes psiholoăija . 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” 

Apjoms:   2 KP,  3 ECTS  

Kursa autori un docētāji: Mg.psych. I. Jurševska, Dr.psych. G. Bušs, Mg.psych. D. BērziĦa 

Kursa mērėis. Veidot izpratni par ăimenes funkcionēšanas pamatprincipiem. 

Paredzētais rezultāts. Studenti pēc šī kursa apgūšanas izprot ăimenes funkcionēšanas likumsakarības, pārzina 
ăimenes attīstības stadijas, funkcionālu un disfunkcionālu ăimeĦu modeĜus, iepazīstas ar ăimenes problēmu 
risināšanas veidiem. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.p.k. Temats Pilna 

laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Ăimenes definīcija. Ăimenes attīstība 

vēsturiskā skatījumā. Ăimenes funkcijas. 
 

5 2 8 10 

2. Ăimenes dzīves attīstības cikls. Attīstības 
stadijas dažādu autoru skatījumā. Attīstības 
krīzes. 
 

5 2 8 10 

3. Ăimenes struktūra.  
 

5 3 8 11 

4. Funkcionālu un disfunkcionālu ăimeĦu 
modeĜi. 

5 3 8 11 

5. Problēmas ăimenes locekĜu savstarpējās 
attiecībās. Ăimenes stress. 

6 3 8 11 

6. Ăimenes problēmu risināšanas tehnikas – 
ăimenes konsultēšana un psihoterapija. 

6 2 8 11 

  32 16 48 64 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
1. Literatūras analīze par ăimenes 

psiholoăijas tēmām (katram 
studentam sava tēma) 

Referāts. Darba aizstāvēšana. 

2. Attīstības krīzes manā ăimenē.  Eseja Eksāmens 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. 

Kursu apgūst latviešu valodā.Literat ūra.  

Obligātā: 
1. Karpova Ā. (2000). Ăimenes psiholoăija. Rīga: Raka, 
2. Spivakovska A. (1989). Vecāki un bērni. Rīga: Zvaigzne  
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3. KovaĜovs S. (1990) .Ăimenes attiecību psiholoăija. Rīga: Zvaigzne 

Ieteicamā: 
1. Plotnieks I. Psiholoăija ăimenē. Rīga: Zvaigzne, 1977. 
2. Žurnāli “Psiholoăijas pasaule”. 
3. Journal “The Family Process”. 
4. datu bāzes internetā 

APA  GOLD  http://www.psycinfo.com. 
 http://www.web.epnet.com. 

Īpašas piezīmes. 
Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt: attīstības psiholoăija, personības psiholoăija, 
psihosomatika, psiholoăiskā konsultēšana. 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums: 
 Saskarsmes psiholoăija 

Studiju programmas nosaukums:  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā“ 

Apjoms:  4 KP ,  6 ECTS 

Kursa autors un docētāji: Mg.psych. Lilita Danil āne,  
Mg.psych. Ilona Laizāne  
Mg.psych.  Anda KauliĦa 

Kursa mērėis: 
 PadziĜināt izpratni par saskarsmes procesa likumsakarībām, starppersonu mijiedarbību veidojošiem 
mehānismiem, pilnveidot zināšanas par produktīviem saskarsmes elementiem, veicināt studentu vēlmi pilnveidot 
savas personības izaugsmi un emocionālo inteliăenci, veicināt vēlmi pašanalīzei un pašrefleksijai 

Paredzētais rezultāts: 
1) apgūt pozitīvas saskarsmes pamatus, 
2) apzināt sev raksturīgos individuālās saskarsmes un komunikācijas veidus, 
3) veidot izpratni par komunikācijas un saskarsmes barjerām. 
Iegūtās zināšanas par veiksmīgu pozitīvu saskarsmi, empātijas spēju, tolerances, kā arī prasmes klausīties un 
diskutēt, runāt un uzstāties auditorijas priekšā. Savu spēju novērtējums. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
Nr.p.k. 

 
Temats Pilna laika 

studijas 
Nepilna 

laika 
studijas 

Pilna laika 
studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1. Saskarsmes vispārējais raksturojums. 

Saskarsmes struktūra.  
4 2 6 8 

2. Sociālā uztvere. Kontakta cikls.  4 2 6 8 
3. Psiholoăiskās pozīcijas 

(individuālpsiholoăiskās īpatnības 
saskarsmes procesā) 

4 2 6 8 

4. Neverbālā saskarsme 4 2 6 8 
5. Prasmes neverbālā saskarsmē: 

� neverbālās komunikācijas būtība, 
� neverbālās saskarsmes līdzekĜi 
� ėermeĦa valoda; 
� runas ekspresija; 
� vizuālais kontakts; 
� saskarsmes laika un telpas strukturēšana,  
� lietišėā etiėete. 
� emocionālais kontakts. 
� atvērtās un slēgtās pozas, to pielietojuma 

būtība un nosacījumi,  
� saskarsmes distances, un telpas 

organizācija.  
� neverbālās saskarsmes līdzekĜi 

informācijas apmaiĦai. 

22 11 36 44 
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6. Verbālā saskarsme 
 

4 2 6 8 

7. Prasmes verbālā saskarsmē: 
1) Prasme klausīties- (nerefleksīvā un 

refleksīvā) 
2) Prasme runāt- ( publiskas uzstāšanās 

gadījumā, monologa, referāta, lekcijas, 
dialoga, diskusijas laikā). 

Savu oratora prasmju apzināšana un 
pilnveidošanas iespējas. 
Stresa pārvarēšana un profilakse pirms 
publiskās uzstāšanās. 
Prasme sniegt pozitīvu atgriezenisko saikni; 

22 11 36 44 

  64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba 
veids 

Pārbaudes forma 

1. Eseja "Es – saskarsmē" 
 

 
 

Darba aizstāvēšana mazajās 
grupās. 

2. Seminārs par tēmu "Cilvēcisko attiecību loma 
saskarsmē" konkrētas filmas, teātra vai literāra 
darba analīze 

 Piedalīšanās seminārā. 
 

3. Referāts par piedāvātām psiholoăiskajām 
tēmām: 
• Neverbālā valoda kā komunikācijas 

līdzeklis; 
• Dialogs kā optimālākā saskarsmes metode; 
• Pozitīva saskarsme un komunikācija; 
• Lomas un pozīcijas saskarsmē. 

Referāts, 
apjoms 10 
lpp  
 

Darba aizstāvēšana un 
mutiskais eksāmens. 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu. Mutisks eksāmens. 

Prasības studiju priekšmeta apguvei 
Lekciju (kontakstundu skaita apmeklējums) un semināra apmeklējums 

Kursu apgūst latviešu valodā  

Literat ūra: 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
1) Omarova S. (1995). Cilvēks runā ar cilvēku. -R.:  
2) Pīzs A. (1995). ĖermeĦa valoda. –R.: Jumava 
3) ReĦăe V. (2004). Psiholoăija. Savstarpējo attiecību psiholoăija. –R.: Zvaigzne ABC 
4) Dubkēvičs L., Ėestere I. (2003). Saskarsmes lietišėā etiėete. –R.: Jumava 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Psihosomatiskā medicīna. 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms  4 KP,  6 ECTS  

Kursa autors un docētāji. Kristiāna LapiĦa, lektore, Mg. paed., Bc. med. 

Kursa mērėis. Sniegt studentiem zināšanas par psihisko un somatisko procesu un funkciju vienotību, kā arī 
veidot un paplašināt studentu priekšstatus, zināšanas un izpratni par cilvēku kā fiziski, psihiski, garīgi veselu 
personību. 

Paredzētais rezultāts. Studenti orientējas psihosomatiskās medicīnas pamatkoncepcijās, izprot galvenos 
jēdzienus un spēj sasaistīt iepriekš iegūtās zināšanas citos priekšmetos ar jaunapgūtajām. Studentiem ir 
priekšstats par konvencionālās medicīnas un psihosomatiskās medicīnas teorētiskās bāzes atšėirībām, holisma 
principu un psihisko procesu sasaisti ar somatiskiem.  

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas 

Nr.
p.k. 

Temats 
Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 
studij

as 

Nepilna 
laika 

studijas 

1. 
 

Jēdziens „psihosomatisks„, „psihosomatisks 
traucējums”, „psihosomatiskā medicīna„ , tā 
saistība ar citām nozarēm – psiholoăiju, 
medicīnu, psihofizioloăiju, neirobioloăiju, 
ăenētiku un citām zinātĦu nozarēm. 
Psihosomatiskās medicīnas kā nozares 
attīstības gaita dažādu teoriju kontekstā un 
dažādu teorētiėu skatījumā. 

8 
 

4 
 

12 
 

16 
 

2. Psihoanalītiskā koncepcija un intrapsihiskais 
konflikts. Trauksme kā psihoanalītisks 
termins. Trauksme kā psihosociāla problēma 
un tās saistība ar psihosomatiskiem 
procesiem. 

8 
 

4 
 

12 16 

3. Bio- , psiho- , sociālā pieeja cilvēkam kā 
veselumam. Holistiskā pieeja personības 
attīstībai un tās izmantošana psihosomatisku 
traucējumu etioloăijas analizēšanā. 
Personības bio-, psiho-, sociālais modelis. 
Konevencionālās medicīnas uzskati, 
medicīnai pakārtoto nozaru teorētiėu uzskati. 

8 
 

4 
 

12 16 

4. Psihosomatisko traucējumu etioloăija, 8 
 

4 
 

12 16 
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simptomi. DSM klasifikācija, tās lietojums 
un priekšrocības. 
Jēdziens par stresu, adaptācijas sindromu. 
Adaptācijas sindroma un trauksmes saistība. 
Psihoemocionālā un somatiskā spriedze.  

5. Jēdziens par trauksmi, tās psihodinamiskā 
izpratne. Trauksme kā psihosociāla 
problēma .Trauksmes loma psihosomatisko 
traucējumu ăenēzē. 
Psiholoăiskās aizsardzības mehānismi- to 
klasifikācija, nozīme un loma personības 
veidošanās procesā, kā arī psihosomatiskās 
medicīnas kontekstā saistībā ar 
psihosomatiskiem traucējumiem. 
Emociju anatomiski – fizioloăiskais modelis, 
emocijas, jūtas. Reaăēšanas veidi.  

8 
 

4 
 

12 16 

6. Psihosomatiskie traucējumi. 
Psihosomatiskās un somatoformās saites. 
Somatizācija kā aizsardzības mehānisms. 
Psihosomatiskas ăenēzes traucējumi sirds – 
asinsvadu sistēmā, gremošanas, elpošanas, 
balsta- muskuĜu sistēmā .Endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumi, kuriem ir 
psihosomatiska izcelsme. 

8 
 

4 
 

12 16 

7. Psihosomatiskie traucējumi un imunoloăija. 
AIDS , AIDS fobija, kancerogēnie procesi 
u.c. 
Somatizācijas fenomens kā psihosomatisks 
traucējums. Somatoformie traucējumi. 

8 
 

4 
 

12 16 

8. Psihosomatskie traucējumi bērniem un to 
profilakse. Pedagogu un psihologu loma 
psihosomatisko traucējumu profilaksē un 
atpazīšanā bērniem. Terapijas iespējas 
bērniem. 
Psihosomatisko traucējumu terapijas 
iespējas. Dažādas psihoterapijas tehnikas. 
Alternatīvā terapija. 

8 
 

4 
 

12 16 

  64 32 96 128 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba 
veids 

Pārbaudes 
forma 

1. 
 

 

Dažādu psihosomatiskajā medicīnā izmantoto 
teoriju salīdzinājums, izmantojot nosacītu 
teorētisko koncepciju priekšrocību un 
trūkumu izvērtēšanu. Darba apjoms – 3.lpp. 
datorsalikumā. 

Referāts 
 

Darba 
aizstāvēšana 
u.c. 
 

2. Analizēt iespējamos faktorus, kuri visbūtiskāk 
ietekmē tādus personības attīstības variantus, 
kuru gadījumā attiecīgais indivīds būtu vairāk 
pakĜauts dažādu psihosomatisku traucējumu 
attīstības riskam. Darba apjoms – 4-5 lpp. 
datorsalikumā. 

Referāts 
Darba 
aizstāvēšana 
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3. Dažādu stresoru (kopskaitā piecu- pēc brīvas 
izvēles) analīze, salīdzinot iespējamās 
reakcijas. Students izvēlas stresorus no t.s. 
stresoru skalas un analizē tos, balstoties uz 
adaptācijas sindroma koncepciju.  

Referāts 
Darba 
aizstāvēšana 

4. Analizēt un izveidot atbilstošu teorētisku 
pamatojumu, kā arī situācijas aprakstu vismaz 
4 psiholoăiskās aizsardzības mehānismiem. 
Darba apjoms – 3 lpp. datorsalikumā. 

Referāts 
Darba 
aizstāvēšana 

5. Students veic visaptverošu kāda psihosomatiskā 
traucējuma analīzi, veicot interviju, analizējot 
simptomus, iespējamo attiecīgā psihosomatiskā 
traucējuma  etioloăiju, iespējamās terapijas iespējas, 
tādējādi demonstrējot prasmi izmantot iegūtās 
zināšanas, spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, 
atpazīt psihosomatiskos traucējumus. Patstāvīgais darbs 
jāiesniedz datorrakstā, tā apjoms 3-5 lpp., atkarībā no 
konkrētā darba jānorāda izmantotā literatūra. 

Referāts 
Darba 
aizstāvēšana 

Studiju kursa apguves pārbaudes formas: kontroldarbi; studentu patstāvīgais darbs seminārnodarbībām; 
referāti, eksāmens. 

Studentu sasniegumu vērt ēšana: 
� Noslēdzot kursu – rakstveida eksāmens. Rakstveida eksāmenā students atbild uz 

jautājumiem par teoriju un saĦem analīzei klīnisko piemēru. Lai eksāmens tiktu uzskatīt 
par sekmīgi nokārtotu, studenta darba vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 ballēm 10 ballu 
sistēmā. 

� Lai apliecinātu, ka spēj izmantot apgūtās zināšanas un prasmes, studenti iesniedz 
patstāvīgos darbus. 

Sekmīgai kursa apgūšanai ir obligāti nosacījumi 
� 75 % nodarbību apmeklējums 
� piedalīšanās seminārnodarbībās 

Kursu apgūst latviešu valodā. Kursu var klausīties arī krievu valodā, ja tas nepieciešams studentiem, kuri 
mācās apmaiĦas programmās. 

Īpašas piezīmes. 
Priekšzināšanas, kas nepieciešamas, lai studiju kursu varētu apgūt.  
Studentiem nepieciešamas iepriekšējas zināšanas psihes bioloăiskajos pamatos, vispārīgajā psiholoăijā, 
psiholoăijas vēsturē. 
Īpašas prasības studiju kursa apguves laikā.  
Ja students ir izpildījis iepriekš minētos nosacījumus un patstāvīgie darbi tiek novērtēti kā 
sekmīgi veikti – t.i. , 10 ballu skalā students ir ieguvis vērtējumu no 5 – 10 ballēm, viĦš var 
kārtot kursa noslēguma eksāmenu. 
Pārbaudes kontroldarbu sekmīga nokārtošana – maza apjoma kontroldarbi, par kuru tēmu 
studenti iepriekš netiek brīdināti, taču tēma ir iepriekš izskatīta nodarbībās. Tie paredzēti, lai 
pasniedzējam būtu iespējams orientēties studentu zināšanu līmenī. 
Garantijas pēc studiju kursa apguves . 

Noslēdzoties vispārīgajai psihosomatiskās medicīnas teorētiskā kursa daĜai, students 
kārto ieskaiti par apgūto. Studentam jāorientējas psihosomatiskās medicīnas teorijās, jāpārzina 
tās pamatnostādnes, jāprot loăiski secināt, jāpārzina vispārīgās terminoloăijas lietošana tajās 
tēmās, kuras jau ir apgūtas. Jāprot definēt psihosomatisks traucējums. Jāpārzina 
pamatnostādnes mācībā par adaptācijas sindromu, jāatpazīst dažādu aizsardzības stratēăiju 
lietošana – psiholoăiskās aizsardzības mehānismi. Jāorientējas psihosomatisko traucējumu 
klasifikācijā. Jāizprot jēdziens „psihodinamisks”. 

Noslēdzoties speciālajai psihosomatiskās medicīnas kursa daĜai, students veic 
patstāvīgo darbu, kurā demonstrē spēju ievākt informāciju, klasificēt un analizēt faktus, veidot 
loăiskus secinājumus. Noslēdzoties kursam, studenti kārto rakstisku eksāmenu, kurā 
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demonstrē un vispusīgas zināšanas par apgūto kursu, izpratni par galvenajiem jēdzieniem, 
spēju iegūtās zināšanas integrēti izmantot, ne tikai sniedzot atbildes uz teorētiskajiem 
jautājumiem, bet arī analizējot klīniskos piemērus.  

Literat ūra. 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā literatūra. 

LapiĦa Kristiāna. (2006). Psihosomatiskās sakarības un mūsdienu cilvēks. Veselība ėermeĦa 
un gara veselumā. Biedrība „Librum”. 
Utināns Artūrs. (2005). Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas 
iespējas. Nacionālais apgāds 

Papildus literatūra 
OzoliĦa – Nucho A., Vidnere M. , „Iztēles psiholoăija”, Rīga , AGB – 2000. 
OzoliĦa – Nucho A., Vidnere M., „ Stresa menedžements”, Rīga- AGB, 1998. 
Smita H., „ Vai tavs bērns ir laimīgs?”, Rīga, Kontinents – 2001. 
Tūters K. Vispārīgs pārskats par veselību un slimību. Rīga. Starptautiskais medicīnas zinātnes 
un farmācijas centrs. 1997 
Melens Deivids. Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne. R.: Raka- 1997 
Ader. R.,D.L Felten,N.Cohen: Psychoneuroimunology.   Academic Press,San Diego 1991 
Alexander,F.:  Psychosomatishe Medizin.    De Gruyter,Berlin 1951 
Balint,M. :  Der Arzt,Sein Patient und die Krankheit.      Klett, Stuttgart 1957 
Beck, D.: Psychosomatische Aspekte des chronischen Gelenkruheumatismus. Wiss.Dienst     Roshe,Basel 1971 
Beck A.  Cognitive Therapy and the Emotional Disorders  -   International Univerity Press, New York  ,1976 
Christian,P .: Antropologische Medizin .      Springer, Berlin 1989 
De Boor, C.: Zur Psychosomatik der Allergie insbesondere des Asthma bronchiale.     Huber,Bern;   
Klett,Stutgart 1965 
Delius,L.  J.Fahrenberg .: Psychovegetative Syndrome.       Thieme,Stutgart 1966 
Dunbar,F.: Mind and Body.         Random House,New York 1948 
Engel, G.L.: Psyhological Development in Health and Disease.      Saunders, Philadelphia  1962 
Eysenck, H.J., The Biological Basis of Bihavior.        Thomas,Springfield   1968 
Erikson E.H.   Childhood and Society. -  W.W. Norton & Co.Inc.,New York, 1950 
Groddek,G.    Das Buch vom Es .: Int.Pcychoanalyt.         Verlag, Leipzig  1923 
Habermas  T  : HeiBHunger : Historiche Bedingungen der Bulimia nervosa.    Fischer,Frankfurt 1990 
Horowitz  M.J. , Ch. Marmer, J.Krupnide, N. Wilner: Personality Styles and Brief   Psychotherapy Basic Book, 
New York   1984 
Jores A,  Praktische Psychosomatik .         Huber, Bern  1976 
Klein, M  : New Directions in Psycho-Analysis.          Tavistock, London 1955 
Ladwig, K.H.: Kardiovasculare Hyperreaktivitat und Depression. Differentielle Psychosomatik der koronaren 
Herzerkrankung.          Springer,Berlin 1986 
Lasarus , R.S.: Psyhological Stress and Coping Process.       Mc- Graw – Hill, New York  1976 
Meerwein,F.: Einfuhrung in die Psycho-Onkologie,       3 Aufl.    Huber,Bern 1985 
Mitscherlich,A.: Krankheit als Konflikt        Edition Suhrkamp,Frankfurt 1971 
Malan D.H.    Individual Psyhotherapy and the Science of Psychodynamics.    Butterworth & Co ( Publishers ) 
Ltd., 1979 
Nemiah,J.C. , P.E. Sifneos : Affect and fantasy in patients with psychosoatic disorders. 
In O.W.Hill: Modern Trends in Psychosomatic Medicine.        Butterworth,London 1970 
Rad,M.: Alexitymie.       Springer, Heidelberg 1983 
Spitz R.,  The First Year of Life  -    Universities Press, New York, 1965 
Stauber,M.: Psychosomatik der sterilen Ehe.        Grosse,Berlin  1988 
Stunkard ,A,J.: The case of obesity.       Psychosom.Med. 37 ( 1975)  
Uexkull,Th.: Psychosomatische Medizin,4.Aufl.      Urban & Shvarzenberg . Munchen 1990 
Weiner,H.: Psyhobiology and Human Disease.        Elsiever, New York 1977 
Wolff,H.G.: Headache and Other Headpain.      Oxford University Press, New York 1963 
Winnicott  D.W.    Playing and Reality -      London: Tavistock,1969 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.  
Psihometrija 

Studiju programmas nosaukums.  
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms. 4 KP, 6 ECT 

Studiju kursa autores un docētāja. Dr.psych., docente Kristīne Mārtinsone 
Dr. oec. docente Silvija Kristapsone 

Kursa mērėis. Rosināt studentu izpratni par psiholoăiskā instrumentārija izveides prasībām, lietošanas specifiku 
un nosacījumiem. 

Paredzētais rezultāts. Jāizprot psiholoăiskā instrumentārija izveides un adaptācijas procedūra, standartprasības, 
lietošanas specifika, iespējas un ierobežojumi. Jāprot izvērtēt un izvēlēties instrumentāriju izpētei un 
novērtējumam savu pētniecisko projektu ietvaros. 

Studiju kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas 
 Nr.p.k. Temats 

Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

Pilna laika 
Nepilna 

laika 

1. 

 Ievads- psiholoăiskais instrumentārijs, tā 
veidi. Vēsturiskā psiholoăiskās izpētes 
attīstība. Testu veidi. Mūsdienu 
standartprasības testiem. 

8 4 12 18 

2. 

Testu teorija, testu izstrāde – pantu analīze, 
mērījumu skalas, ticamība, tās noteikšanas 
veidi, validitāte, tās noteikšanas veidi, 
standartizācija, reprezentativitāte. Testu 
adaptācija. 

48 24 72 92 

3. 

Izpētes un novērtēšanas procedūra, 
pārbaudes vadīšana, ētikas principi. Citas 
izpētes metodes - aptauja, intervija, 
novērojums, dokumentu analīze.  

8 4 12 18 

  64 32 96 128 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 

1. Psiholoăiskās izpētes vēsture. 
Darbs ar literatūru. Uzskates 
materiāla izveide. 

Darba prezentācija 
mazajā grupā. 

2. Testu teorija un testu adaptācija. 
Analizēt testu rokasgrāmatas 
un izveidot testa adaptācijas 
projektu. 

Darba prezentācija 
mazajā grupā. 

3. Citas izpētes metodes. Izveidot anketu. Darba prezentācija. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens 
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Īpašas piezīmes. Iepriekšējas zināšanas vispārīgajā psiholoăijā, matemātiskajā statistikā, attīstības psiholoăijā, 
personības psiholoăijā, darbu prezentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Izmantojamās literatūras saraksts: 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

Obligātā literatūra 
Анастази А., Урбина С. (2003). Психологическое тестирование. Москва: Питер 
Бурлачук Л. Ф. (2002). Психодиагностика. Москва: Питер 

Ieteicamā literatūra 
Anastasi A., & Urbina S. (1997). Psychological Testing. London: Prentice Hall 
Cronbach L. J. (1972). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row 
De Vellis R. F. (1991). Scale development: Theory and Applicationss. Newbury Park: Sage 
Gregory R. J. (1992). Psychological Testing: History, Principles, and Applications. Boston: Allyn and Bacon 
Jackson C. (1996). Understanding psychological Testing. London: Biddles 
Kaplan R. M., & Saccuzzo D. P. (1997). Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues. Albany: 

Brooks/Cole Publishing Company 
Kline P. (2000a). The Handbook of Psychological testing. London: Routledge 
Kline P. (2000b). The Handbook of Test Construction: Introduction to Psychometric Design. London: Methuen 
Rust J., & Golombok S. (1992). Modern Psychometrics: The Science of Psychological Assessment. New York: 

Routledge 
 

Žurnāli: 
International Journal of Testing 
Educational & Psychological Measurement 
Psychological Assessment 
Journal of Personality Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 245

 
APSTIPRINĀTS 

Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 
2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums.    
Ievads kvalitatīvajā pētniecībā 

Studiju programmas nosaukums.   
Akadēmiskā studiju programma ”Sociālo zinātĦu  bakalaurs psiholoăij ā”  

Apjoms.  2 KP. 3 ECTS 

Studiju kursa autors un docētājs.  Mg. psych. INETA RUBULE 

Kursa mērėis.  
Iepazīstināt studentus ar kvalitatīvās pētniecības pamatprincipiem un metodēm. 

Paredzētais rezultāts.  
Studenti gūs - 

- izpratni par kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības atšėirībām,  
- orientāciju, kādos gadījumos kvalitatīvās pētniecības metodes ir piemērotas, 
- priekšstatu par kvalitatīvās pētniecības iespējamajiem veidiem un metodēm. 

Studiju kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā darba 
stundas  Nr.p.k. Temats 

Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

1. 
Kvalitatīvās pētniecības filozofiskās 
pozīcijas 

2 1 4 4 

2. 
Kvalitatīvās pētniecības specifiskie 
raksturlielumi un īpatnības 

2 1 6 6 

3. 
Kvalitatīvās pētniecības iespējamā 
pielietojuma spektrs  

4 2 14 18 

4. Kvalitatīvās pētniecības metodes 4 2 14 18 

5. 
Kvalitatīvā pētījuma dizaina izveides 
iespējas 

4 2 14 18 

  32 16 48 64 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 

1. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās 
pētniecības salīdzinājums 

Literatūras studēšana Seminārs - 
diskusija 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens 

Kursu apgūst latviešu valodā 
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Izmantojamās literatūras saraksts: 

Obligātā literatūra 
1. Kroplijs, A. & Raščevska , M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās 

zinātnēs. Raka.  

Ieteicamā literatūra 
APA datu bāze http://www.psycinfo.com 

BIOGRĀFISKS PĒTĪJUMS 
Biogrāfisks pētījums ir pētījums par indivīdu, viĦa pieredzi, kā tā tiek pastāstīta pētniekam un 
atspoguĜojas dokumentos un arhīvu materiālos. 
Denzin (1989) biogrāfijas žanru kvalitatīvajā pētniecībā definē kā „dzīves dokumentu 
savākšanu un pētīšanu, lai izprastu indivīda dzīves pagrieziena punktus”. 
Jebkura dzīve var tikt šādi pētīta, lai kāda tā arī nebūtu. Denzin lieto terminu – „interpretive 
biography” , jo rakstnieks stāsta citu stāstus – „mēs radām personas, par kurām rakstām, tāpat 
kā viĦi sevi rada, kad pievēršas stāstīšanas praksei”. Pretstatā – klasiskā biogrāfija – kur 
pētnieks balstās uz teorētiskām nostādnēm, kritiski vērtē dokumentu patiesīgumu, rūpējas par 
validitāti, formulē stingras hipotēzes, kas izriet no paša pētnieka nospraustās perspektīvas. 
 

2. Angrosino, M.V. (1989) Documents of interaction: Biography, autobiography, and life 
history in social science pespective. Gainesville: University of Florida Press. 

3. Barzun, J.,& Graff, H. (1992) The modern researcher (5th ed.) New York: Harcourt 
Brace Janovich. 

4. Bowen, C.D. (1969) Biography: The craft and the calling. Boston: Little, Brown. 
5. Denzin, N.K. (1989) Interpretive biography. Newbury Park, CA: Sage. 
6. Denzin, N.K. (1989) Interpretive interactionism. Newbury Park, CA: Sage. 
7. Helling, I.K. (1988) The life history method: A survey and discussion with Norman K. 

Denzin. Studies in symbolic interaction,9, 211-243. 
8. Lomask, M. (1986) The biographer’s craft. New York: Harper & Row. 
9. Plummer,K.(1983) Documents of life: An introduction to the problems and literature 

of a humanistic method. London: George Allen and Unwin. 
 
FENOMENOLO ĂISKS PĒTĪJUMS 
Fenomenoloăiskais pētījums apraksta dzīvotās pieredzes jēgu, kāda tā ir vairākiem indivīdiem 
par kādu konkrētu konceptu vai fenomenu. 
Atgriešanās pie filozofijas pamatjautājumiem. Jāatmet visi iepriekšējie priekšstati par to, kas 
ir reāls (epoche, bracketing). Intencionalitāte – nevis Karteziāniskā duālā objekta – subjekta 
realitāte, bet pretrunas vienojas caur jēgu un tā arī apziĦā parādās. „AtpakaĜ pie lietām” – 
Husserls. Esences, būtības meklējumi. Svarīga ir Dzīvotā pieredze (Liebenswelt). 

 
10. Colaizzi, P.F. (1978) Psychological research as the phenomenologist views it. In 

R.Vaile & M.King (Eds.), Existential phenomenological alternatives for psychology 
(pp. 48 -71). New York: Oxford University Press. 

11. Dukes,S.(1984) Phenomenological methodology in human sciences. Journal of 
Religion and Health,23, 197-203. 

12. Giorgi, A. (Eds.), (1985) Phenomenology and psychological research. Pittsburgh, PA: 
Duquesne University Press. 

13. Husserl, E. (1931) Ideas: General introduction to pure phenomenology (D.Carr, 
Trans.) Evanston, IL: Northwestern University Press. 

14. Husserl, E. (1970) The crisis of European sciences and transcendental phenomenology 
(D.Carr, Trans.) Evanston, IL: Northwestern University Press. 

15. Merleau-Ponti, M. (1962) Phenomenology of perception (C.Smith, Trans). London: 
Routledge & Kegan Paul. 

16. Moustakas,C. (1994) Phenomenological researh methods. Thausand Oaks, CA: Sage. 
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17. Natanson, M. (Ed.) (1973) Phenomenology and the social sciences. Evanston, IL: 
Northwestern University Press. 

18. Oiler, C. (1986) Phenomenology: The method. In P.L.Munhall& C.J.Oiler (Eds.) 
Nursing research: A qualitative perspective (pp.69-82). Norwalk,CT: Appleton-
Century-Crofts. 

19. Polkinghorne, D.E. (1989) Phenomenological research methods. In R.S.Valle & 
S.Halling (Eds.) Existential – phenomenological perspectives in psychology (pp. 41-
60) New York:Plenum. 

20. Spiegelberg,H. (1982) The phenomenological movement (3rd ed.) The Hague, 
Netherlands: Martinus Nijhoff. 

21. Stewart, D. & Mickunas, A. (1990) Exploring phenomenology: A guide to the field 
and its literature (2nd ed.) Athens: Ohaio University Press. 

22. Tesch, R. (1990) Qualitative research: Analysis types and software tools. Bristol, PA: 
Falmer. 

23. Van Kaam, A. (1966) Existential foundations of psychology. Pittsburgh, PA: Duquesne 
University Press. 

 
GROUNDED THEORY  
Šī kvalitatīvā pētījuma veida mērėis ir atklāt jaunu teoriju, izveidot abstraktu analītisku shēmu 
par pētāmo fenomenu. Lai izpētītu, kā cilvēki darbojas un reaăē pētāmā fenomena apstākĜos, 
pētnieks 

- ievāc intervijas 
- bieži apmeklē pētījuma lauku 
- rada un savstarpēji koordinē informācijas kategorijas 
- raksta teorētiskus pārspriedumus vai izvirza hipotēzes, vai arī veido dažādu vizuālo 

materiālu. 
Jaunā teorija var izpausties naratīva formā, kā vizuāls attēls, vai hipotēžu un priekšlikumu 
sērija. 

 
24. Charmaz, K.(1983) The grounded theory method: An explication and interpretation. In 

R.Emerson (Ed.) Contemporary field research (pp.109-126) Boston:Little, Brown. 
25. Chenitz, W.C. & Swanson, J.M. (1986) From practice to grounded theory: Qualitative 

research in nursing. Menlo Park, CA: Addison-Wesley. 
26. Glacer, B.G. (1978) Theoretical sensivity. Mill Valley, CA: Sociology Press. 
27. Glacer, B.G. (1992) Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology 

Press. 
28. Glacer, B.G. & Strauss, A. (1967) A discovery of grounded theory. Chicago: Aldine. 
29. Strauss, A. (1987) Qualitative analysis for social scientists. New York: Cambridge 

University Press. 
30. Strauss, A. & Corbin, J. (1990) Basics of qualitative researsh: Grounded theory 

procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage. 
31. Strauss, A. & Corbin, J. (1994) Grounded theory methodology: An overview. In 

N.Denzin & Y.Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative research (pp. 273-
285).Thousand Oaks,CA: Sage. 

 
ETNOGRĀFISKS PĒTĪJUMS  
 Šis kvalitatīvās pētniecības veids ir kādas sociālas grupas vai sistēmas apraksts un tajā 
notiekošo procesu interpretācija. Pētnieks novēro un analizē grupas uzvedību, paradumus, 
dzīves veidu. Šāds pētījums parasti ietilpst vienas grāmatas garumā.  

 
32. Fetterman, D.M. (1989) Ethnography: Step by step. Newbury Park, CA: Sage. 
33. Hammersley, M. & Atkinson, P. (1995) Ethnography: Principles in practice (2nd ed.) 

New York: Routledge. 
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34. Spindler, G.D. & Spindler, L. (1970) Being an antropologist: Fieldwork in eleven 
cultures. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

35. Spradley, J.P. (1979) The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart & 
Winston. 

36. Spradley, J.P. (1980) Participant observation. New York: Holt, Rinehart & Winston. 
37. Wolcott, H.F. (1987) On ethnographic intent. In Spindler, G.D. & Spindler, L. (Eds.) 

Interpretive ethnography of education: At home and abroad (pp.37-57). Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum. 

38. Wolcott, H.F. (1994) Transforming qualitative data: Description, analysis, and 
interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 
CASE STUDY (GADĪJUMA ANAL ĪZE)  
Gadījuma analīze ir tāds kvalitatīvās pētniecības veids, kas nodarbojas ar kādas ierobežotas 
sistēmas, gadījuma vai gadījumu pētīšanu. Gadījums šādā nozīmē var būt jebkas – tā var būt 
programma, notikums, aktivitāte, indivīdi. 
Šis ir izsenais pazīstams pētījumu veids, jo ir plaši izmantots, piemēram, psiholoăijā medicīnā, 
tieslietās, politikā. 

 
39. Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985) Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage 
40. Merriam, S. (1988) Case study research in education. A qualitative approach. San 

Francisko: Jossey-Bass 
41. Stake, R. (1994) Case studies. In N.K.Denzin & Y.S.Lincoln (Eds.) Handbook of 

qualitative research (pp.236-247). Thousand Oaks, CA: Sage 
42. Stake, R. (1995) The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage 
43. Yin, R.K. (1989) Case study research: Design and method. Newbury Park, CA: Sage 
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APSTIPRINĀTS 
Izglītības un sociālās psiholoăijas katedras sēdē 

2007. gada 29. janvārī 
Protokola Nr. 1/2007 

Kat. vad. I.TiltiĦa-Kapele 

RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV-1083, telefons: 7808010, fakss: 7808034 

Studiju kursa apraksts 

Studiju kursa nosaukums: 
Ievads akmeoloăij ā 

Studiju programmas nosaukums: 
Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăij ā” 

Apjoms:  3 KP, 6 ECT 

Studiju kursa autore:  Dr.psych., asoc. prof. Guna Svence 

Kursa mērėis: rosināt studentu izpratni par akmeoloăijas jēdzieniem un to salīdzinājumu akmeoloăijā, 
humānistiskās psiholoăijas un pozitīvās psiholoăijas teorijās. 

Paredzētais rezultāts: jāzina galvenie jēdzieni akmeoloăijā un jāprot veikt salīdzinoša analīze par šo jēdzienu 
psiholoăisko līdzību un atšėirību humānistiskajā un pozitīvajā psiholoăijā. 

Studiju kursa saturs:  

Satura tematiskais plānojums 

Kontaktstundas 
Studentu patstāvīgā 

darba stundas Nr.p.k. 
 

Temats 
Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

1. Akmeoloăijas jēdziens, akmes un catabolē 
jēdzienu interpretācija attīstības 
psiholoăijas kontekstā. Sinerăētiskā 
akmeoloăija, pedagoăiskā akmeoloăija, 
politiskā akmeoloăija u.c. – akmeoloăijas 
apakšnozaru radītās idejas par dzīvi 
sabiedrībā. 
 

24 12 36 48 

2. Akmeoloăijas attīstības vēsturiskais apskats 
par tās attīstību Krievijā, AnaĦjeva, 
Kuzminas, Branska un Požarska pētījumi. 
 

12 6 18 24 

3. Akmeoloăijas, humānistiskās un pozitīvās 
psiholoăijas ideju salīdzinājums par cilvēka 
personības potenciāla, sasniegumu 
motivācijas, prieka emociju un 
rezultativitātes aspektiem, analizējot 
cilvēka personības attīstību brieduma 
periodā 

12 6 18 24 

  48 24 72 96 

 Patstāvīgā darba plānojums 

N.p.k. Temats  Darba veids Pārbaudes forma 
1. Akmeoloăija par cilvēka dzīves fāžu 

attīstību 
Referāts, projekts Darba aizstāvēšana 

2. Pašaktualizēta jeb savu 
potenciālu realizējoša cilvēka 
pazīmes. 

Referāts, projekts Darba aizstāvēšana 

3. Pozitīvās psiholoăijas un akmeoloăijas 
salīdzinoša analīze par vecumposmiem 
psiholoăiskā brieduma posmos. 

Projekts  Darba aizstāvēšana 
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Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Ieskaite ar diferencētu vērtējumu 

Īpašas piezīmes: iepriekšējas zināšanas attīstības psiholoăijā, lekciju apmeklējums vismaz 50 %, uzstāšanās 
vismaz vienā seminārā, projekta aizstāvēšana. 

Kursu apgūst latviešu vai angĜu valodā  

Izmantojamās literatūras saraksts: 

APA datu bāze http://www.psycinfo.com 
1. Svence G. (2004). Pieaugušo psiholoăija. R.: RAKA  
2. Baltes P.B. (1977). Life - spain developmental psychology: Introduction to research methods. Monterey 
3. Handbook of Positive psychology (2002). Edited by C.R.Snyder, Shane J.Lopez, Oxford. 
4. Branskis V.P. (2002). Sociālā sinerăētika un akmeoloăija,Sanktpēterburga,  
5. VišĦakova.N.F. (1999). Kreatīvā akmeoloăija.Minska 
6. Branskis V.P. (2000). Socialnaja sinergetika i teorija naciji. Sanktpēterburga,  
7. Svence G. (2005). Psiholoăija par veiksmes pamatu personībā, Psiholoăija un Bizness. 2.nr. 

2005.septembris 
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RĪGAS PEDAGOĂIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 

Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:7808010, fakss; 7808034 

 
Studiju kursa apraksts 

 
Studiju kursa nosaukums. Filozofijas pamati. 

Studiju programmas nosaukums  
 Akadēmiskā studiju programma „Sociālo zinātĦu bakalaurs psiholoăijā”  

Apjoms   4 KP , 6 ECTS  

Kursa autors un docētāji. Mag.phil., lektors V.Turins 

Kursa mērėis. Padarīt katram cilvēkam piemītošo dzīves eksistenciālo izjūtu par apzinātāku un mērėtiecīgāku 
un dodot studentam iespēju (iemaĦas) dziĜāk pārdzīvot savu klātesamību pasaulē, padarot to par pilnvērtīgu 
līdzdalībnieku savas dzīves eksistenciālajās un sabiedriskajās norisēs, kā arī sekmēt studentu, topošo pirmskolas 
un sākumskolas skolotāju, veidošanos par humānu, tikumisku, tolerantu personību, kas izprot filozofiskā 
mantojuma un iemaĦu nozīmi sevis profesionālā pilnveidē un prot tās pielietot , sekmējot bērna ontoăenēzi. 

Paredzētais rezultāts. Jāapgūst cilvēka intelekta un vērtību sfēras ăenēzes vispārējās likumsakarības, īpašu 
uzmanību veltījot bērnībai. Jāiepazīstas ar šo zināšanu praktiskā pielietojuma iestrādēm un metodēm pedagoăijā. 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 
Nr.p.k. Temats Kontaktstundas Studentu patstāvīgā 

darba stundas 

  Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 

Pilna 
laika 

studijas 

Nepilna 
laika 

studijas 
1.  

Filozofijas vispārīgs raksturojums: Par 
jautājumu “Kas ir filozofija?“;  
par jautājumu “Kas ir cilvēks?“;  
par jautājumu “ Kas ir prāts?“. 

 
 

8 

 
 
4 

48 64 

2. Metafizika, racionālisms, dialektika: 
AristoteĜa mācība par esamību; Hērakleits 
un dialektika; priekšstati un mācības par 
esamību un dialektiku filozofijas vēsturē 

4 2   

3. Modernās metodes filozofijā mūsdienās: 
iracionālisms; dialektika un 
fenomenoloăija; eksistenciālisms, 
hermeneitika, postmodernisms. 

4 2   

4. Ieskats pasaules filozofijas vēsturē: 
Rietumu filozofijas aizsākumi Senajā 
Grieėijā; filozofija un kristietība; Jauno 
laiku filozofija; modernā filozofija.  

12 6   

5. Filozofiskā doma Latvijā.  
 

2 1   

6. 
 

Austrumu filozofija.  2 
 

1 
 

  

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Temats Darba veids Pārbaudes forma 
 Patstāvīgi apgūstamo tēmu 

uzskaitījums: 
  

1. Senās Ėīnas reliăija un 
filozofija. 
. 

Teorētiska recepcija. 
 

Teorētiskā daĜa eksāmenā. 
 

2. Senās Indijas reliăija un 
filozofija 

Teorētiska recepcija. Teorētiskā daĜa eksāmenā. 
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 Patstāvīgi izstrādājamo 
darbu uzskaitījums: 

  

1. Sameklēt piemērotu teksta 
fragmentu no filozofijas 
klasikas 
 

Iepazīties ar tekstu 
klāstu grāmatā “ 
Filozofija tekstu 
fragmentos “ (sk. 
literatūru) 
 

 

2. Iepazīties ar attiecīgā autora 
biogrāfiju un laikmeta 
raksturojumiem.  
 

Izlasīt attiecīgo nodaĜu 
grāmatā: M. Kūle, 
R. Kūlis  “Filozofija“ 
(Sk.: literatūra) 

Sagatavot pilnvērtīgu komentāru 
izvēlētajam teksta fragmentam, 
iesniegt rakstiskā formā tēzes un 
mutiskā formā aizstāvēt tās 
eksāmenā. 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens. 

Kursu apgūst latviešu valodā (vācu valodā, krievu valodā).  

Literat ūra.  

Obligātā: 
1.Kūle M., Kūlis R. Filosofija.-R., 1996. 
2. Rubene M. No tagadnes uz tagadni.-R.,1995. 
3. Rubenis A.Cilvēks mītiskajā pasaules ainā.-R.,1994. 
4. Filozofija tekstu fragmentos.Sast.V.Turins, RPIVA, 2001. 
5. Vilks A.Filozofija Latvijā.Antoloăija.RaKa, 2000 

Ieteicamā literatūra: 
1.Aurēlijs Marks.Pašam sev.-R.,1991. 
2.Bēkons F.Jaunais organons.-R.,1989. 
3.Beringers M.Kas ir filozofija.-Lielvārde, 1995. 
4. Berlin I.The proper study of Humanity.-London,1997. 
5.Dekarts R. Parrunas par metodi.-R.,1978. 
6.Gadamers H.G. Patiesība un metode.-R.,1999. 
7.Habermas I.Theorie und Praxis.-BRD.,1969. 
8.Heidegers M.Malkas ceĜi.-R.,1998. 
9.Heidegger M. Beeing and Time.-N.Y.:Harper and Row, 1962. 
10.Huserls E. Fenomenoloăija.-R.,2002. 
11.Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku.-R.,1996. 
12.Platons. Eutifrons.Sokrāta aizstāvēšānas.Kritons.Faidons.-R.,1997. 

Īpašas piezīmes. 
Kursa sekmīgai apgūšanai ieteicamas priekšzināšanas psiholoăijā un antropoloăijā. Apgūstot kursa materiālu 
būtu ieteicams to iespēju robežās adoptēt profilējošo priekšmetu apguvē. Studiju kursa apguve garantē 
kvalitatīvu kāpumu teorētisko un metodoloăisko kompetenču jomā.  

 
IZSKATĪTS 

Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 
2006. gada 18. decembrī 
Kat. vad. Inese Jurgena 
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RPIVA PSIHOLOĂIJAS FAKULTĀTE.PAŠVERTĒJUMA ZIĥOJUMS. 

PSIHOLOĂIJAS BAKALAURS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.PIELIKUMS 
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RPIVA PSIHOLOĂIJAS FAKULTĀTE.PAŠVERTĒJUMA ZIĥOJUMS. 

PSIHOLOĂIJAS BAKALAURS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.PIELIKUMS  
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SASKAĥOTS 
Studiju prorektore    
________   J.Grigorjevs 
____.gada. __. ______ 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
 

Psiholoăijas fakultāte 

APSTIPRINĀTS 
Psiholoăijas fakultātes 
Domes sēdē 2006.gad 7. martā 
Protokols Nr. 5 

 Bakalaura studiju programma  
 “Psiholoăijas bakalaurs” (4331007) UzĦemšanas gads     2006. 
  Studiju ilgums         3,3 gadi 
 Studiju plāns  (nepilna laika studijas) Programmas direktore _________ asoc.prof. G.Svence   

 

1.kurss 
2007./2008.
stud.gads 

2.kurss 
2008./2009. 
stud.gads 

3.kurss 
2009./2010. 
stud.gads 

4.kurss 
2010./2011. 
stud.gads 

Pārbaudījums 
(semestris) 

N 
p.k 

Studiju kurss 
1.

se
m

st
ris
 

2.
se

m
st

ris
 

3.
se

m
st

ris
 

4.
se

m
st

ris
 

5.
se

m
st

ris
 

6.
se

m
st

ris
 

7.
se

m
st

ris
 

Ie
sk

a
ite

 

E
ks
ām

e
n

s 

A
iz

st
āv

ē 
ša

n
a

 

K
on

ta
kt

 s
tu

nd
as

 
 

K
re

d
īt 

pu
nk

ti 
 Atbild īgā katedra, 

docētāji 

 Kopā kredītpunkti 16 19 18 18 19 16 14     120  
 Obligātā daĜa 10 13 12 16 10 8 10     78  

1. 
Ievads psiholoăijas 
studijās 

2       
1   

16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. G.Svence 

2. Vispārīgā psiholoăija 4        1  32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. R.Bebre 

3. 
Psihes bioloăiskie pamati 2 2      

 2  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.biol. D.Voita 

4. 
Attīstības psiholoăija   2 2           

 4  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. I.TiltiĦa-Kapele 

5. 
Eksperimentālā 
psiholoăija 

  2 2    
 4  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. V.Perepjolkina 

6. 
Sociālā  
psiholoăija 

 2 2    
 4  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. A.Lasmane 

7. 
Psiholoăijas  
vēsture 

2 2      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa 

8. 
Personības  
psiholoăija 

 4      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. A.Plaude 
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9. 
Ăenētikas pamati  3      

 2  
24 
 

3 Informātikas un dabaszinību 
Dr.biol. D.Voita 

10. 
Kl īniskā 
psiholoăija 

   3          
 4  

24 
 

3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. A.KauliĦa 

11. 
Psiholoăiskā 
konsultēšana 

   2 2         
 5  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. A.Lasmane vai I.Putniece 

12. 
Matemātiskā  
statistika 

  3     
 3  

24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.oec. S.Kristapsone 

13. 

Psihologijas 
pētījumā iegūto 
datu datorizēta  
apstrāde 

    4   

 5  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.oec. S.Kristapsone 

14. 
Zinātniskā 
pētījuma 
metodoloăija 

  3     
 3  

24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
M.Psych.V.Perepjolkina 

15. 
Ievads 
psihiatrijā 

                4  
 6  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
 V.Kabuce 

16. 
Ievads  
psihoterapijā 

     
 

 
4 

 
 6  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.Psych.G.Bušs 

17. 
Psihodiagnostika     4   

 5  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. I.Laizāne 

18. Kursa darbs I  2        2  2 Izglītības un sociālās psiholoăijas kat. 

19. Kursa darbs II    5      4  5 Izglītības un sociālās psiholoăijas kat. 

Valsts pārbaudījums              
20. 

Bakalaura darbs       10   7  10 Izglītības un sociālās psiholoăijas kat. 

 Obligātās izvēles daĜa 6 4 6 2 6 8 2     36  

21. 
Pedagoăiskā 
psiholoăija 

    4   
5   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa vai G.Jākobsone 

22. Kreativitātes un jaunrades psiholoăija  2      2   16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. R.Bebre vai M.Psych.I.Īstenā 

23. 
DaiĜrades 
psiholoăija 

  2     
3   

16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. R.Bebre 

24. 
Organizāciju 
psihologija 

  4     
3   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. L.Upeniece 

25. Etnopsiholoăija    2    4   16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. M.Vidnere vai O.ĥikiforovs 
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26. Politiskā psiholoăija     2 2  5   32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. G.Svence 

27. Ăimenes psiholoăija      2  5   16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa vai Dr.psych.G.Bušs 

28. 
Saskarsmes 
psiholoăija 

4       
1   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
M.Psych.A.KauliĦa 

29. 
Psihosomatiskā 
medicīna 

2 2      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.paed. K.LapiĦa 

30. Psihometrija       4   6  32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
M.psych.A.Lukstropa 

31. Ievads kvalitatīvajā pētniecībā      2  6   16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas kat. 
M.psych.I.ěebedeva 

32. Speciālie semināri  un konferences       2 7     Programmas direktors 

 Br īvās izvēles daĜa 0 2 0 0 2 0 2 2,5,
7      

33. AngĜu valoda vai vācu valoda  2     2    16 2 Valodu 
Dr.phiol. M.Kaltigina 

34. Ievads akmeoloăijā      2      24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. G.Svence 

35. Filozofijas pamati     2  2    32 4 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

36. Loăika  2         16 2 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

37. Ētika, estētika  2   2      32 4 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

38. Pasaules kultūru vēsture  2         16 2 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.art. V.Lapacinska 

39. Latviešu valodas kultūra       2    16 2 Valodu 
Dr.filol.prof.D.Markus 
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SASKAĥOTS 
Studiju prorektore    
________   J.Grigorjevs 
____.gada. __. ______ 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
 

Psiholoăijas fakultāte 

APSTIPRINĀTS 
Psiholoăijas fakultātes 
Domes sēdē 2005.gada 07. februārī 
Protokols Nr. 4 

 Bakalaura studiju programma  
 “Psiholoăijas bakalaurs” (4331007) UzĦemšanas gads     2005. 
  Studiju ilgums         3,3 gadi 
 Studiju plāns  (nepilna laika studijas) Programmas direktore _________ asoc.prof. G.Svence   

 

1.kurss 
2005./2006.
stud.gads 

2.kurss 
2006./2007. 
stud.gads 

3.kurss 
2007./2008. 
stud.gads 

4.kurss 
2008./2009. 
stud.gads 

Pārbaudījums 
(semestris) 

N 
p.k 

Studiju kurss 

1.
se

m
st

ris
 

2.
se

m
st

ris
 

3.
se

m
st

ris
 

4.
se

m
st

ris
 

5.
se

m
st

ris
 

6.
se

m
st

ris
 

7.
se

m
st

ris
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a
ite
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s 

A
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st
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ša

n
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K
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 s
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K
re

d
īt 

pu
nk

ti 
 Atbild īgā katedra, 

docētāji 

 Kopā kredītpunkti 16 19 17 18 19 18 14     120  
 Obligātā daĜa 10 13 12 16 10 8 10     78  

1. 
Ievads psiholoăijas 
studijās 

2       
1   

16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. G.Svence 

2. Vispārīgā psiholoăija 4        1  32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. R.Bebre 

3. 
Psihes bioloăiskie pamati 2 2      

 2  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.biol. D.Voita 

4. 
Attīstības psiholoăija   2 2           

 4  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. G.Svence 

5. 
Eksperimentālā 
psiholoăija 

  2 2    
 4  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. U.Ābele 

6. 
Sociālā  
psiholoăija 

 2 2    
 4  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. A.Lasmane 

7. 
Psiholoăijas  
vēsture 

2 2      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa 
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8. 
Personības  
psiholoăija 

 4      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. I.SkujiĦa 

9. 
Ăenētikas pamati  3      

 2  
24 
 

3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.paed. K.LapiĦa 

10. 
Kl īniskā 
psiholoăija 

   3          
 4  

24 
 

3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. O.Rudenko 

11. 
Psiholoăiskā 
konsultēšana 

   2 2         
 5  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. A.Lasmane 

12. 
Matemātiskā  
statistika 

  3     
 3  

24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.oec. S.Kristapsone 
Mg.psych. A.KoĜesovs 

13. 

Psihologijas 
pētījumā iegūto 
datu datorizēta  
apstrāde 

    4   

 5  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.oec. S.Kristapsone 

14. 
Zinātniskā 
pētījuma 
metodoloăija 

  3     
 3  

24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. G.Svence 

15. 
Ievads 
psihiatrijā 

                4  
 6  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. V.Kabuce 

16. 
Ievads  
psihoterapijā 

     
 

 
4 

 
 6  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. I.Priedniece 

17. 
Psihodiagnostika     4   

 5  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. I.Laizāne 

18. Zinātniskais referāts  2        2  2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

19. Kursa darbs    5      4  5 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

Valsts pārbaudījums              
20. 

Bakalaura darbs       10   7  10 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

 Obligātās izvēles daĜa 6 2 5 2 9 10 2     36  

21. 
Pedagoăiskā 
psiholoăija 

    4   
5   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa 

22. 
DaiĜrades 
psiholoăija 

     2  
6   

16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. R.Bebre 

23. 
Organizāciju 
psihologija 

  4     
3   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. L.Upeniece 
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34. 
Etnopsiholoăija    2    

4   
16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

Dr.psych.O.ĥikiforovs, 
Dr.psych. M.Vidnere 

25. Politiskā psiholoăija     2 2  6   32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. G.Svence 

26. Ăimenes psiholoăija      2  6   16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa 

27. 
Saskarsmes 
psiholoăija 

4       
1   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. G.Kozlova 

28. 
Psihosomatiskā 
medicīna 

2 2      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.paed. K.LapiĦa 

29. Psihometrija       4   6  32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. A.KoĜesovs 

30. 
Speciālie semināri  un konferences   1  3  2 3,5,

7 
  

 6 Programmas direktors 

 Br īvās izvēles daĜa 2 3 1 0 0 0 0 1,2,
3      

32. AngĜu valoda vai vācu valoda  3 1        32 4 Valodu 
Dr.phiol. M.Kaltigina 

33. Ievads akmeoloăijā   3         24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. G.Svence 

34. Filozofijas pamati  3 1        32 4 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

35. Loăika 2          16 2 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

36. Ētika, estētika  3 1        32 4 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

37. Pasaules kultūru vēsture 2          16 2 Vispārīgas pedagoăijas 
Mg.art. V.Lapacinska 

38. 
Latviešu valodas kultūra 2       

   16 2 
Valodu 
Dr.phiol. V.Kuzina 
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SASKAĥOTS 
Studiju prorektore    
________   J.Grigorjevs 
____.gada. __. ______ 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
 

Psiholoăijas fakultāte 

APSTIPRINĀTS 
Psiholoăijas fakultātes 
Domes sēdē 2005.gada 07. februārī 
Protokols Nr. 4 

 Bakalaura studiju programma  
 “Psiholoăijas bakalaurs” (4331007) UzĦemšanas gads     2004. 
  Studiju ilgums         3,3 gadi 
 Studiju plāns  (nepilna laika studijas) Programmas direktore _________ asoc.prof. G.Svence   

 

1.kurss 
2004./2005.
stud.gads 

2.kurss 
2005./2006. 
stud.gads 

3.kurss 
2006./2007. 
stud.gads 

4.kurss 
2007./2008. 
stud.gads 

Pārbaudījums 
(semestris) 
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K
on
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nd
as

 
 

K
re

d
īt 

pu
nk

ti 
 Atbild īgā katedra, 

docētāji 

 Kopā kredītpunkti 16 19 17 18 19 18 14     120  
 Obligātā daĜa 10 13 12 16 10 8 10     78  

1. 
Ievads psiholoăijas 
studijās 

2       
1   

16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. G.Svence 

2. Vispārīgā psiholoăija 4        1  32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. L.KalniĦa 

3. 
Psihes bioloăiskie pamati 2 2      

 2  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.biol. D.Voita 

4. 
Attīstības psiholoăija   2 2           

 4  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. J.Politere 

5. 
Eksperimentālā 
psiholoăija 

  2 2    
 4  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. U.Ābele 

6. 
Sociālā  
psiholoăija 

 2 2    
 4  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. A.Lasmane 
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7. 
Psiholoăijas  
vēsture 

2 2      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa 

8. 
Personības  
psiholoăija 

 4      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. L.KalniĦa 

9. 
Ăenētikas pamati  3      

 2  
24 
 

3 Informātikas un dabaszinību 
Dr.biol. J.Raipulis 

10. 
Kl īniskā 
psiholoăija 

   3          
 4  

24 
 

3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. O.Rudenko 

11. 
Psiholoăiskā 
konsultēšana 

   2 2         
 5  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. A.Lasmane 

12. 
Matemātiskā  
statistika 

  3     
 3  

24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.oec. S.Kristapsone 
Mg.psych. A.KoĜesovs 

13. 

Psihologijas 
pētījumā iegūto 
datu datorizēta  
apstrāde 

    4   

 5  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.oec. S.Kristapsone 

14. 
Zinātniskā 
pētījuma 
metodoloăija 

  3     
 3  

24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych.. G.Svence 

15. 
Ievads 
psihiatrijā 

                4  
 6  

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. V.Kabuce 

16. 
Ievads  
psihoterapijā 

     
 

 
4 

 
 6  

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. I.Putniece 

17. 
Psihodiagnostika     4   

 5  
32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. I.Laizāne 

18. Zinātniskais referāts  2        2  2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

19. Kursa darbs    5      4  5 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

Valsts pārbaudījums              
20. 

Bakalaura darbs       10   7  10 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

 Obligātās izvēles daĜa 6 2 5 2 9 10 2     36  

21. 
Pedagoăiskā 
psiholoăija 

    4   
5   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa 

22. 
DaiĜrades 
psiholoăija 

     2  
6   

16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. R.Bebre 
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23. 
Organizāciju 
psihologija 

  4     
3   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. L.Upeniece 

34. 
Etnopsiholoăija    2    

4   
16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 

Dr.psych.O.ĥikiforovs, 
Dr.psych. M.Vidnere 

25. Politiskā psiholoăija     2 2  6   32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. G.Svence 

26. Ăimenes psiholoăija      2  6   16 2 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. D.BērziĦa 

27. 
Saskarsmes 
psiholoăija 

4       
1   

32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. G.Kozlova 

28. 
Psihosomatiskā 
medicīna 

2 2      
 2  

32 
 

4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.paed. K.LapiĦa 

29. Psihometrija       4   6  32 4 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Mg.psych. A.KoĜesovs 

30. 
Speciālie semināri  un konferences   1  3  2 3,5,

7 
  

 6 Programmas direktors 

 Br īvās izvēles daĜa 2 3 1 0 0 0 0 1,2,
3      

32. AngĜu valoda vai vācu valoda  3 1        32 4 Valodu 
Dr.phiol. M.Kaltigina 

33. Ievads akmeoloăijā   3         24 3 Izglītības un sociālās psiholoăijas 
Dr.psych. G.Svence 

34. Filozofijas pamati  3 1        32 4 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

35. Loăika 2          16 2 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

36. Ētika, estētika  3 1        32 4 Vispārīgās pedagoăijas 
Mg.philos. V.Turins 

37. Pasaules kultūru vēsture 2          16 2 Vispārīgas pedagoăijas 
Mg.art. V.Lapacinska 

38. 
Latviešu valodas kultūra 2       

   16 2 
Valodu 
Dr.phiol. V.Kuzina 
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2001./2002. gadā RPIVA psiholoăijas fakultātē aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
 

1 Tullo Irina  “Pieėeršanās un trauksmainības sakarības sievietēm.” 

2 

Ābelīte Guna  “Agresivitātes līmeĦa atšėirības X rajona medniekiem un 
nemedniekiem.” 

3 

AkmentiĦa Daiga  “16 – 18 gadīgu meitu un viĦu māšu vērtību un izturēšanās taktika 
konfliktsituācijās.”  

4 

Antra Končus “Regulācijas mehānismu saistība ar sasniegumu un afilācijas 
motivāciju 15 gadīgiem pusaudžiem. 

5 

Auza Sanita  “Sociālā intelekta, ekstraversijas un paškontroles sakarības 20 – 30 
gadīgiem bankas X darbiniekiem.” 

6 

Balcere Agnese “Personības rakstura virzības un temperamenta tipa mijsakarības 
pieaugušajiem.” 

7 

Balmasova Tatjana  “Sasniegumu motivācijas un tieksmes uz risku mijsakarības 20 – 30. 
gadu veciem cilvēkiem 

8 

Balode Edīte “Trauksmes līmeĦa un agresijas līmeĦa sakarības 17 – 18 g. v. 
pusaudžiem.” 

9 

Balode Nadežda  „Agresijas un depresijas līmeĦa mijsakarības 45 – 50 gadus vecām 
sievietēm.” 

10 

Baltadone Jolanta “Agresivitātes un trauksmes atšėirības un sakarības ăimenēs 
dzīvojošajiem un bērnu namos dzīvojošiem bērniem.” 

11 

Barutina Solveiga  “Sakarības starp empātijas līmeni un veiksmes motivāciju darba 
grupā” 

12 

Benhena Sigita “Pašvērtējuma un trauksmes līmeĦa sakarības 13 – 14 gadīgiem 
pusaudžiem.” 

13 

BērziĦa – ZeĦėe 
Sintija 

“V īriešu socializācijas dzimumu stereotipi un to saistība ar 
dominējošām personības iezīmēm.” 

14 

Biezā Dina “Pāšvērtējuma līmeĦa un trauksmainības līmeĦa sakarības 11 –12 
gadīgiem pusaudžiem.” 

15 

Birtele Ieva  “Demokrātiskā stila un vadītāja izdegšanas sindroma mijsakarības.” 

16 

Bogdānova Laura “Atšėirības starp ekstrapuritīvo un intrapuritīvo reakciju stresa 
situācijās psiholoăijas un ėīmijas studentiem.” 

17 

Bondare Solvita “25 – 30 gadus vecu sieviešu un vīriešu ar augstāko izglītību 
intelekta un kreativitātes atšėirības un sakarības.” 

18 

Brice Kristīne  “Agresivitātes un pašvērtējuma mijsakarības pusaudžiem 13 – 15 g. 
v.” 

19 

Bute Sandra  “12 – 14 gadīgu pusaudžu un 16 – 18 gadīgu jauniešu atmiĦas 
īpatnību atšėirības” 

20 

Cebre – Uidne Egita  “25 – 35 g v sieviešu un vīriešu personības iezīmju struktūras un 
panākumu motivācijas attīstības 
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21 

Cine Anita  “Darba motivācijas atšėirības 25 – 35 g. v sievietēm X organizācijā” 

22 

Cinīte Sandra  “Profesionālās karjeras attīstību noteicošie faktori apkalpojošās 
sfēras darbiniekiem.” 

23 

Cīrulis Arnis  “Konfliktu risināšanas stratēăiju un trauksmes līmeĦa sakarības 30 – 
40 gadus veciem vīriešiem.” 

24 

Čāče Agija  “BaiĜu emocijas un agresīvas uzvedības savstarpējā saistība cilvēka 
uzvedībā.” 

25 

Dābola Iluta   “Trauksmes un agresijas līmeĦu mijsakarības 45 – 50 gadus vecām 
sievietēm.” 

26 

Deivis Aigars “Sociālās adaptācijas stresa rezistences un vientulības izjūtas 
atšėirības 19 – 25 gadīgiem”. 

27 

Dombrovska Evita   “Trauksmes līmeĦa atšėirības 25 – 45 gadīgām bezdarbniecēm un 
strādājošām sievietēm.” 

28 

Dombrovska Santa  “16 – 18 gadīgu jauniešu priekšstats par savu potenciālo vadības 
stilu un agresivitātes līmeĦa sakarības.” 

29 

Drava Rita  “7 – 8 gadīgu un 12 – 13 gadīgu skolēnu depresijas līmeĦa 
atšėirības.” 

30 

Dūda Lilita  “Trauksmes līmeĦa atšėirības 25 – 35 gadīgiem ārstiem un vidējam 
medicīnas personālam.” 

31 

Dukse Baiba  “Trauksmes un mācību līmeĦa sakarības 11 – 12 gadīgiem 
pusaudžiem.”  

32 

Dzirkale Ieva  “15 – 17 g pusaudžu sasniegumu motivācijas un personības iezīmju 
mijsakarības 

33 

Dzirniece Baiba  “Darba motivācijas līmeĦa atšėirības darbiniekiem vecuma grupās 
25 34 ,35 – 45 g. V.” 

34 

Eicmedols Agris “Mijsakarības starp pašvērtējumu un sabiedriskuma līmeni 
tirdzniecībā.” 

35 

Eihmane Sanita “17 gadīgu pusaudžu verbālās un neverbālās domāšanas savstarpējās 
atšėirības”. 

36 

Eizenberga Līga  “15 – 16 gadīgu pusaudžu agresivitātes un trauksmes mijsakarības.” 

37 

Ešenode Inga  “Vadības stilu un temperamentu mijsakarības sievietēm vecumā no 
25 – 50 g.” 

38 

Fecere Laila  “Absolventa pašvērtējuma un profesijas vienības motivācijas 
sakarības” 

39 

Folkmane Agnija  “Agrīnā brieduma vecumposma sieviešu sasniegumu motivācijas un 
trauksmes līmeĦa sakarības” 

40 

Freimane Dzintra 
Brigita 

 „ Izdegšanas sindroma līmeĦa un kontroles lokusa savstarpējās 
sakarības 25 – 35 gadīgām sievietēm.” 

41 

GabaliĦa Ilze  “Sociālās deraptācijas un agresivitātes līmeĦa izpausmju 
mijsakarības 25 – 35 gadīgiem darbiniekiem.” 
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42 

Gabranovs Verners  “Atšėirības apmierinātībā ar darbu dažāda vecumposma 
darbiniekiem organizācijā” 

43 

Galkina Valentīna  “6 – 7 gadus vecu sagatavošanas grupas bērnu un mājas bērnu 
trauksmes līmeĦa atšėirības.” 

44 Gērve Karīna  “10 – 11 gadīgu skolēnu trauksmes līmeĦa atšėirības.” 

45 

Gončarova Aija “Kreativitātes un pašaktualizācijas līmeĦa sakarības 35 - 45 gadīgu 
profesionālo mākslinieku grupā.” 

46 

Grava Inese “Lielpilsētas centra vidusskolas 14 – 15 g. v. pusaudžu pašvērtējuma 
un trauksmes un viĦu vecāku priekšstata.” 

47 

Gurtaja Eva  “20 – 30 gadus vecu basketbolistu un austrumu cīĦu sportistu 
agresijas līmeĦa atšėirības.” 

48 

Gūtmane Inese “Atšėirības starp sākumskolēna pašvērtējuma līmeni un skolotāja 
pašvērtējuma līmeni.” 

49 

Hartmane Ramona  “Agresijas un trauksmes līmeĦa sakarības pusaudžiem X grupā. “ 

50 

Hripušina Linda  “Agresijas un trauksmes līmeĦa savstarpējās sakarības 14 – 15 g. 
pusaudžiem.” 

51 

Iraida Anete  “Subjektīvā pašizjūta ăimenē un konfliktu risināšanas taktikas 
izpēte bezbērnu ăimenes”. 

52 

Jaksone Rita   “Intrapunivitātes un ekstrapunivitātes līmeĦu atšėirības darbiniekiem 
20 – 30 un 40 – 50 gadīgiem.” 

53 

Janišone Zita  “Agresijas un trauksmes sakarības 25 – 50 gadīgām sievietēm X 
organizācijā.” 

54 

Jansone Vita  “X organizācijas darbinieku sociālā intelekta un radošās domāšanas 
sakarības. “ 

55 

Jariša Gunita ” Interešu un spēju veidošanās jaunākajā skolas vecuma bērniem 
vasaras brīvlaikā”. 

56 

Jēkabsone Andra 
Palīne  

“Sasnieguma motivācijas un pašvērtējuma mijsakarības jauniešu 
vecumā” 

57 

Ježova Krista “Vadošā konflikta risināšanas stila atšėirības sievietēm un vīriešiem 
25 – 40 g. v.” 

58 

Jonikāne Sandra  “35 – 45 gadīgu darbinieku kontroles lokusa un darba motivācijas 
sakarība “ 

59 

Kāle Andželia  “Subjektīvā kontroles lokusa un agresijas līmeĦa mijsakarības 14 – 
16 gadīgiem pusaudžiem.” 

60 

Kalna Iveta “35 – 45 gadīgu sieviešu rakstura akcentuāciju veidu un konfliktu 
risināšanas stratēăiju izvēles savstarpējās sakarības.” 

61 

KalniĦa Ieva  “25 – 35 gadīgu darbinieku priekšstatu par reālo un ideālo 
organizāciju kultūru un darba motivācijas sakarības organizācijā X” 

62 

KalniĦa Iveta  “25 – 59 g darbinieku vajadzība pēc sasniegumiem un darba 
kontroles lēmuma sakarības” 
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63 

Kanišs Uăis “Uzmanības noturības atšėirības 20 – 49 g. v. cilvēkiem pret 
stimulmateriālu dažāda fona “. 

64 

KāpostiĦa Ilona “Uzmanības noturības īpatnības 20 – 30 gadu veciem fiziska un 
intelektuāla darba darītājiem stresa situācijās.” 

65 

KārkliĦa Baiba  “Priekštats par reālās un ideālās organizāciju kultūras atšėirībām un 
darba motivācijas sakarības 25 – 35 gadīgiem darbiniekiem” 

66 

KauliĦa Gunita “Ăimenes audzināšanas stila saistība ar 9 – 11 g.v. bērna emocionālo 
pašizjūtu ăimenē.” 

67 

Kleins Andris  “25 – 45 gadīgu grupas vadītāju stila un sociālpsiholoăiskā klimata 
darba grupā sakarības.” 

68 

KĜava Aelita  “20 – 25 gadīgu sieviešu agresivitātes līmeĦa un uzvedības taktika 
konfliktsituācijās savstarpējās sakarības.” 

69 

KĜava Ārija  “Konfliktu risināšanas taktikas atšėirības vīriešiem un sievietēm 
vecuma posmā no 20 – 25 g. firmā X”. 

70 

KĜaviĦa Gajanē  “Personības Es tēlu saistība ar pašvērtējumu un trauksmes līmeni 
atbalsta grupā.” 

71 

Kokarēviča Alla “15 – 16 gadīgu zēnu un meiteĦu atšėirības kreativitātes attīstībā X 
grupā”. 

72 

Koleda Ligita  “Sakarības starp agresijas līmeni un pašvērtējumu 12 – 13 gadīgām 
meitenēm.” 

73 

KoĜesĦika Viktorija “Pašvērtējuma atšėirības 15 – 16 gadīgiem jauniešiem un 
jaunietēm.” 

74 

KrastiĦa Inga “25 – 35 gadīgu sieviešu un vīriešu stresa pārvarēšanas stratēăiju 
atšėirības.” 

75 

Kraukle Iluta  “Klientu apkalpošanas darbinieku un administratīvo darbinieku 
sasniegumu motivācijas izpēte” 

76 

Kraukle Inta “Kreativitātes līmeĦa un rakstura akcentuācijas izteiktības līmeĦa 
savstarpējās sakarības 16 – 18 gadīgiem pusaudžiem X vidusskolā “ 

77 

Krauze Zita “Pusaudžu pašvērtējuma un pretenziju līmeĦa mijsakarības.” 

78 

KrieviĦa Anda “Pirmskolas vecuma bērnu pašvērtējuma un trauksmes līmeĦa 
saistība ar pozīciju ăimenē.” 

79 

Kritāne – Cirša Ilona  “Jauniešu vērtību orientācijas atšėirības Rīgā un lauku pilsētās.”  

80 

Kriumane Zane  “Agresijas un kontroles lokusa mijsakarības X vidusskolas 16 – 17 
gadīgiem jauniešiem.” 

81 KrūmiĦa Inese  “Vērtību orientācijas atšėirības 20 – 30 gadīgiem.” 

82 

Kudrašova Natālija  “Spēja uz psiholoăisko noturību un ăimenes trauksmes sakarības 
sievietēm agrīnā briedumā.” 
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83 

Kulakova Sandra  “Aktuālās darba motivācijas un apmierinātība ar darbu mijsakarības 
vecumposmā 25 – 35 gadi “. 

84 

Kumsāre Rudīte  “Pusaudžu (14 – 15) agresijas un pašvērtējuma kopsakarības.” 

85 

Kvaškova Rita “Uzmanības un atmiĦas sakarības 12 – 14 gadus veciem 
pusaudžiem.” 

86 

Ėude Guna  “X pilsētas vispār izglītojošās skolas 17 – 19 gadīgu jauniešu ar 
uzĦēmēj darbības izglītības virzienu un vispārizglītojošās 
vidusskolas personības iezīmju atšėirības. “ 

87 

Labecka Evija  “35 – 45 gadus vecu vadītāju vadības stila un pretenziju līmeĦa 
sakarības.” 

88 

Lācis Dāvis “Atšėirības izdegšanas sindromā pārdevējiem un citiem firmas 
darbiniekiem. 

89 

Laicāne Inese  “Vētīborientācijas sistēmas atšėirības starp biroja darbiniekiem un 
māksliniekiem.” 

90 

LapiĦa Sanita “Pusaudžu depresivitātes un agresivitātes mijsakarības.” 

91 

Lavrinoviča Ineta  ”Vadošās reprezentatīvās sistēmas un priekšstati par komunikāciju 
organizācijā sakarības. “ 

92 

Lazda Amanda  “Trauksmainības un stresa līmeĦu rādītāju sakarība 25 – 35 g X 
organizācijas klientu apkalpošanas daĜā.” 

93 

Lazdāne Maruta   “Algotu darbu strādājošu un algotu darbu nestrādājošu 45 – 55 g. 
sieviešu trauksmes līmeĦa atšėirības.” 

94 

LegzdiĦš Armands  “Kontroles lokusa un sasnieguma motivācijas mijsakarības vīriešiem 
agrīnā brieduma gados.” 

95 

Leone Inga  “Sakarības starp motivāciju u veiksmi un gatavību X kolektīvā” 

96 

Loče Vaira  “Situatīvās un personības trauksmes sakarības 14 – 16 gadīgiem 
pusaudžiem.” 

97 

Lūse Anita  “Darba stāža un uzvedības taktika konfliktsituācijās mijsakarības 25 
– 50 g. skolotājām.” 

98 

Mackēvičs Sandis “Stresa līmeĦa atšėirības 25 – 35 gadīgiem vīriešiem un sievietēm.” 

99 

MaisiĦa Dace  “Priekšstati par reālo un ideālo organizāciju kultūru attīstībām un 
darba motivācijas sakarības 25 – 35 gadus veciem darbiniekiem. 

100 

Mandava Santa  “30 – 40 gadīgu policistu un zemessargu agresijas līmeĦa atšėirības 
X rajonā.” 

101 

Mangale Valda  “Vērtību orientācijas un sasniegumu motivācijas sakarības 16 – 17 
gadīgiem jauniešiem”. 

102 

Meisīte Iveta  “Atšėirības agresīvajās izpausmēs 25 – 35 gadīgiem vadītājiem un 
padotajiem.” 
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103 

Mihejevs Ernests “Sakarības starp pašvērtējumu un trauksmes izpausmēm jauniešu 
vecumā.” 

104 

Neiburga Ieva “Uzmanības noturības atšėirības 12 – 13 gadīgiem vājdzirdīgiem un 
dzirdīgiem bērniem”. 

105 

Neilande Zanda  “Sasnieguma motivācijas un pašvērtējuma sakarība 25 – 35 
g.filoloăijas studentiem,” 

106 

Niedra Jānis  “Trauksmes līmeĦa atšėirības 40 – 50 gadīgajiem pieaugušajiem ar 
saglabātu sociālo statusu”. 

107 

Niedra Lolita  “40 – 60 gadīgu analoăiski veselu un analoăiski slimu cilvēku 
trauksmes līmeĦa atšėirības. “ 

108 

Orlovska Inna  “Precēto un neprecēto darbinieku sasnieguma motivācijas atšėirības 
“ 

109 

Oskars Drunka  “Darbinieku profesionālās darbības motivācijas un apmierinātības 
saistības agrīnā brieduma vecumā” 

110 

Ozola Iveta “Pusaudžu vecuma bērnu pašvērtējuma un agresivitātes līmeĦa 
mijsakarības.” 

111 Ozola Sintija “Pircēju rīcības motīvu analīze” 

112 

Pabērza Ligita “Uzmanības noturības un iegaumēšanas apjoma sakarības 7 – 8 g. 
veciem bērniem. “ 

113 

Pagrode Ineta  “Konfliktu stratēăijas atšėirības starp latviski un krieviski 
runājošiem darbiniekiem organizācijā X.” 

114 

Pētersone Kristīne “ES koncepcijas atšėirības jauniešiem 16 - 25 gadu vecumā, kas ir 
atkarīgi no narkotikām un kas nav atkarīgi no narkotikām.” 

115 

Pētersone Sarmīte  „Sasnieguma motivācijas atšėirības 16 – 17 gadus veciem 
jauniešiem un jaunietēm” 

116 

Platā Iveta  “25 – 35 gadus vecu militārās struktūrās strādājošo un privātā 
sektorā strādājošo agresivitātes līmeĦa atšėirības.” 

117 

Pontage Antra “Ārstu un medicīnas māsu darba motivācijas atšėirības P StradiĦa 
universitātes klīniskajā slimnīcā” 

118 

Priedniece Anita  “Personības komunikatīvās nostādnes un starppersonu saskarsme”. 

119 

Priedola Lora “Bērnu namā X dzīvojošu 14 – 16 gadīgu pusaudžu pašvērtējuma un 
agresijas mijsakarības.” 

120 

Prigičeva Liene  “Pašatieksmes līmeĦa atšėirības vidusskolā un tehnikumā 
studējošiem 16 – 17 gadus veciem jauniešiem. “ 

121 

Puzāne Evita “Izdegšanas sindroma līmeĦa atšėirības starp medicīnā strādājošiem 
25 – 30 gadus veciem vīriešiem un sievietēm.” 

122 

Rabaka Laura  “Fiziskās agresivitātes izpausmju atšėirības 5 gadus veciem zēniem 
un meitenēm.” 
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123 

Ribina Laura “Trauksmes un pašvērtējuma sakarības pusaudžu vecumā – 15 16 
gadi.” 

124 

Rubene Signe  “15 – 18 gadīgu meiteĦu un zēnu sasnieguma motivācijas līmeĦu 
atšėirības” 

125 

Ruze Inese  “Dažādu vadības stilu un sociālpsiholiăiskā klimata sakarības 
mazajās grupās uzĦēmumā X.” 

126 

Sakša Aiva  “Priekšstats par reālo un ideālo organizāciju kultūru savstarpējās 
atšėirības 25 – 35 gadīgiem X organizācijas darbiniekiem”. 

127 

Sandra Niklāva “Vecāku attieksmju saistība ar 8 – 10 gadīgu bērnu pašvērtējuma 
līmeni.” 

128 

Saukuma Sarmīte  “14 – 16 gadīgu pusaudžu agresijas līmeĦa un dusmu līmeĦa 
sakarība”. 

129 

SemeĦēva Jana “Vidēja brieduma pieaugušā pašvērtējuma un dzīves stila sakarības.” 

130 

Sila Laura  “Studentu intraversijas ekstraversijas un atzinības motivācijas 
sakarības” 

131 

SiliĦa Solveiga  “Konflikta risināšanas taktikas atšėirības psiholoăijas un 
komercdarbības studentiem.” 

132 

Simsons Normunds  “20 – 30 gadīgu cilvēku rakstura akcentuācija un konfliktu 
risināšanas stratēăiju savstarpējās sakarības”. 

133 

SkujiĦa Evija “Izdegšanas sindroma un ekstraversijas sakarības 30 – 45 gadīgiem”. 

134 

Sproăis Viesturs  “Mazo grupu psiholoăisko klimatu saistības ar darbinieku 
savstarpējo attiecību motivāciju” 

135 

Stepena Maija  “35 – 45 gadīgu vadītāju vadības stila un sociālā intelekta 
mijsakarības.” 

136 

StepiĦa Anita  “Pašvērtējuma un stresa līmeĦa mijsakarība vīriešu un sieviešu 
grupās.” 

137 

Stikāne Dagnija  “Sasniegumu motivācijas un X reklāmas aăentūras pakalpojumu 
izvēlei motivējošie faktori “ 

138 

Stradomska Ieva  “Vērtību un vajadzību sakarība jauniešiem 17 – 18 gadu 
vecumposmā “. 

139 

SuĜepoviča Sandra  “25 – 45 gadīgu organizācijas darbinieku priekšstata par ideālo un 
reālo organizācijas motivācijassakarības” 

140 

Šalma Sandra  “8 – 9 gadīgu bērnu trauksmes līmeĦa izmaiĦas attīstošo nodarbību 
procesā sākumskolā.” 

141 

Štelca Dace “Vispārējā intelekta līmeĦa un neverbālās kreativitātes līmeĦa 
sakarības sievietēm X organizācijā.” 

142 

Štreite Zenta  “Darba motivācijas un sasnieguma motivācijas sakarība 30 – 40 g X 
organizācijas darbā” 

143 

Šulte Zane  “Pašvērtējuma un sasnieguma motivācijas mijsakarības 13 – 14 gadu 
veciem pusaudžiem “ 
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144 

Tabaka Jolanta  “Trauksmes līmeĦa atšėirību izpēte stabilas organizācijas un 
pārmaiĦu procesā esošas organizācijas.” 

145 Talašova Alla  “Psiholoăiskā klimata cēloĦu izpēte organizācijā.”  

146 

Taube Inese “Stresa pārvarēšanas stratēăiju un pašaktualizācijas līmeĦa 
savstarpējās sakarības 25 35 gads vecām sievietēm.” 

147 

Trektere Vineta  “9 – 11 gadīgu bērnu trauksmes un agresijas līmeĦu mijsakarības.” 

148 Tukāne Ieva  “Darbinieku stresa un trauksmes sakarību izpēte.” 

149 

Umure Ineta “13 – 14 gadīgu skolēnu pašvērtējums saistībā ar sekmju 
novērtējumu un prognozi klasēs.” 

150 

Urbāns Ivars  “30 – 50 gadīgu indivīdu alkohola atkarības un agresijas līmeĦu 
sakarības.” 

151 

Usāne Sarmīte  “Darbinieku lojalitāte pret organizāciju atšėirības uzĦēmumos “A” 
un “R”. 

152 

Vaivade Anete  “Apmierinātības ar darbu sakarība ar darba kontroles lokusu 
organizācijas 20 – 50 gadus veciem darbiniekiem”. 

153 Vēgnere Dace “Pašvērtējuma atšėirības 13 – 14 g.v. pusaudžiem.” 

154 

Vende – Priekule 
Evija 

 “Noturības stresa situācijās atšėirības jauniešu un pusaudžu grupās. 
“ 

155 

Vilcāne Kristīne “Trauksmes un agresivitātes līmeĦa sakarības 13 – 16 gadus veciem 
pusaudžiem.” 

156 

Vilde Indra  “Organizācija X strādājošu 25 - 40 gadus vecu sieviešu un vīriešu 
darba motivācijas. 

157 

Vītola Vita  “Lauksaimniecības organizāciju vadītāju intelekta struktūras un 
vadīšanas funkciju sakarības. 

158 

Voiceha Linda “Vīriešu un sieviešu psiholoăiskā atšėirības sociālajā adaptācijā.” 

159 

Voicehoviča Jana  “13 – 14 g.v. zēnu un meiteĦu trauksmes līmeĦa atšėirības.” 

160 

Voiska Dace “Pašvērtējuma un trauksmes līmeĦa atšėirības 4. un 5. klašu 
skolēniem.” 

161 

Zabrāne Valda “25 – 35 gadīgu psiholoăijas fakultāšu studentu pašpieĦemšanas un 
spējas pieĦemt apkārtējos mijsakarības. “ 

162 

Zālīte Anita “Pusaudžu depresijas līmeĦa atšėirības 15 – 16 gadīgiem ăimnāzijas 
un internātskolas skolēniem.” 

163 

Zālīte Elīna  “25 – 35 gadus vecu vadītāju vadības stila un agresivitātes 
līmeĦa mijsakarības.” 

164 

Zarāne Zane “Pusaudžu pašvērtējuma un sasnieguma motivācijas kopsakarības.” 
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165 

ZārdiĦa Inese  “35 – 40 gadīgu sieviešu agresijas veida un reakciju uz frustrāciju 
sakarības.” 

166 

Zavele Kristīna  “13 – 14 gadīgu pusaudžu no pilnām ăimenēm un nepilnām 
ăimenēm pašvērtējuma un depresijas sakarība.” 

167 

Zelgalve Viola “Empātijas līmeĦa atšėirības 15 g.v. pusaudžiem no šėirtām u 
pilnām ăimenēm.” 

168 

Zemmere Ingūna  “Sasnieguma motivācijas atšėirības pirmskolas pedagogiem dažādās 
vecuma grupās 

169 

ZiediĦa Inga  “Agresijas līmeĦa atšėirības pusaudžiem lauku skolā un Rīgas X 
skolā.” 
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2003. gadā RPIVA psiholoăijas fakultātē aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
 

 
Vārds, uzvārds Darba nosaukums Vadītājs Atzīm

e 

1 Žepere Ieva 
Atšėirības organizācijas X vadītāju un padoto 
motivāciju uz sasniegumiem A.Baltmugure 8 

2 LapiĦa Iluta 
Atšėirības starp ideālo un reālo līderi izpēte valsts 
organizācijā un privātajā organizācijā A.Baltmugure 7 

3 
Limanoviča 
Edīte 

Darba motivācijas faktoru atšėirības 20-30 un 40-50 
g.v. sievietēm X organizācijā A.Baltmugure 5 

4 Čakste Liene 

Darba motivācijas finansu, darba un sociālo motīvu 
atšėirība 25-64 gadus veciem skolotājiem strādājošiem 
valsts un privātā struktūrā A.Baltmugure 5 

5 
Andersone 
Ingrīda 

Darba motivācijas un stresa līmeĦa sakarības 
darbiniekiem organizācijā X A.Baltmugure 5 

6 Kurilova Antra 
Organizācijā X strādājošo darbinieku atšėirības 
priekšstatos par ideālo un reālo organizācijas kultūru A.Baltmugure 8 

7 Zvirgzda Daina 
Organizācijas kultūru tagad un ideālo – atšėirības 
valsts un privātā izglītības iestādē A.Baltmugure 7 

8 
Mūrniece 
Solvita 

Organizācijas X 25-37 gadīgu darbinieku priekšstatu 
par reālo un ideālo organizācijas kultūru atšėirības A.Baltmugure 7 

9 
Apfelbauma 
Sandra 

Organizācijas X 25-37 gadīgu darbinieku priekšstatu 
par reālo un ideālo organizācijas kultūru un darba 
motivācijas sakarības A.Baltmugure 7 

10 Ubagovska Inga 
Pirmskolas vecuma 5-6 gadīgu zēnu un meiteĦu 
prosociālo emociju atšėirības A.Baltmugure 5 

11 Vekmane Baiba 
Privātās organizācijas x iekšējās kultūras un darbinieku 
motivācijas sakarības A.Baltmugure 7 

12 Glavecka Ilva 

Reālās un ideālās organizācijas kultūras un darbinieku 
motivācijas uz sasniegumiem sakarības 35-45 g.v. X 
uzĦēmuma darbiniekiem A.Baltmugure 7 

13 Asvere Inese 

Starppersonu komunikāciju atšėirības starp 25-30 
gadies veciem un 45-50 gadus veciem darbiniekiem 
organizācijā A.Baltmugure 6 

14 BuliĦa Lelde 
Valsts organizācijas x reālā un ideālā iekšējā kultūra un 
darbinieku darba motivācijas sakarības A.Baltmugure 5 

15 Igaune Inga 

X organizācijas 30-45 gadīgu darbinieku priekšstatu 
par reālo un ideālo organizācijas kultūru un 
psiholoăisko klimatu sakarības A.Baltmugure 7 

16 Bambāne Iveta 
X organizācijas kultūras atšėirības starp reālo un ideālo 
organizācijas kultūru A.Baltmugure 5 

17 Heringa Kristīne 
12-14 gadīgu pusaudžu agresijas un pašvērtējuma 
līmeĦa sakarības A.KauliĦa 6 

18 Pūce Aiga 
14-15 gadīgu zēnu un meiteĦu pašvērtējuma līmeĦa 
atšėirības A.KauliĦa 6 

19 Jansone Sandra 
Agresijas un trauksmes sakarības 30-40 gadīgiem 
pieaugušajiem A.KauliĦa 6 

20 Zvirgzda Agita 
Agresivitātes līmeĦa atšėirības zēniem un meit. 13-14 
g.v. skolā X A.KauliĦa 6 

21 Pētersone Ina 
Intelekta līmeĦa un tīšās iegaumēšanas sakarība 15-14 
gadīgiem pusaudžiem A.KauliĦa 7 

22 Vilsone Sanita 

Izdegšanas sindroma attīstības atšėirības darbiniekiem 
kuru profesionālā darbība vairāk nekā 5 gadus ir 
saistīta ar cilvēkiem un …. nav saistīta ar cilvēkiem A.KauliĦa 8 

23 Rudzīte Tamāra 
Pašvērtējuma līmeĦa atšėirības 11-12 g.. pusaudžiem X 
internātskolā un Y vispārizglītojošā skolā A.KauliĦa 8 
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24 Dzirkale Agnese 
Pašvērtējuma līmeĦa atšėirības Latvijas lauku un 
pilsētu vidusskolu pusaudžiem A.KauliĦa 7 

25 Rieksta Dace 
Pašvērtējuma līmeĦa un mācīšanās motivācijas 
sakarība 10-11 gadīgiem bērniem A.KauliĦa 8 

26 Stelpe Ildze 

Pašvērtējuma un atzinības motivācijas sakarību 
atšėirības 35-45 gadīgām sievietēm ar lieko un normālu 
svaru A.KauliĦa 7 

27 Oriniša Ginta 

Sasniegumu motivācijas līmeĦa atšėirības 25-30 g.v. 
pārdevējiem – sievietēm un vīriešiem tirdzniecības 
uzĦēmumā X A.KauliĦa 7 

28 Matvejeva Ilga 
Sasniegumu motivācijas un izdegšanas sindroma 
sakarība 30-40 gadīgām vidējā līmeĦa darbiniecēm A.KauliĦa 7 

29 Buka Ineta 
Sasniegumu motivāciju un rakstura īpašību sakarība X 
organizācijas darbiniekiem vecumā no 30-40 gadiem A.KauliĦa 8 

30 Jurjāne Emīlija 
Soc. Intelekta atšėirības 14-15 g. pusaudžiem no pilnas 
un nepilnas ăimenes A.KauliĦa 8 

31 Šenberga Laura 
Sociālā intelekta atšėirības 10-11  un 11-12 gadīgiem 
pusaudžiem A.KauliĦa 7 

32 
Kunšteina 
Kristīne 

Sociālā intelekta atšėirības 14-15 gadīgiem 
vispārizglītojošās skolas pusaudžiem un pusaudžiem ar 
narkomānijas diagnozi. A.KauliĦa 8 

33 
Martinoviča 
ěena Sociālā intelekta atšėirības 16 g.v. zēniem un meitenēm A.KauliĦa 9 

34 ApaĜa Vita 
Sociālā intelekta atšėirības 20-30 gadīgām sievietēm 
un vīriešiem A.KauliĦa 7 

35 Studente Ieva 
Sociālā intelekta atšėirības Rīgas X vidusskolas un 
lauku Y vidusskolas 16-17 gadus veciem jauniešiem A.KauliĦa 7 

36 Gerrovica Ilze 
Sociālā intelekta līmeĦa atšėirība ăimenē dzīvojošiem 
un bērnunamā dzīvojošiem 12-13 gad. pusaudžiem A.KauliĦa 8 

37 Staudža Vinnija 
Sociālā intelekta un sasniegumu motivācijas 
mijsakarības vīriešiem vecumā no 25 -35 g. A.KauliĦa 8 

38 Zundure Aija 
Trauksmes un agresijas līmeĦa mijsakarība 14-15 
gadīgiem pusaudžiem A.KauliĦa 7 

39 Kravale Evita 
Trauksmes un pašvērtējuma līmeĦa sarības 14-15 
gadīgiem pusaudžiem A.KauliĦa 6 

40 Blicavs Māris 
Trauksmes un sasniegumu motivācijas līmeĦa 
sakarības 14-15 gadīgiem pusaudžiem A.KauliĦa 6 

41 MiĜutina Olga 
Vispārējā intelekta un sociālā intelekta līmeĦa 
sakarības 14-15 g.v. pusaudžiem Rīgas x vidusskolā A.kauliĦa 6 

42 Rebuka Inta 
Vispārējā intelekta un trauksmes līmeĦa sakarības 
piezagušajiem vecumā no 3- līdz 40 gadiem A.KauliĦa 8 

43 PrikĦa Inga 
Vispārīgā intelekta un sociālā intelekta līmeĦu 
sakarības 14-15 g.v. pusaudžiem Rīgas X vidusskolā A.KauliĦa 6 

44 Sudmale Sintija 
X vidusskolas 11-13 gadīgu meiteĦu un zēnu agresijas 
līmeĦa atšėirības A.KauliĦa 9 

45 Platace Ināra 
11-12 gadīgu bērnu un viĦu vecāku pasaules uztveres 
izskaidrojošā stila atšėirības A.Lasmane 7 

46 BĜinkova Ilvija 
13-14 g. visp.izgl. skolu pusaudžu un bērnu nama 
pusaudžu emocionālās pašattieksmes atšėirības A.Lasmane 6 

47 Šubēvica Zane 
13-14 gadīgu pusaudžu un 16-17 gadīgu jauniešu 
dominējošo vērtību un vajadzību izpēte A.Lasmane 5 

48 
Legante 
Dagmāra 

25-35 gadīgu vadītāju vadības stila un agresivitātes 
līmeĦa mijsakarības A.Lasmane 7 

49 Ozola Tamāra 
30-45 gadīgu sieviešu personības autonomijas un 
karjeras izvēles motivācijas sakarības A.Lasmane 7 

50 Circene Santa 
30-45 gadīgu vīriešu vadītāju vadības stila un lēmumu 
pieĦemšanas veida sakarības A.Lasmane 5 
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51 Rudovska Eva 
Darbinieku apmierinātības ar darbu atšėirības valsts, 
pašvaldības un privātajā struktūrā A.Lasmane 5 

52 ZariĦa Baiba 
Darbinieku apmierinātības ar darbu un frustrācijas 
sakarības X organizācijā A.Lasmane 7 

53 Briede Žanna 
Darbinieku darba motivācijas un frustrācijas reakcijas 
sakarības x organizācijā A.Lasmane 7 

54 Freimane Ilona 
Darbinieku motivācijas inovatīvām pārmaiĦām un 
apmierinātības ar darbu sakarības X organizācijā A.Lasmane 6 

55 Freimanis Rauls 
Depresīvu iezīmju izteiktības un agresijas savstarpējā 
saistība zēniem pusaudžu vecumā A.lasmane 7 

56 Jaunozols Ēriks 

Drošības organizācijas struktūras darbinieku ar 
disciplīnas pārkāpumiem un darbinieku bez disciplīnas 
pārkāpumiem dominējošo motivācijas faktoru analīze A.Lasmane 6 

57 Šalme Kristīne 
Emocionālās izdegšanas līmeĦa atšėirības pilsētas un 
lauku vispārizglītojošo skolu skolotājiem A.Lasmane 7 

58 
Cildermane 
Laila 

Intelektuālā darba darītāju emocionālās izdegšanas 
līmeĦa, psiholoăiskās aizsardzības mehānismu 
dominējošās stratēăijas un psihosomatisko traucējumu 
izteiktības sakarības A.Lasmane 8 

59 Rietuma Ieva 
Latvijas interneta lietotāju sociālpsiholoăiskās 
īpatnības virtuālajā saskarsmē A.Lasmane 6 

60 KrūmiĦa Sandra 
Lielpilsētas organizāciju 35-50 gadīgu sieviešu vadītāju 
un viĦu darbinieku vērtību sistēmas atšėirības A.Lasmane 8 

61 BērziĦa ilva 
Mehāniskās un verbāli loăiskās atmiĦas īpatnību 
atšėirības 14-15 g.v. pusaudžiem A.Lasmane 6 

62 Zālīte Zane 
Mitoloăijas kā senatnes psiholoăijas un psiholoăijas kā 
moderno laiku mitoloăijas sakarības A.Lasmane 6 

63 Simsone Ilva 
Narkotiskās vielas pamēăinājušo un nepamēăinājušo 
15-16 gadīgo pusaudžu pašvērtējuma līmeĦa atšėirības A.Lasmane 7 

64 
Adamoviča 
Lāsma 

Organizācijas X 20-40 gadīgu darbinieku un 40-60 g.v. 
darb. Priekšstatu par reālo un ideālo organizācijas 
Kultūru atšėirības A.Lasmane 5 

65 
Pommers 
Aleksandrs 

P.Dāles psiholoăisko atziĦu par radošas personības 
īpatnībām un vērtībām sakarības ar Z.Freida un 
K.G.Junga, A.Maslova, V.Frankla, E.Fromma atziĦām A.Lasmane 8 

66 Kiršteine Inga 
Pers. Struktūras izpratnes salīdzinājums Z.Freida, 
K.G.Junga, P.Dāles un P.Jurēviča darbos A.Lasmane 7 

67 Kubile Evija 
Pusaudžu vecuma (no 14-16 g.v.) meiteĦu un zēmu 
depresīvā stāvokĜa līmeĦa atšėirības A.Lasmane   

68 
Niedra 
Aleksandra 

Vadības stila sakarības ar darbinieku apmierinātību ar 
darbu organizācijā A.Lasmane 5 

69 SlaidiĦa Līga 

X organizācijas A un B struktūrvienību darbinieku 
priekšstatu par reālo un ideālo organizācijas kultūru 
atšėirības A.Lasmane 7 

70 KamoliĦa Vineta 

X organizācijas C un D struktūrvienību darbinieku (30-
45) priekšstatu par reālo un ideālo organizācijas kultūru 
atšėirības A.Lasmane 8 

71 Adamovičs Jānis 

X organizācijās darbinieku priekšstatu par 
organizācijas kultūru un apmierinātības ar darbu 
sakarības A.Lasmane 7 

72 
Kurzemniece 
Jūlija 

X organizācijas darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizācijas kultūru atšėirības A.Lasmane 9 

73 ZeĜinska Elita 
X organizācijas darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizācijas kultūru atšėirības A.Lasmane 9 

74 Tabūne Iveta 
15-16 g.v. pusaudžu naidīguma un agresīvas uzvedības 
sakarības A.Vecgrāve 7 

75 Puite Kristīne 15-16 gadus vecu pusaudžu agresijas veidu atšėirības A.Vecgrāve 5 
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76 Stilve Sigita 
Dzīves mērėu eksistences un depresijas līmeĦa 
sakarības pieaugušajiem vecumā posmā 30-40 g.v. A.Vecgrāve 5 

77 Znatnaja Dace 
Izdegšanas sindroma līmeĦa atšėirības zobārstiem ar 
darba stāžu 1-5 gadi un 20-25 gadi A.Vecgrāve 7 

78 Branta Alēna 
10-12 g. pusaudžu mācību motivācijas faktoru zināšanu 
apguves un vērtējuma sakarības D.BērziĦa 7 

79 KrastiĦa Inese 
10-12 gadīgu zēnu un meiteĦu pašvērtējuma līmeĦa 
atšėirības D.BērziĦa 8 

80 Zaharčuka inita 

11-12 gadus vecu pusaudžu depresijas līmeĦa 
pamatskolā un internātskolā ar speciālām vajadzībām 
atšėirības D.BērziĦa 5 

81 
Ampermane 
Dace 

18-20 g.v. studenšu intelekta un pašvērtējuma līmeĦu 
sakarības D.BērziĦa 7 

82 PiĦėe marika 
360* atgr. Saites aptaujas kā organizācijas kult. Izp. 
Metodes izmantošana divās valsts organizācijas A un B D.BērziĦa 7 

83 KrēsliĦa Iveta 
Aktualitātes un galvenās attīstības tendences 
psiholoăijā Latvijā 20. gs-30 gados D.BērziĦa 7 

84 Vicena Linda 
Aprūpes profesijās strādājošu 20-40 gadīgu cilvēku 
pašvērtējuma un vainas izjūtas mijsakarības D.BērziĦa 6 

85 Pābērzs Aivis 
Atzinības motivācijas un sasniegumu vajadzības 
sakarības organizācijas X 25-45 g.v. darbiniekiem D.BērziĦa 7 

86 
Ābolkalne 
Marita 

Darba kolektīva sociālpsiholoăiskā klimata vērtējuma 
saistība ar darbinieku vadības stilu D.BērziĦa 5 

87 Rozniece Inga 
Darba motivējošo faktoru atšėirības sievietēm X 
organizācijā vecumā no 25-30 g.v. un 35-40 g.v. D.BērziĦa 8 

88 Bekmane Jolanta 
Depresijas un trauksmes līmeĦu saistība 30-45 
gadīgiem pieaugušajiem D.BērziĦa 6 

89 Skurule Ilze 
Empātijas līmeĦa atšėirības pilsētas un lauku 14-15 
g.v. pusaudžiem D.BērziĦa 7 

90 
Baumerte-LoĜa 
Ilze 

Intelekta līmeĦa atšėirības zēniem un meitenēm 
pirmsskolas vecumposmā D.BērziĦa 7 

91 LapiĦš Jānis 
Kontroles lokusa saistība ar trauksmes līmeni sievietēm 
un vīriešiem 30-40 g.v. D.BērziĦa 8 

92 Rando Ervins 
Kontroles lokusa saistība ar trauksmes līmeni sievietēm 
un vīriešiem 30-40 g.v. D.BērziĦa 8 

93 Dukule Rūta 
L.N. Sobčikas personības testa rezultātu analīze 13-15 
gadīgiem pusaudžiem Latvija D.BērziĦa 7 

94 KrēsliĦa Zane 
Motivācijas un emoc. izdegšanas sindr. Savstr. 
Sakarības palīdzošo prof. pārst. Sievietēm 30-40 g.v. D.BērziĦa 8 

95 Medne Māra 

Motivācijas un emocionālās izdegšanas sindroma 
savstarpējā sakarība humāno profes. Pārst. Siev. 30-40 
g.v. D.BērziĦa 8 

96 Grebeža Antra 
Organizācijas 25-45 gadīgu darbinieku vadības stila un 
psiholoăiskā klimata novērtējuma līmeĦa sakarības D.BērziĦa 7 

97 Gintēna Brigita 
Rakstura akcentuāciju un stresa līmeĦa sakarības 22-40 
g.v. pieaugušajiem D.BērziĦa 6 

98 Balode Silva 

Sociālā intelekta un konfliktu risināšanas taktiku 
sakarības agrīnā un vidējā brieduma vecumposmā 
vidējā līmeĦa vadītājiem D.BērziĦa 5 

99 
ZriĦa Bojāre 
Inga 

Tomasa-Kilmana konfliktu testa adaptācija 14-15 
gadīgiem pusaudžiem D.BērziĦa 5 

100 BeĦėe Signa 
Trauksmainības un dominējošo vērtību atšėirības 28-35 
gadīgiem vīriešiem un sievietēm D.BērziĦa 6 

101 ZvirgzdiĦa Vija 
Verbālās un neverbālās domāšanas sakarības 12-15 g.v. 
pusaudžiem D.BērziĦa 7 

102 Semjonova Ilona 
L.N. Sobčikas personības testa rezultātu analīze 13-15 
gadīgiem pusaudžiem Latvijā D.BūziĦa 7 
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103 OzoliĦš Jānis Psiholoăiskā klimata izpēte darba kolektīvā G.Smirnova 7 

104 Filipova Marina 
16 gadīgu zēnu un meiteĦu verbāli loăiskās domāšanas 
atšėirības G.Svence 7 

105 KalniĦš Krists 
20.gs 90’ gadu Latvijas psiholoăijas doktoru disertāciju 
analīze pēc kritērija – indivīda ….definīciju atšėirības G.Svence 5 

106 Kasjanova Linda 
20-25 g.v. cilvēku pašvērtējuma un trauksmes līmeĦa 
sakarības G.Svence 7 

107 Vidžupa Aija 
20-30 g. sieviešu intelekta līmeĦa un kreativitātes 
līmeĦa sakarības G.Svence 7 

108 Buharins Aivars 
25-45 g.v. vīriešu un sieviešu konfliktu stratēăiju 
atšėirības organizācijā X G.Svence 7 

109 
Kričfaluši 
Terēza 

25-45 gadīgu valsts ieĦēmuma dienesta darbinieku 
priekšstatu par reālo un ideālo organizācijas kultūru G.Svence 6 

110 Veličko Inta 
28-35 g.v. sieviešu attieksmes pret ăimeni rādītāju un 
sociālā intelekta līmeĦa sakarības G.Svence 5 

111 
Bogdanova 
Gunita 

7-8 gadus vecu bērnu un pusaudžu sociālā intelekta 
atšėirības G.Svence 7 

112 Matisone Māra 
ApziĦas un  uzmanības jēdzienu analīze T.Celma 
grāmatā „tagadnes problēmas” G.Svence 7 

113 Vilka Kristīne 
Atalgojuma motivācijas atšėirības Latvijas X 
uzĦēmuma un Y uzĦēmuma sievietēm G.Svence 6 

114 StrazdiĦa Aija 

AtmiĦas un trauksmes līmeĦa sakarība pašvaldības 
iestādes darbiniekiem vecumā no 30-40 gadiem 
mazpilsētā X G.Svence 7 

115 Grabuste Aija 
B vidusskolas 16-19 g.v. jauniešu mācīšanās 
motivācijas un kreativitātes sakarības G.Svence 8 

116 
Muhametova 
Laima 

Brieduma perioda pieaugušo cilvēku temperamenta 
tipu un frustrācijas reakciju sakarība G.Svence 6 

117 Usāne Ināra 
Demokrātiskā vadības stila un labvēlīga psiholoăiskā 
klimata sakarības organizācijā X G.Svence 8 

118 Kleina Marina 
Fenomenoloăijas un eksistencialisma idejas T.Celma 
darbos  „Patiesība un … tagadnes problēmās” G.Svence 8 

119 Akermane Ruta 
Galvenās psiholoăijas apakšnozares P.Berkerta 
interpretācijā Latvijā 20.-30. gst. G.Svence 8 

120 Apsīte Aija 
Gribas jēdziena salīdzinājums Latvijas psiholoăijas 
vēsturē un pasaulē G.Svence 9 

121 BerĦikova Dina 
Intelekta un sociāla intelekta sakarības sievietēm 
vecumā grupā no 27 līdz 33 gadiem G.Svence 8 

122 
Vi Ĝumsone 
Liesma 

Jauniešu rakstura akcentuāciju un sasniegumu 
motivācijas sakarības G.Svence 7 

123 
DevjatĦikova 
Iluta Jauniešu vērtību analīze J.A.Studenta darbos G.Svence 9 

124 Neimane Iluta 
Jūtu jēdziens 20-30 gadu latviešu psihologu darbos un 
pasaules psiholoăijas vēsturē G.Svence 7 

125 BērziĦa Lauma 
Jūtu un patības jēdzienu analīze J.BunduĜa darbā 
„M īlas problēmas ăēnija prizmā” G.Svence 5 

126 Broms Einārs 
k.G.Junga analītiskās psiholoăijas teorijā un 
J.A.Studenta … G.Svence 10 

127 Pecholca Ilze 
Kognitīvo un gribas procesu jēdzienu traktējums 
P.Birkerta, T.Celma un J.Studenta darbos G.Svence 9 

128 PeipiĦa Dace 
Kreativitātes rādītāja un agresivitātes līmeĦa sakarības 
bērniem vecumā no 7 -10 gadiem G.Svence 8 

129 Arnicāne Aelita 
Krīzes pārvarēšanas stratēăiju un pašaktualizāc. 
LīmeĦa savstarpējās sakarības 20-30 g.v. siev. G.Svence 10 

130 Ēdere Vita Līderības fenomena jēdziens G.Svence 8 

131 Pūce Dace 
Līderības stilu un organizācijas kultūras tipu sakarības 
X organizācijā G.Svence 7 
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132 Bīskapa Iveta 
Lielu un mazu biznesa organizāciju kultūras tipu 
atšėirības G.Svence 7 

133 Zīverts MārtiĦš Mārketinga psiholoăijas attīstība latvijā G.Svence 9 
134 Dzērve Inese Organizācijas kultūras faktori X organizācijā G.Svence 5 

135 Sāviča Signija 

Organizācijas kultūras ideālā un reālā novērtējuma 
rādītāja un apmierinātības ar darbu rādītāju attiecības 
organizācijā X G.Svence 7 

136 
Berholde 
Kristīne 

Organizācijas kultūras reālā un ideālā tēla atšėirības 
divās organizācijas G.Svence 8 

137 ZvirgzdiĦa Iveta 
Organizācijas kultūras tipu sakarības reālā un ideālā 
organizācijas kultūras novērtējumā G.Svence 8 

138 Eglīte Ilona 
Pašvērtējuma jēdziena kritēriju salīdzinājums psiholoă. 
Vēsturē 20. gdst. G.Svence 8 

139 Mulareka Inga 
Pašvērtējuma līmeĦa atšėirības pusaudžu un jauniešu 
grupā G.Svence 7 

140 Everete Anita 
Pašvērtējuma līmeĦa un mācīšanās motivācijas 
sakarības pusaudžu grupā G.Svence 7 

141 
Šteingolde 
Marita 

Pašvērtējuma un sociālā intelekta sakarība 
pieaugušajiem vecumā no 30-50 g. G.Svence 8 

142 Urtāns Aigars 
Pašvērtējuma un trauksmes līmeĦa sakarības 25-35 
gadus veciem vīriešiem G.Svence 7 

143 Krilova Sandra 

Personības attīstības jēdziena salīdzinājums 
akmeoloăijā, pozitīvajā psiholoăijā un humanitārajā 
psiholoăijā G.Svence 9 

144 
Mežsarga 
jautrīte 

Personības pētījumu analīze 20 gst. 90’ g. psiholoăijas 
doktoru disertācijās G.Svence 6 

145 Eveliete Ingrīda 
Personības struktūra Z.MauriĦas, T.Celma un 
J.A.Studenta teorijās G.Svence 7 

146 KĜaviĦa Gunta 
Psiholoăijas apakšnozares J.A.Studenta interpretācijas 
Latvijā XX gst. 20.-40. gados G.Svence 9 

147 Ėemere Edīte 
Psiholoăijas apakšnozari un temati RPIVA Psiholoăijas 
fak. Studentu bak.d. 2001.-2002. gados. G.Svence 7 

148 ActiĦa Ginta 
Psiholoăijas apakšnozaru temati Latvijas psiholoăijas 
doktoru darbos 20. gs 20.gados. G.Svence 8 

149 Ėigule Tāla Psiholoăijas doktoru pētījumu tēmas 90.gados Latvijā G.Svence 7 

150 Raubena Iveta 
Psiholoăiskā klimata un sociomeriskā statusa sakarība 
pusaudžu sporta grupā G.Svence 6 

151 Kukurāne Vineta 
Pusaudžu rakstura akcentuācijas un temperamenta tipa 
sakarība G.Svence 9 

152 
Rasa Ummere 
Sanita 

Pusaudžu sociālā intelekta un agresijas līmeĦa 
sakarības G.Svence 8 

153 SermoliĦa Ina 
Pusaudžu vispārīgā intelekta rādītāju un neverbālās 
kreativitātes rādītāju sakarības G.Svence 7 

154 Krasnā Antra 
Radošās iztēles un darba spēju sakarība jauniešiem (16-
18 gadi) G.Svence 7 

155 
Sivoha-LagzdiĦa 
Inga 

Rakstura un temperamenta jēdziena analīze un 
salīdzinājums P.Birkerta, P.Dāles, J.Studenta… darbos G.Svence 8 

156 
Bekina-
Afanasjeva Aija 

Rakstura un temperamenta vēsturiskā attīstība laikā no 
XX gadsimta sākuma līdz 70. gadiem G.Svence 8 

157 Sermaukša Iveta 
Reklāmas uztveres stereotipu atšėirības divās dažādās 
pircēju vecumgrupās 22-35 un 55-70 g.v. G.Svence 8 

158 Rukmane Anita 
Sakarība starp trauksmes līmeni un rakstura 
akcentuācijām pusaudžu grupā G.Svence 8 

159 
RomaĦuka 
Tatjana 

Sakarības starp vadītāju agresijas līmeni un konfliktu 
risināšanas taktikām G.Svence 8 

160 VītiĦa Inga 
Skolotāju un skolēnu asociāciju oriăinalitātes līmeĦu 
sakarības sākumskolā G.Svence 4 

161 Mālnieks Uldis Sociālā intelekta atšėirības 14-15 gadīgiem zēniem un G.Svence 6 
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meitenēm 

162 KārkliĦa Larisa 
Sociālā intelekta atšėirības pedagogu un biroja 
darbiniekiem G.Svence 7 

163 Araja Jolanta 
Sociālā intelekta līmeĦu atšėirības 30-40 gadu veciem 
dažādu profesionālo sfēru darbiniekiem G.Svence 7 

164 Sīlis Mārcis 
Sociālā intelekta un agresijas līmeĦa sakarība 
pusaudžos G.Svence 7 

165 Kassaliete Iveta 
Sociālā intelekta un agresijas līmeĦa sakarības 
pusaudžiem G.Svence 6 

166 Gaidulis Māris 
Sociālā intelekta un empātijas līmeĦa sakarības 
darbiniekiem vecumā no 19-25 gadiem X organizācijā G.Svence 7 

167 Guseva Biruta 
Sociālās un izglītības sfēras darbinieku sociālā 
intelekta atšėirības G.Svence 8 

168 
FiĜimonova 
JeĜena Temperamenta un rakstura jēdzienu analīze G.Svence 8 

169 
Jepifanova 
jeĜena 

UzĦēmuma X reālās un ideālās organizācijas kultūras 
novērtējuma raksturojums G.Svence 9 

170 Balševica Inta 
Vadītāja demokrātiskā vadības stila un organizācijas 
klana kultūras tipa rādītāju sakarība organizācijā X G.Svence 7 

171 
Vectirāne 
Katrina 

Verbālā intelekta rādītāju atšėirības lauku un pilsētas 
bērniem pirmsskolas vecumposmā G.Svence 7 

172 Puškure Inese 
Verbālā intelekta rādītāju sakarības izpēte 6-7 gadus 
veciem bērniem G.Svence 8 

173 
Dambekalne 
Sandra 

Verbālā intelekta un verbālās kreativitātes sakarības 7-
11 gadus vecu bērnu grupā X G.Svence 6 

174 Čevere Linda 
Vispārējā intelekta līmeĦa atšėirības indivīdiem 
vecumgrupā no 30 līdz 39 gadiem un no 50-59 gadiem G.Svence 7 

175 Orupa Ingūna 
Zēnu un meiteĦu sociālā intelekta atšėirības 
vecumposmā no 11 līdz 15 gadiem G.Svence 7 

176 Zunde Iveta 
Zēnu un meiteĦu sociālā intelekta atšėirības 
vecumposmā no 11-15 g. G.Svence 7 

177 PeipiĦš Oskars 
Geštaltterapijas un kognitīvās psihoterapijas ideju 
attīstība psiholoăijas vēsturē I.Priedzniece 8 

178 Sergejevska Ieva 
Pusaudžu pašvērtējuma līmeĦa atšėirības 11-12 g.v. un 
13-14.g.v. 

Ieva 
Priedniece 6 

179 Svilāne Inese 

25-35 g.v. darbinieku priekšstatu par reālo un ideālo 
organizācijas kult. Un sasniegumu motivācijas 
sakarības org. X K.Mārtinsone 8 

180 
Kupča-Jurjāne 
Gundega 

30-35 g. vadītāju autoritārā un demokrātiskās vadības 
stila un soc. Intelekta līmeĦa sakarības K.Mārtinsone 9 

181 Luksa Andra 
30-35 gadīgu vadītāju autoritārā un demokrātiskā 
vadības stila un soc. Intelekta līmeĦa sakarības K.Mārtinsone 9 

182 Pole Inga 
35-45 g.v. vidējā līmeĦa vadītāju stresa pārvarēš. 
Stratēăiju un vadības stila sakarības org. X K.Mārtinsone 8 

183 Stepīte Anna 
Agresijas līmeĦa un krīzes pārvarēšanas stratēăiju 
savstarpējas sakarības 25-35 g.v. cilvēkiem K.Mārtinsone 6 

184 Brīkše Larisa 
Darba kolektīva x psiholoăiskā klimata un saliedētības 
indeksa sakarības K.Mārtinsone 7 

185 LiepiĦa Ilze 

Ekstraversijas un intraversijas līm. Un stresa 
pārvarēšanas stratēăiju savst. Sakarības 25-35 g.v. 
cilvēkiem. K.Mārtinsone 9 

186 Trofimova Linda 
Ekstraversijas-introversijas līmeĦa un stresa pārv. 
Stratēăiju savst. Sakarības 25-35 g.v. cilvēkiem K.Mārtinsone 9 

187 ZūdiĦa Linda 
Iekšējās saskaĦas izjūtas testa adaptācijas pirmais 
posms K.Mārtinsone 7 

188 Vīgante Inese 
Izpratne par personības struktūru Krievijas psihologa 
F.Lazurska, A.N.ěeontjeva un D.N.Uznadzes darbos K.Mārtinsone 6 
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189 Rubule Dzintra 
Kreativitātes līmeĦa un trauksmes līmeĦa sakarības X 
organizācijas darbiniekiem K.Mārtinsone 10 

190 Lismane Ilze 
Krīzes pārvarēšanas stratēăiju atšėirības 30-35 g.v. 
bezdarbniekiem un strādājošiem K.Mārtinsone 9 

191 OzoliĦa Daina 
Krīzes pārvarēšanas stratēăiju un trauksmes līmeĦa 
savstarpējās sakarības 25-35 g.v. sievietēm K.Mārtinsone 9 

192 Griščuka baiba 
Krīžu pārvarēšanas stratēăiju un agresijas līmeĦa 
savstarpējās sakarības 17 g.v. jauniešiem K.Mārtinsone 8 

193 Markūna jautrīte 
Krīžu pārvarēšanas stratēăiju un pašaktualizācijas 
līmeĦa savstarpējās sakarības sievietēm K.Mārtinsone 10 

194 Stanku Liliāna 
Krīžu risināšanas stratēăiju un konfliktu risināšanas 
stratēăiju savst. Sakarības uzĦēmumā X K.Mārtinsone 7 

195 Grutkovska Jana Latvijas psiholoăijas attīstība 20.gs. 20-30.gados. K.Mārtinsone 8 
196 Būmane Iveta Latvijas psiholoăijas attīstība 20-40. gados K.Mārtinsone 6 

197 Asarīte Vita 
Pašaktualizācijas līmeĦa atšėirības sievietēm ar un bez 
separācijas krīzes pieredzes K.Mārtinsone 9 

198 
Ozolniece 
Kristināna 

Pašaktualizācijas līmeĦa un krīžu pārvarēšanas 
stratēăiju savstarpējās sakarības 25-35 g.v. siev. K.Mārtinsone 9 

199 Klauča Julanta 
Pašaktualizācijas līmeĦa un krīžu pārvarēšanas 
stratēăiju savstarpējās sakarības 25-35g.v. sievietēm K.Mārtinsone 9 

200 Tērauda Inga Pašaktualizācijas testa adaptācijas pirmais posms K.Mārtinsone 7 

201 Taučkele laura 
Personības vērtību atšėirības vīriešiem vecumā no 20-
30 g. un 45-55 g.v. K.Mārtinsone 10 

202 Veăere Maija 
Piesaistes stila un agresijas savstarpējās sakarības 
pieaugušo vecumposmā 30-45 g.v. K.Mārtinsone 7 

203 Sircova Irina 
Piesaistes stila un emocionālās atkarības līmeĦa 
savstarpējās sakarības 30-40 g.v. sievietēm K.Mārtinsone 8 

204 Leinarte Jolanta 
Piesaistes stilu atšėirības sievietēm ar un bez 
separācijas krīzes pieredzes K.Mārtinsone 9 

205 Dzenīte Inese 
Psiholoăijas tēmu atspoguĜojums publicētājos avotos 
Latvijā 20. gst. 20-30. gados K.Mārtinsone 7 

206 Rubule Ineta 
Pusaudžu vecumposma krīzes eksistenciāli semantiskie 
aspekti K.Mārtinsone 10 

207 KārkliĦa Inese 
S.E.Hobfola stresa pārvarēšanas stratēăiju testa 
adaptācija K.Mārtinsone 10 

208 Nesaule Aiga 
S.E.Hobfola stresa pārvarēšanas stratēăiju testa 
adaptācija K.Mārtinsone 10 

209 Ozola Ingūna 

Sociālā intelekta līmeĦa un darba stresa līmeĦa 
savstarpējās sakarības 20-30 g.v. lielveikala 
pārdēvējām K.Mārtinsone 9 

210 LapiĦa Lāsma 
Sportistu trauksmes līmeĦa un sportisko sasniegumu 
savstarpēja sakarība 20-25 g.v. kamaniĦu braucējiem K.Mārtinsone 10 

211 VītoliĦa Liene Torensa testa adaptācijas 1. posms K.Mārtinsone 10 
212 ZariĦa Ināra Torensa testa adaptācijas 1.posms K.Mārtinsone 10 

213 Vāciete marija 
Trauksmes un depresijas līmeĦa sakarība pusaudžu 
grupā vecumā no 13-15 gadiem K.Mārtinsone 8 

214 Frolova Jana 
Vardarbībā cietušo pusaudžu agresivitātes un 
depresivitātes korelācija nav 5 

215 Spote Sandra 
Vardarbībā cietušo pusaudžu agresivitātes un 
depresivitātes korelācija nav 5 

216 Saknīte Una 
15-16 gadīgu zēnu un meiteĦu pašvērtējuma līmeĦa 
atšėirības O.Nikiforovs 7 

217 Rēze Ieva 
40-60 gadus vecu ar onkoloăiskām slimībām slimojošu 
un … neslimojošo indivīdu personības iezīmes O.Nikiforovs 10 

218 Blumberga Ilona Frustrācija un agresija 5-7 g.v. bērniem O.Nikiforovs 5 

219 Červinska Ginta 
Jaunieša Es reālais un Es ideālais tēls saistībā ar 
temperamentu O.Nikiforovs 7 
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220 Utkina Dina 
Lir ī testa adaptācija Latvijas izlasē vecumposmā no 18-
35 gadiem O.Nikiforovs 5 

221 Nipāne Anita 
Saliedētības rādītāju un kolektīvisma rādītāju sakarība 
organizācijā X O.Nikiforovs 5 

222 ŠauriĦš Arnis 

Sportiskās darbības motivācijas atšėirības sporta 
federācijas biedriem un vidusskolas skolēniem vecumā 
no  10-15 g.v. O.Nikiforovs 5 

223 Reihmane Ilze 
Zema pašvērtējuma līmeĦa atšėirības pusaudžu-
jauniešu vecuma grupām O.Nikiforovs 6 

224 Karpova Ligita 
Organizācijas X darbinieku pašvērtējumu un reakcijas 
uz frustrāciju virzības mijsakarības O.Nikiforvs 8 

225 KrūmiĦa Irita 
Stresa  pārvarēšanas stratēăiju un iekšējās subjektīvās 
kontroles līmeĦa savstarpējas sakarības 25-35 g.v. siev. O.ĥikiforovs 6 

226 Cīrule Agnese 

25-30 gadus vecu vīriešu, profesionālu sportistu, 
intelekta līmeĦa atšėirības no vīriešu nesportistu 
intelekta līmeĦa O.Rudenko 7 

227 Leite Inese 
Agresijas un trauksmes līmeĦa savstarpējās sakarības 
14-15 gadīgiem pusaudžiem O.Rudenko 6 

228 Čingule Inese 
Dzīvesbiedru attiecību modeĜu atšėirības juridiski 
noformētā un j. Nenoformētā savienībā. O.Rudenko 5 

229 Mišina Dace 
No narkotikām atkarīgu un neatkarību 15-20 gadīgu 
jauniešu agresijas līmeĦa atšėirības O.Rudenko 7 

230 Zara Ilona 
Pusaudžu pašvērtējuma un intelekta līmeĦa sakarība 
vidusskolēniem pilsētā X O.Rudenko 6 

231 Ozola Anita 
Trauksmes un agresijas līmeĦu sakarības pusaudžu 
vecumposmā O.Rudenko 6 

232 BērziĦa Jolanta 
Vērtību sistēmu atšėirības Latvijas X ăimnāzijas un 
Vācijas Y ăimnāzijas jaunietēm O.Rudenko 9 

233 Ozola Ziedīte 
Vērtību sistēmu atšėirības Latvijas X ăimnāzijas un 
Vācijas Y ăimnāzijas jaunietēm O.Rudenko 9 

234 Salna Ieva 
20-35 gadīgu latviešu stereotipa par bulgāriem un 
bulgāru autostereotipa atšėirības Olga Rudenko 8 

235 Ivanova Guzele 
12-13 gadīgu pusaudžu agresivitātes un trauksmes 
mijsakarības R.Bebre 6 

236 Priede Līga 
20-40 g.v. studentu kreativitātes un izziĦas vajadzības 
sakarības R.Bebre 6 

237 Olmane Anita 
Aplapojošās sfēras darbinieku motivācijas atšėirības X 
un Y organizācijā R.Bebre 6 

238 Šabānovs Aldis 
Darbinieku darba motivācijas atšėirības X un Y 
medicīnas organizācijās R.Bebre 7 

239 Īstenā Ingūna 
Intelekta līmeĦa atšėirības pusaudžiem ar dažādam 
kreativitātes rādītājiem R.Bebre 9 

240 SliĦėe Daiga 
Īslaicīgas verbāli loăiskas atmiĦas atšėirības 18-30 un 
50-60 gadīgām studējošām sievietēm R.Bebre 8 

241 Indriksone Juta 
Kopējā intelekta līmeĦa atšėirības 10-12 g.v. bērniem 
klasēs ar un bez muzikālas izglītības R.Bebre 7 

242 Pole Ingūna 
Kopējā intelekta līmeĦa atšėirības 10-12 g.v. bērniem 
klasēs ar un bez muzikālās izglītības R.Bebre 7 

243 ZariĦa Amanda 
Krativitātes līmeĦa un sociālā intelekta līmeĦa 
sakarības 16-18 g.v. jauniešiem R.bebre 8 

244 
Zolotuhina 
Marija 

Kreativitētes un sociālā intelekta sakarības cilvēkiem 
vecumā no 20-40 g. R.Bebre 7 

245 
Ăelze-Gelša 
Jolanta 

Kredītu uzraudzības nodaĜas sektoru vadītāju un 
darbinieku darba motivācijas atšėirības X organizācijā R.Bebre 7 

246 Cukura Kristīne 

Mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu 9-15 gadīgu 
pusaudžu mākslinieciskās neverbālas kreativitātes 
rādītāju atšėirības R.Bebre 8 
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247 Šmite Vaiva 
Pilnu un nepilnu ăimeĦu 5-7 g.v. bērnu radošuma 
līmeĦa atšėirības R.Bebre 8 

248 Mazureviča inga 
Pilnu un nepilnu ăimeĦu 5-7 gadus vecu bērnu 
radošuma līmeĦa atšėirības R.Bebre 8 

249 Gulbe Vineta 
Pirmsskolas vecuma bērnu identificēšanas ar multfilmu 
varoĦiem un tās saistībā ar agresiju viĦu uzvedībā R.Bebre 6 

250 
Reinfelde 
Sandra 

Rekera anketas Attieksme pret dzīvi adaptācijas 1. 
posms R.Bebre 9 

251 Zarecka Kristīne 
Rekera anketas Attieksme pret dzīvi adaptācijas 1. 
posms R.Bebre 9 

252 Gailīte Sarmīte 
Rekera anketas attieksme pret dzīvi adaptācijas pirmais 
posms R.Bebre 9 

253 KrūmiĦa Inita Rekera attieksmes pret dzīvi testa adaptācijas 1.posms R.Bebre 8 
254 Aišpure Vija Rekera attieksmes pret dzīvi testa adaptēšana 1.posms R.Bebre 8 

255 Kalēja Ilona 
Rekera testa Personīgā attieksme pret dzīvi adaptācija 
Latvijā 1. posms R.Bebre 10 

256 Šlosberga Ieva 
Rekera testa personīgā attieksme pret dzīvi adaptācija 
Latvijā I posms R.Bebre 10 

257 Apine Dace 
Rekera testa Personiskā attieksme pret dzīvi 
adaptācijas 1.  posms R.Bebre 7 

258 Linde Iveta 
Skolotāju kreativitātes un pašaktualizācijas rādītāju 
sakarības R.Bebre 9 

259 Otzule Katrīna 
Skolotāju kreativitātes un pašaktualizācijas rādītāju 
sakarības R.Bebre 9 

260 Černaja Juta 
Sobčikas indirviduāltipoăiskās aptaujas adaptācijas 
1.posms R.Bebre 9 

261 KĦecova Ilona 
Sobčikas individuāltipoloăiskās aptaujas adaptācijas 
1.posms R.Bebre 9 

262 
Labsvārde 
Dzintra 

Sociālā intelekta un līderības iezīmju izteiktības 
sakarības 25-35 g.g. pārdēvējām R.Bebre 8 

263 
Šneidere 
Kristīne Testa „Stress map” adaptācijas 1. līmenis R.Bebre 8 

264 Dzērve Kristīne 
Trauksmes un depresijas sakarības 12-15 gadīgiem 
pusaudžiem ar delikventu uzvedību R.Bebre 7 

265 Kalnmale Nora 
X pilsētas humanitāro augstskolu 20-30 g. studentu 
pašaktualizācijas līmeĦa un kreativitātes sakarības R.Bebre 7 

266 Sergejeva Irina 
19-29 un 30-40 gadu vecu darbinieku priekšstatu par 
reālo un ideālo organizācijas kultūru atšėirības S.Blumberga 5 

267 Sergejeva Irina 
19-29 un 30-40 gadu vecu darbinieku priekšstatu par 
reālo un ideālo organizācijas kultūru atšėirības S.Blumberga 5 

268 Markēviča Inese 

2-30 gadus vecu darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizācijas kultūru atšėirības valsts 
organizācijā x un privātuzĦēmumā S.Blumberga 7 

269 Briede Ieva 

25-35 g.v. darbinieku priekšstatu atšėirības par 
organizāciju veidu vērtību sistēmu X un Y valsts 
iestādēs S.Blumberga 6 

270 ŠĜare Sanita 
25-35 gadīgu darbinieču priekšstatu par reālo un ideālo 
organizācijas kultūru atšėirības organizācijā X S.Blumberga 7 

271 Mūrmane Ieva 
25-35 gadīgu darbinieku apmierinātības ar darbu un 
organizācijas psiholoăiskā klimata sakarības S.Blumberga 5 

272 Stūrīte Ineta 
25-40 g.v. darbinieku apmierinātības ar darbu un 
pašaktualizācijas sakarība organizācijā X S.Blumberga 8 

273 Balode Evija 
25-40 g.v. darbinieku pašvērtējuma un individuālā 
karjeras tipu sakarība S.Blumberga 7 

274 Dance Dita 
25-40 gadīgu darbinieku darba efektivitātes un 
individuālo karjeras tipu sakarība organizācija X S.Blumberga 8 

275 
Lāce-Gulīte 
Agnese 

30-40 g. tirdzniecības iestāžu vadītāju personības 
īpašību un vadības stila sakarības S.Blumberga 7 
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276 Klagišs Juris 
30-40 g.v. vadītāju sava pašvērtējuma līmeĦa un 
priekšstatu par savu vadības stilu sakarības S.Blumberga 7 

277 
Klaumane 
Dagnija 

30-40 gadus vecu darbinieku priekšstatu par 
organizācijas kultūru atšėirības x un Y valsts iestādēs S.Blumberga 5 

278 Mieze Vija 
30-40 gadus vecu darbinieku vērtību atšėirības valsts 
uzĦēmumā X un privātā uzĦēmumā Y S.Blumberga 7 

279 Vorona Dana 
35-45 g.v. darbinieku priekšstatu par organizācijas 
kultūras tipu atšėirības valsts organizācijas X un Y S.Blumberga 6 

280 Pulle Agita 
Darbinieku priekšstatu par organizācijas kultūras tipu 
atšėirības valsts organizācijā x un privātstruktūrā Y S.Blumberga 8 

281 CelmiĦa signe 

Darbinieku priekšstatu par reālo un ideālo 
organizācijas kultūru atšėirības X organizācijas A un B 
fili ālēs S.Blumberga 6 

282 Tālberga Agita 
Intraversijas un ekstraversijas tipu atšėirības vadītājiem 
vecumposmā no 25-45 gadiem S.Blumberga 7 

283 Bandere Jolanta 

Komunikācijas spēju atšėirības zemākā līmeĦa 
vadītājiem vecumposmā no 25-35 gadiem un no 35-45 
g. uzĦēmumā S.Blumberga 7 

284 Buse Gunita 
Komunikāciju veidu atšėirības X un Y nodaĜās vienā 
valsts organizācijā S.Blumberga 7 

285 
PaĦkina 
Anželika 

Organizācijas X 25-35 g.v. darbinieku subjektīvās 
kontroles lokusa un vajadzības pēc sasniegumiem 
sakarības S.Blumberga 8 

286 Buls Gatis 
Organizācijas X un Y klientu priekšstats par 
organizācijas X un Y tēlu atšėirības S.Blumberga 6 

287 
Mereščenkovs 
Igors 

Privātās organizācijas X un Y darbinieku vecumposmā 
no 18-26 gadiem komunikāciju stilu atšėirības 
saskarsmē ar patērētāju S.Blumberga 6 

288 Elsone Dana 
Sociālpsiholoăiskā klimata raksturojuma un 25-35 g.v. 
darbinieku apmierinātības ar darbu sakarība S.Blumberga 8 

289 Sproăe Daiga 
Starppersonu konfliktu risināšanas stilu atšėirības 
vadītājiem 25-35 un 45-55 g.v. organizācijā X S.Blumberga 6 

290 Briėie Sanita 

Starppersonu konfliktu risināšanas taktiku atšėirības 
darbiniekiem vecumā no 25-35 un 45-55 g. X 
organizācijā S.Blumberga 8 

291 Usēviča Eva 
Vadības stila un vadītāja pašvērtējuma sakarības 30-40 
gadus veciem vadītājiem S.Blumberga 7 

292 
Minkeviča 
Katrīna 

Valsts organizācijas X un privātajās organizācijās Y 
25-35 g.v. darbinieku rituālu un ceremoniju atšėirības S.blumberga 5 

293 ĀboliĦa Jolanta 
Vērtību atšėirības darbiniekiem vecumā no 30-40 g  
privātajā organizācijā X un valsts organizācijā Y S.Blumberga 8 

294 Vjatere Inga 

X organizācijas 19-29 un 30-40 g.v. darbinieku 
priekšstatu par reālu un ideālu organizācijas kultūras 
atšėirības S.Blumberga 8 

295 Strupe Diāna 

X organizācijas 19-29 un 30-40 gadus vecu darbinieku 
priekšstatu par reālo un ideālo organizācijas kultūru 
atšėirības S.Blumberga 6 

296 Madalāne Aiga 

Vadītāju sieviešu un vadītāju vīriešu emocionālās 
noturības un vadības stila atšėirības personāla atlases 
procesā vecumā no 25 līdz 50 g. S.Enkuzēna 6 

297 Butenaite Inga 
10-12 gadīgu dzirdīgu un nedzirdīgu bērnu domāšanas 
īpatnību atšėirības T.LiepiĦa 8 

298 Dietlava Andra 
Hiperaktivitātes izpausmju īpatnību atšėirības 4-6 un 
12-14 gadīgiem pusaudžiem T.LiepiĦa 6 

299 Vāvere Baiba 
14-15 g. pusaudžu pašvērtējuma un agresijas līmeĦa 
mijsakarības Tija LiepiĦa 7 

300 Rēvalde Zane 
Agresīvas uzvedības izpausmju atšėirības 15 g.v. 
bērnunamā un ăimenē dzīvojošiem pusaudžiem U.Ābele 7 
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301 Kristopāne Inese 
Aptaujas Pārliecības par apziĦu un realitāti adaptācijas 
1.posms latv. iedz. (23-46.g.v.) U.Ābele 9 

302 Dravinska Inga 
Aptaujas pārliecības par apziĦu un realitāti adaptācijas 
1.posms Latvijā (23-46.g.v.) U.Ābele 9 

303 Boboviča Zenta 
G.T.Rekera dzīves attieksmju aptaujas adaptācijas 
1.posms Latvijā U.Ābele 7 

304 UziliĦš Guntis 
G.T.Rekera testa attieksme pret dzīvi adaptācijas 1. 
posms U.Ābele 7 

305 LejiĦa Ilona Individuāltipoloăiskās aptaujas bērniem adaptācija U.Ābele 10 
306 Plānica Inese Individuāltipoloăiskās aptaujas bērniem adaptācija U.Ābele 10 

307 Ėimele Dace 
Īslaika atmiĦas apjoma atšėirības  20-30 un 50-60 gadu 
vecām sievietēm U.Ābele 7 

308 Kiršteine Dace 
L.Sobčikas individuāli tipoloăiskās aptaujas 
adaptācijas 1. posms U.Ābele 8 

309 Muceniece Anita 
L.Sobčikas individuāli tipoloăiskās aptaujas 
adaptācijas 1. posms U.Ābele 8 

310 Vanaga Daiga 

Laulībā stāšanās motīvu un dzīves jēgas orientāciju 
atšėirības 23-30 gadīgām sievietēm kristietēm un 
nekristietēm U.Ābele 8 

311 Ločmele Renāte 
Trauksmes līmeĦa un alkohola lietošanas biežuma 
sakarība 16 līdz 18 gadīgām pusaudzēm U.Ābele 8 

312 Saleniece Vita 

Uzmanības īpašību atšėirības 7-11 gadus veciem 
bērniem ar minimālajām smadzeĦu disfunkcijām un 
bez U.Ābele 9 

313 Bizune Iveta 

25-35 g.v. darbinieku atšėirības priekšstatos par reālo 
un vēlamo organizācijas kultūru uzĦēmumā X divās 
fili ālēs V.Senkāne 6 

314 Badovska Gunta 

Atšėirības darbinieku priekšstatos par reālo un ideālo 
organizācijas kult. UzĦēmumā X vadības maiĦas 
rezultātā V.Senkāne 9 

315 Rutka Aija 
Atšėirības darbinieku priekšstatos par reālo un reālo 
org. Kultūru uzĦēmumā X vadības maiĦas rezultātā V.Senkāne 9 

316 Tamuže Kristīne 

Organizācijas X darbinieku, vecumā no 25 līdz 50 
gadiem priekšstatu par reālo un ideālo organizācijas 
kultūru un apmierinātību ar darbu sakarības V.Senkāne 7 

317 Pastare Kristīne 
Pusaudžu vajadzību un skolotāju piedēvēto vajadzību 
pusaudžiem salīdzinājums V.Senkāne 7 

318 ZariĦa Lelde 
Skolotāju saskarsmes stila un pusaudžu klases 
sociālpsiholoăiskā klimata mijsakarības skolās X un Y V.Senkāne 7 

319 Nelsons Didzis 

Organizācijas darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizācijas kultūru un apmierinātību ar darbu 
sakarības 

Velga 
Senkāne 8 
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2004. gadā RPIVA psiholoăijas fakultātē aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
 

1 AvotiĦa Agnija Hand test adaptācija Ābele U. 6 

2 Bitāne Iveta 
Alberta Mehrabjana Vecāku attieksmes testa (PAD) 
adaptācijas Latvijā 1.posms Ābele U. 9 

3 
Gomina 
Līga  

Konfliktu risināšanas stratēăiju atšėirības 22-28 
gadīgiem sievietēm un vīriešiem Ābele U. 7 

4 
Gotharde 
Ilze 

Alberta Mehrabjana Vecāku attieksmes testa (PAD) 
adaptācijas Latvijā 1.posms Ābele U. 9 

5 
Ivanova 
Linda Hand test adaptācija Ābele U. 6 

6 
Kraukle  
Santa 

Kl īnisko nāvi pārdzīvojušo pieaugušo cilvēku 
subjektīvās pieredzes izpēte Ābele U. 9 

7 
Kukainis 
Valts 

Sasniegumu un atzinības motivācijas savst sakar. X 
cietuma pamatsk. Izgl. Iegust. Ieslodzītiem Ābele U. 8 

8 
Kupča 
Liene Humora stilu aptaujas adaptācijas pirmais posms Ābele U. 9 

9 
Lukševica 
Ivita Humora stilu aptaujas adaptācijas pirmais posms Ābele U. 9 

10 
Mārtinsone 
Daina 

Interneta atkarības un psiholoăiskās aizsardzības 
mehānismu izteiktības sakarības un atšėirības interneta 
atkarīgiem un neatkarīgiem 16-19 gadīgiem jauniešiem Ābele U. 9 

11 
Priede  
Inta 

L.Sobčikas individuāli tipoloăiskas aptaujas adaptācija 
Latvijā 35-45 gadīgu sieviešu izlasei Ābele U. 7 

12 
Tretjakova 
Indra 

Sociālā intelekta atšėirības sociāli izolēto un 
vispārizglītojošo skolu 16-18 gadu veciem jauniešiem Ābele U. 8 

13 
Vītola 
Ilze Hand test adaptācija Ābele U. 6 

14 
Belousovs 
Ruslans 

Vēlamās un esošās organizāciju kultūras salīdzinājums 
organizācijā X Baltmugure A. 6 

15 
Aigare 
Ziedīte 

Radošo spēĜu un rotaĜu ietekme uz 4-6 gadīgu bērnu ar 
VSMA runas attīstību Bebre R. 5 

16 
Āva  
Uăis 

Radošuma un pašaktualizācijas sakarības 
kriminālpolicistu personības struktūrā Bebre R. 6 

17 
Čebrikova  
Inita 

Radošās domāšanas dinamika mūzikas skolas 
klavierspēles nodarbības apmeklējošiem un 
neapmeklējošiem 1. klases skolēniem  Bebre R. 8 

18 
DūriĦa 
Evita 

Kreativitātes līmeĦa atšėirības pirmsskolas 
vecumposmā 6-7 gadīgiem bērniem vispārizglītojošā 
skolā X un mākslas skolā Y Bebre R. 7 

19 
Gaile 
Liene 

Iztēles uz artistiskuma sakarības aktiera personības 
struktūrā Bebre R. 7 

20 
GlūdiĦa 
Agita 

Rīgas augstskolas X studentu intelektualitātes un 
kreativitātes sakarības Bebre R. 6 

21 
Normante 
Ilze 

Radošās iztēles atšėirības 13-15 gadīgiem 
vispārizglītojošās skolas un mākslas skolas audzēkĦiem Bebre R. 9 

22 
Zaėe 
Ieva Kreativitātes un sociālā intelekta sakarības studentiem  Bebre R. 8 

23 
Vektere 
Solvita 

Mākslinieciskā jaunrades procesa skaidrojuma 
humānistiskajā psiholoăijā teorētiskā analīze Bebre R. 9 

24 
OGRIĥA 
DITA  

Starppersonu konflikta risināšanas taktiku izvēles 
atšėirības operatoru centra un valsts un budžeta iestāžu 
darbiniekiem vecumā no 25 – 40 gadiem BERĖE I. 7 

25 
Apīne 
Diāna 

Agresijas un pašvērtējuma līmeĦa sakarības 15-16 
gadus veciem pusaudžiem BērziĦa D. 7 
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26 
Apinis 
Ivars 

Trauksmes līmeĦu atšėirības zēniem un meitenēm 
vecumā no 13-15 gadiem BērziĦa D. 5 

27 
Atslēga 
Laura 

Vadības stila un empātijas līmeĦa sakarības 30-45 
gadus veciem skolotājiem BērziĦa D. 7 

28 
Atvara 
Evija 

Subjektīvā kontroles lokusa līmeĦa un apmierinātības 
ar darbu sakarības 30 - 40 gadīgiem darbiniekiem BērziĦa D. 7 

29 
Atvara 
Inga 

Sagatavotības skolai līmeĦa atšėirības 6-7 gadīgiem 
bērniem BērziĦa D. 5 

30 
Balode 
Anita 

Sakarības starp noturību pret stresa līmeni, 
pašvērtējuma un sociālā statusa līmeĦiem 13-14 
gadīgiem pusaudžiem BērziĦa D. 5 

31 
Bantersone 
Dina 

7-10 gadīgu meiteĦu un zēnu baiĜu objektu skaita un 
agresijas līmeĦu sakarības BērziĦa D. 7 

32 
Bārbale 
Iveta  

Trauksmes līmeĦa atšėirības studentiem: 20-24 
gadīgiem vīriešiem un 20-24 gadīgām sievietēm BērziĦa D. 6 

33 
Barone 
Daiga 

16-18 g.v. jauniešu pašaktualizācijas un pašvērtējuma 
līmeĦu sakarības BērziĦa D. 8 

34 
Baumane 
Dace 

Agresijas līmeĦu atšėirības 18-25 gadīgiem atkarības 
vielu lietotājiem un nelietotājiem. BērziĦa D. 6 

35 
Belecāne 
Dace 

Trauksmes līmeĦa atšėirības divu atšėirību profesiju-
farmaceitu un pedagogu - vidējā brieduma 
vecumposma sievietēm BērziĦa D. 8 

36 
Berėe 
Andžela 

22-28 un 36-42 gadus vecu vīriešu un sieviešu 
priekšstatu atšėirības par saskarsmes partneri pēc viĦa 
balss un runas iezīmēm BērziĦa D. 10 

37 
BerĦa-Staša 
Inga 

Stresa noturības atšėirības vīriešiem un sievietēm 
vecumā no 40 līdz 45 gadiem BērziĦa D. 5 

38 
Bertāne 
Ilze 

Pusaudžu agresijas atšėirības pirms un pēc filmu 
noskatīšanās BērziĦa D. 5 

39 
Bidere 
Iveta  

Organizācijas kultūras vērtējuma atšėirības VAR 
darbiniekiem ar vidējo un augstāko izglītību BērziĦa D. 3 

40 
Birule 
Elizabete 

Agresivitātes un trauksmes sakarības 12 -14 gadīgiem 
pusaudžiem BērziĦa D. 5 

41 
Bluša, LapiĦa 
Maira, Dace 

Vispārizglītojošo skolu jaunāko pusaudžu 
pārdzīvojumu dinamika un spektrs, pārejot no 
sākumskolas uz pamatskolu BērziĦa D. 8 

42 
Čebotarjova 
Gunta 

Pašvērtējuma līmeĦu atšėirības 14-16 g.v. pusaudžiem 
no pilnas un nepilnas ăimenēs BērziĦa D. 7 

43 
Drava 
Gundega 

Psiholoăiskās gatavības skolai atšėirības 6-7 g.v. 
bērniem, kuri apmeklē pilnas un nepilnas dienas 
pirmsskolas grupas BērziĦa D. 7 

44 
Dreimane 
Ligita  

Agresijas līmeĦa atšėirības 12 – 13 gadus veciem 
pusaudžiem  laukos un pilsētā. BērziĦa D. 8 

45 
Engdāle  
Ieva 

14-16 gadīgu zēnu un meiteĦu agresijas līmeĦu 
atšėirības BērziĦa D. 6 

46 
Ermika  
Agita 

Depresijas un apmierinātības ar darbu sakarības 29-40 
gadīgiem valsts iestādē strādājošiem BērziĦa D. 8 

47 
Feodorova  
Baiba ….. BērziĦa D. 5 

48 
Freiberga 
Aina 

Homoseksuālu un heteroseksuālu jauniešu stereotipu 
salīdzinājums BērziĦa D. 4 

49 
Gaugere 
Iluta 

Tēlainās domāšanas atšėirības 7 līdz 8 gadus veciem 
bērniem ar runas attīstības traucējumiem un bērniem ar 
normāli attīstītu runu BērziĦa D. 8 

50 
Geka  
Evita 

Afili ācijas vajadzības, empātijas un ekstraversijas 
līmeĦa sakarības cilvēkiem vecumā no 25-40 gadiem BērziĦa D. 8 
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51 
Grēfa  
Kristīne 

Pašvērtējuma, sasniegumu motivācijas un afiliācijas 
motivācijas sakarības 14-16 gadīgiem pusaudžiem BērziĦa D. 8 

52 
Grieze 
Evita 

Izdegšanas līmeĦa atšėirības 20- 40 gadīgiem  sfērā 
cilvēks- cilvēks strādājošiem kreiĜiem un labročiem BērziĦa D. 9 

53 
Ivanova 
Inga 

Sociālā intelekta atšėirības zēniem un meitenēm (15-18 
.g.v.) BērziĦa D. 8 

54 
Jercuma 
Kristīne 

Agresijas un trauksmes līmeĦu sakarības 15-16 gadus 
veciem pusaudžiem BērziĦa D. 7 

55 
KalniĦa 
Everita 

Agresijas izpausmju un trauksmes līmeĦa sakarības 28-
40g. Skolotājiem BērziĦa D. 7 

56 
KusiĦa 
Dzintra 

Emocionālā intelekta un aktivitātes vērtības stila 
sakarības 25-35 gadus veciem valsts iestādes X 
darbiniekiem BērziĦa D. 6 

57 
Lapšāne 
Ilona 

Mātes audzināšanas stila un 8-10 gadu vecu bērnu 
pašvērtējuma sakarības BērziĦa D. 7 

58 
Lazda 
Ginta 

Sasniegumu motivācijas un subjektīvās kontroles 
līmeĦa sakarības 18-28 gadu veciem vakarskolas 
skolēniem BērziĦa D. 8 

59 
Leimane 
Solvita 14-16 g.v. pusaudžu trauksmes un agresijas sakarības BērziĦa D. 5 

60 
ěovina 
Laila 

Agresijas līmeĦa atšėirības pusaudžiem - zēniem, 
meitenēm vecumā no 14 līdz 15 gadiem BērziĦa D. 8 

61 
Petraškeviča  
Vivita Skolotāja vadības stila un pašvērtējuma sakarība BērziĦa D. 6 

62 
Priede  
Gita 

Stresa noturības atšėirības pusaudžu vecumā 14-15 g. 
zēniem un meitenēm BērziĦa D. 6 

63 
Ramane 
Vija Skolas un ăimenes trauksmes sakarības BērziĦa D. 8 

64 
Reinsone 
Eva 

Sasniegumu un atzinības motivācijas atšėirības 
tirdzniecības darbiniekiem - pārdevējiem un vidējā 
līmeĦa vadītājiem 20-45 gadus vecumā BērziĦa D. 8 

65 
ROSTOKS 
SALVIS 

16-18 gadīgu jauniešu ăimenes trauksmes un 
frustrācijas reakciju līmeĦu sakarības  BērziĦa D. 7 

66 
Serdāne 
Aurika 

Mātes pašvērtējuma un 9 - 10 gadīgu bērnu 
pašvērtējuma līmeĦa sakarības BērziĦa D. 5 

67 
Skudra 
Gita 

8-9 gadus vecu bērnu un 11-12 gadus vecu pusaudžu 
agresijas līmeĦa salīdzinājums BērziĦa D. 6 

68 
Tamane 
Adele 

Sasniegumu un afilācijas motivācijas atšėirības 
ilgstošajiem un īslaicīgajiem bezdarbniekiem no 30 
līdz 40 gadu vecumam BērziĦa D. 7 

69 
Tomsons 
Ăirts 

Ăimenē un bērnu namā augušo 12-14 gadīgu pusaudžu 
pašvērtējuma līmeĦu atšėirības BērziĦa D. 6 

70 
Trušinska 
Ilze 

Konfliktu risināšanas taktiku atšėirības 13-14 g. 
pusaudžu un 16- 18g. jauniešu vecumposmos BērziĦa D. 5 

71 
Vēbere 
Ināra 

Trauksmes līmeĦu atšėirības grūtniecēm ar plānotu un 
neplānotu grūtniecību BērziĦa D. 7 

72 
Vīgante 
Inita 

Agresijas un trauksmes atšėirības narkotiku lietotāju 
uzskaitē esošiem un neesošajiem 13-16 g.v. 
pusaudžiem BērziĦa D. 6 

73 
Vik Ĝuka 
Natālja 

Trauksmes līmeĦa atšėirības 13-15 gadīgiem 
pusaudžiem un 16-18 gadīgiem jauniešiem BērziĦa D. 6 

74 
Vilci Ħa 
Gundega 

Uzmanības noturīguma īpašību atšėirības 5. un 9. klašu 
skolēniem vispārizglītojošā skolā BērziĦa D. 5 

75 
Vītola 
Iveta  

Sociālā intelekta līmeĦa atšėirības 20 – 24 gadu veciem 
sievietēm un vīriešiem BērziĦa D. 8 

76 
Zaltāne 
Sanita 

25-40 gadīgu X bankā strādājošu cilvēku izdegšanas 
sindroma izteiktības līmeĦa saistība ar trauksmes 
izteiktības līmeni BērziĦa D. 7 
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77 
Zinovska 
JeĜena 

Dzimuma atšėirības agresijas reakciju veidos 14 gadu 
vecumā BērziĦa D. 7 

78 
Andruzska  
Agnese 

Laimes izjūtas atšėirības sievietēm ar bērniem un bez 
bērniem vecumposmā no 23-28 gadiem Blumberga S. 5 

79 
Baumane 
Daira 

PašcieĦas un emocionālā komforta līmeĦa sakarības 
25-45 gadus vecām sievietēm Blumberga S. 7 

80 
Brice-VīksniĦa 
Iveta  

30-40 gadīgu darbinieku priekšstati par reālo un ideālo 
organizāciju kultūru atšėirību organizācijās X un Y Blumberga S. 7 

81 
Bruăe 
Kitija 

Trauksmes līmeĦa atšėirības bezdarbniekiem un 
strādājošiem cilvēkiem vecumā no 25-30 gadiem Blumberga S. 7 

82 
Bruăe 
Solvita 

Agresijas rādītāju atšėirības 20-30 g.v. vīriešiem un 
sievietēm organizācijā X Blumberga S. 8 

83 
Caune  
Sanita 

Vērtību un vērtību tipu atšėirības vācu un latviešu 
jauniešiem vecumposmā no 18-25 gadiem Blumberga S. 7 

84 
Dambrova  
Dace 

Vērtību orientācijas atšėirības 17-18 gadus veciem 
jauniešiem lauku un pilsētās skolā Blumberga S. 7 

85 
Gerharde 
Līga  

Organizācijas X 25-35 g.v. darbinieku priekšstata par 
autoritāru vadības stilu un apmierinātības ar darbu 
sakarība Blumberga S. 6 

86 
Granīta 
Sandra 

25-40 gadīgu darbinieku pašaktualizācijas līmeĦa un 
apmierinātības ar darbu sakarība organizācijā X Blumberga S. 9 

87 
GrīniĦa 
Ilze 

25-35 g.v. darbinieku apmierinātības ar darbu un 
pašaktualizācijas sakarības organizācijā X Blumberga S. 6 

88 
Grundmane 
Iveta  

25-40 gadīgu darbinieku apmierinātības ar darbu un 
pašaktualizācijas līmeĦa sakarības organizācijā X Blumberga S. 8 

89 
Innuse 
Sanita 

Trauksmainības un komunikativitātes sakarības 
organizācijas X 25-35 gadus veciem darbiniekiem, kur 
raksturs tiek pētīts zem  aspekta trauksmainība un 
komunikativitāte Blumberga S. 5 

90 
Ivaščenko 
Inga 

25-35 g.v. darbinieku apmierinātības ar darbu 
atšėirības mainīgā organizācijā X un nemainīgā 
organizācijā Y Blumberga S. 9 

91 
Kraukle  
Līga  

30-40 gadu vecu darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizāciju kultūras tipu atšėirības 
privātstruktūrās "x" un "y" Blumberga S. 8 

92 
Kravcevičs 
Nikolajs 

20-28 un 45-55 g. darbinieku starppresonu konflikta 
risināšanas taktiku atšėirības Blumberga S. 5 

93 

Lejniece-
Rožkalna 
Aija 

Vērtību orientācijas atšėirības salīdzinājums starp 
vadītājiem vecumā no 25 līdz 40 gadiem un 
darbiniekiem vecumā no 25 līdz 40 gadiem 
organizācijā X Blumberga S. 8 

94 
Lībiete 
Ieva 

Laimes izjūtas atšėirības sievietēm ar bērniem un bez 
bērniem vecumposmā no 23-28 gadiem Blumberga S. 8 

95 
Lucaua 
Inta 

Vērtību orientācijas un lasāmvielas izvēles brīvajā 
laikā sakarības 18-25 gadus veciem jauniešiem Blumberga S. 6 

96 
Mecauce 
Dace 

Pašaktualizācijas un apmierinātības ar darbu rādītāju 
sakarība 25 – 35 gadus vecām veselības aprūpes 
iestādes darbiniecēm Blumberga S. 7 

97 
Meikšāne  
Zane 

30-40 gadu vecu darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizāciju kultūras tipu atšėirības 
privātstruktūrās "x" un "y" Blumberga S. 6 

98 
Mūrmanis 
Ivo 

X apakšvienības 25-35 gadīgu profesionālā militārā 
dienesta karavīru priekšstata par komandiera vadības 
stilu un apmierinātības ar dienestu sakarības Blumberga S. 7 

99 
Ogle 
Sanita 

20-30 gadus vecu darbinieku un 40-50 gadus vecu 
darbinieku apmierinātības ar darbu un lojalitātes 
organizācijai atšėirības organizācijā X Blumberga S. 8 
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100 
Ostrovska 
Sandra 

40-50 gadīgu darbinieku apmierinātības ar darbu un 
nodoma mainīt darbavietu sakarība Rīgas pašvaldības 
policijas X pārvaldē Blumberga S. 9 

101 
Paleps 
Jānis 

Organizācijas "Laipa" 20-40 gadīgu darbinieku 
subjektīvās kontroles lokusa un vajadzības pēs 
sasniegumiem sakarības Blumberga S. 8 

102 
Platniece 
Iveta  

25-40 gadus vecu darbinieku apmierinātības ar darbu 
un pašaktualizācijas skarība organizācijā X Blumberga S. 8 

103 
Prokofjeva  
Natālija 

15-17 gadīgu jauniešu emocionālās inteliăences un 
trauksmes līmeĦu sakarība Blumberga S. 10 

104 
Rudzīte 
Inga 

20-30 g.v. darbinieku priekšstatu par reālo un ideālo 
organizācijas kultūras tipu atšėirības valsts organizācijā 
un privātā organizācijā Blumberga S. 7 

105 
Rudzīte 
Andra 

Pašvērtējuma un uzvedības paškontroles līmeĦa 
sakarība 15-16 gadus veciem pusaudžiem Blumberga S. 8 

106 
Rumjanceva 
Danuta 

Organizācijas X 20-30 gadus vecu darbinieku 
apmierinātības ar darbu un pašaktualizācijas sakarības Blumberga S. 6 

107 
Seleviča 
Elīna 

Starppersonu konflikta risināšanas taktiku atšėirības  
20– 30 gadus vecām sievietēm un vīriešiem 
organizācijā X Blumberga S. 8 

108 
Serăe 
Marita 

Darbinieku apmierinātības ar darbu un grupas 
saliedētības līmeĦu sakarības lielpilsētas X organizācijā Blumberga S. 6 

109 
Stabile 
Ginta 

Agresijas un trauksmes līmeĦa sakarības 12-16 
gadīgiem pusaudžiem Blumberga S. 7 

110 
Svece 
Anita 

Subjektīvās labklājības izjūtas līmeĦa atšėirības 
ārstiem un medicīnas mācām vecumā no 30 līdz 40 
gadiem Blumberga S. 9 

111 
Škutāne 
Vija 

30-40 gadīgu sieviešu pašaktualizācijas un kreativitātes 
rādītāju sakarības Blumberga S. 9 

112 
Tože 
Normunds 

Vērtību un vērtību orientācijas atšėirības darbiniekiem 
vecumā no 20-30 gadiem valsts organizācijā X un 
privātajā organizācijā Y Blumberga S. 8 

113 
Vārtukapteine 
Vija 

Starppersonu konfliktu risināšanas taktiku atšėirības 
darbiniekiem, vecumā no 20-40 un 45-55 gadiem, 
valsts organizācijā X Blumberga S. 7 

114 
Veide 
Valentīna 

Organizācijā X 20-30 gadīgu darbinieku priekšstata par 
vadības stilu un apmierinātības ar darbu sakarības Blumberga S. 5 

115 
Veinberga 
Ilze 

25-35 gadus vecu darbinieku apmierinātības ar darbu 
un pašaktualizācijas sakarības organizācijā X Blumberga S. 8 

116 
Vēvere 
Elīna 

20-30 g.v. darbinieku priekšstats par reālo un ideālo 
organizācijas kultūras tipu atšėirības valsts organizācijā 
X un privātā organizācijā Y Blumberga S. 5 

117 
Vil činska  
Nora 

Subjektīvās labklājības izjūtas līmeĦa atšėirības 30-40 
gadus veciem strādājošiem un bezdarbniekiem Blumberga S. 8 

118 
ZELČA 
INETA  

X organizācijas 25 – 35 gadīgu darbinieku subjektīvās 
kontroles lokusa un vajadzības pēc sasniegumiem 
sakarība Blumberga S. 8 

119 
Ziemele 
Māra 

Vērtību orientāciju atšėirības darbiniekiem vecumā no 
20-40 g.v. valsts organizācijā un privātā organizācijā Blumberga S. 8 

120 
Zušmane 
Aija 

20-45 gadīgu darbinieku apmierinātības ar darbu un 
atalgojuma sakarības organizācijā X Blumberga S. 9 

121 
Zvaigzne 
Linda 

20-35 gadīgu darbinieku apmierinātība ar darbu un 
atalgojuma sakarības organizācijā X Blumberga S. 5 

122 
Aivars 
Artis 

Sasniegumu motivācijas līmeĦa atšėirības 20-25 un 40-
45 gadīgiem pakalpojumu sfērā strādājošiem 
organizācijas X darbiniekiem Kamerāde D. 5 
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123 
Koršuna 
Elīna 

Mārketinga speciālistu apmierinātības faktori 
saglabājot patstāvīgu darbu vai to mainot Kamerāde D. 4 

124 
Andersons 
Māris 

Agresijas līmeĦa īpatnības 14-15 gadīgiem zēniem un 
meitenēm X vidusskolā KauliĦa A. 6 

125 
Danilāne 
 Lilita 

X skolas 14-15 gadīgu pusaudžu sociālā intelekta 
līmeĦa izmaiĦas komunikatīvo iemaĦu pilnveides 
grupas darba rezultātā KauliĦa A. 6 

126 
Grīnberga 
Sandra 

X organizācijas 18-25 gadīgu psiholoăijas studentu 
ekstraversijas izteiktības pakāpes un sociālā intelekta 
līmeĦa sakarības KauliĦa A. 8 

127 
Jančauska 
Zanda 

Sasniegumu motivācijas un agresijas līmeĦa sakarības 
X vidusskolas 12 –13 gadīgiem pusaudžiem KauliĦa A. 5 

128 
OzoliĦa 
Lauras 

Pašvērtējuma līmeĦa atšėirības 12 - 13 gadīgiem 
zēniem un meitenēm, interneta lietotājiem KauliĦa A. 4 

129 
Treimane 
Maija 

Agresivitātes un trauksmes līmeĦa mijsakarības X 
vidusskolas 11-12 gadīgiem pusaudžiem KauliĦa A. 6 

130 
Valtere 
Jolanta 

Trauksmes un pašvērtējuma līmeĦa sakarības X 
vidusskolas 14-15 gadīgiem pusaudžiem KauliĦa A. 7 

131 
ZVAGULE 
Evita 

Sociālā intelekta līmeĦa atšėirības 20 – 25 gadu veciem 
datorspēĜu spēlētājiem un nespēlētājiem KauliĦa A.   

132 
Zvagule 
Evita 

Sociālā intelekta līmeĦa atšėirības 20-25 gadu veciem 
datorspēĜu spēlētājiem un nespēlētājiem KauliĦa A. 6 

133 
Žabova 
Ilze … KauliĦa A. 8 

134 
ŽABOVA 
ILZE  

Trauksmes un pašvērtējuma līmeĦa mijsakarības X 
augstskolas  35-40 gadīgiem otrā kursa studentiem KauliĦa A.   

135 
Žukova 
Elīna 

Sociālā intelekta līmeĦa atšėirības 12-13 gadīgiem 
pusaudžiem un 17-18 gadīgiem jauniešiem KauliĦa A. 8 

136 
Bērente 
Līvija 

X organizācijas darbinieku attieksmes pret organizācijā 
notiekošajiem reorganizācijas procesiem un trauksmes 
sakarības Lasmane A. 8 

137 
Bille  
Aira 

Personības iezīmju pašnovērtējuma un subjektīvā 
citvērtējuma atšėirības pieaugušajiem R.Kettela 16 PF 
testā Lasmane A. 7 

138 
Blaua 
Iveta  

11-13 gadīgu latviski un krieviski runājošo pusaudžu 
noslieces uz agresīvu uzvedību un priekšstatu par 
vecāku uzvedības taktiku ăimenē sakarības atšėirības Lasmane A. 6 

139 
Boša 
Daina 

X organizācijas darbinieku vajadzību un attieksmes 
pret darbu sakarība Lasmane A. 6 

140 
Bošs 
Gundars 

X organizācijas darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizācijas kultūru atšėirības Lasmane A. 7 

141 
Burkovska 
 Evija 

5-6 gadus vecu bērnu un viĦu māšu trauksmainības un 
baiĜu skaita sakarību atšėirības Lasmane A. 7 

142 
Gelpere 
Eva 

X organizācijas darbinieku priekšstatu par reālo un 
ideālo organizācijas kultūru atšėirības Lasmane A. 7 

143 
Horns 
Edgars 

X organizācijas darba dzīves kvalitātes un darbinieku 
attieksmes pret organizācijā notiekošajiem procesiem 
sakarības Lasmane A. 7 

144 
Isakoviča 
Airita 

Dažādu skolu kultūrvidēs strādājošo pedagogu 
priekšstatu par vērtībām atšėirības Lasmane A. 5 

145 
KraĦevska 
Lāsma 

Jauniešu ekstraversijas-introversijas un mācīšanās stilu 
sakarības Lasmane A. 8 

146 
Pētersone  
Kristīne 

Trauksmes līmeĦa atšėirības datoratkarīgu un 
datorneatkarīgu 14-16 gadus vecu pusaudžu mātēm Lasmane A. 8 

147 
Potaga  
Antra 

Ārstu un medicīnas māsu apmierinātība ar darbu Rīgas 
X slimnīcā Lasmane A. 6 
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148 
Reinfelde  
Daina 

40-50 gadīgu ilgstošu bezdarbnieču un strādājošu 
sieviešu prasmju novērtējuma un gatavības 
mērėtiecīgai darbībai atšėirības Lasmane A. 6 

149 
Silava-Gusta 
Maiga 

Depresijas rādītāju atšėirības 25-35 un 40-50 gadīgām 
bezdarbniecēm un strādājošām sievietēm Lasmane A. 5 

150 
Stepčenko  
Anita 

Depresijas rādītāju izmaiĦas 30-40 gadiem alkoholisma 
slimnieku līdzatkarīgajiem Minesotas programmas 
ārstniecības kursa laikā Lasmane A. 8 

151 
ZeltiĦa 
Līga  

X rajona Y pagasta pamatskolas skolotāju līderības 
izteiktības un dominējošā dzīves stila sakarības Lasmane A. 6 

152 
SĒJĒJS 
JURIS 

Agresijas līmeĦa atšėirības pilnās un nepilnās ăimenēs 
dzīvojošiem 14 – 16 gadīgiem pusaudžiem 

LĪGA 
KALNI ĥA 7 

153 
Birăele 
Inese 

Iekšējās saskaĦas izjūtas un humora izjūtas saistība 
agrīnā brieduma vecuma cilvēkiem Mārtinsone K. 8 

154 
Bodrenko  
Natālija "Hand test adaptācijas pirmais posms" Mārtinsone K. 7 

155 
Čečotka 
Iveta  

65-75 gadīgu pansionātā un  mājās dzīvojošu vientuĜu 
cilvēku depresijas līmeĦu atšėirības Mārtinsone K. 8 

156 
DoriĦa 
Dzintra Sociālās fobijas testa adaptācijas pirmais posms Mārtinsone K. 10 

157 
Grieze 
Zanda 

Pārvarēšanas stratēăiju atšėirības pilsētās un laukos 
dzīvojošiem pieaugušajiem cilvēkiem Mārtinsone K. 10 

158 
LazdiĦa 
Inese 

Atsevišėu Austrumu uzskatu sistēmu metožu 
praktiskas pielietošanas ietekme uz cilvēka iekšējās 
sakaĦas izjūtas līmeni, vērtībām un pašaktualizācijas 
līmeni Mārtinsone K. 10 

159 
Leitarse 
Ilze 

Sociālā intelekta līmeĦa atšėirības 20-40 g.v. 
strādājošiem un bezdarbniekiem Mārtinsone K. 5 

160 
Sallena 
Sarmite 

Emocionālā intelekta atšėirības starp zemāko med. 
Personālu un bezdarbniekiem Mārtinsone K.   

161 
Selena 
Selga 

Krīžu pārvarēšanas stratēăiju atšėirības sievietēm ar un 
bez seperācijas krīzes pieredzes Mārtinsone K. 9 

162 
SiliĦa 
Solveiga 

Mākslas un foto terapijas metožu ietekme 
pašaktualizācijas un iekšējās saskaĦas izjūtas līmeĦiem 
grupas darbā sievietēm no 32-48 gadiem Mārtinsone K. 10 

163 
Sorokins 
Olegs Piesaistes stilu atšėirības 18-25 gadīgām prostitūtām Mārtinsone K. 10 

164 
StepiĦa 
Elēne 

Sociālā intelekta  atšėirības 14-15 gadīgiem 
pusaudžiem ar sociometrisko statusu "zvaigznes" un 
14-15 gadīgiem pusaudžiem ar sociometrisko statusu 
"nepieĦemtie" Mārtinsone K. 9 

165 
Šaltena  
Sarmīte 

Emocionālā intelekta atšīrības starp zemāko med. 
Personālu un bezdarbiekiem Mārtinsone K. 8 

166 
VeiliĦa 
Daira 

Apmierinātības ar darbu rādītāju atšīrības organizācijas 
X darbiniekiem ar dažādu sociālo statusu Mārtinsone K. 9 

167 
Veisa 
Gita 

Mātes un bērna piesaistes stils saistībā ar mātes 
iekšējās saskaĦas izjūtu Mārtinsone K. 8 

168 
Zinčenko 
Ērika 

Motivācijas un lojalitātes savstarpējo sakarību 
atšėirības 25-35 gadīgiem valsts ierēdĦiem un privāto 
struktūru darbiniekiem Mārtinsone K. 7 

169 
GraudiĦa 
Dace 

Neverbālas domāšanas līmeĦu atšėirības 5-7 gadus 
veciem bērniem ar valodas attīstības aizturi un bērniem 
ar normālu valodas attīstību ĥikiforovs O. 9 

170 
Šveca 
Kristīne 

Motivācijas atšėirības 25-35 gadus veciem vīriešiem 
un sievietēm organizācijā X ĥikiforovs O. 4 

171 
Brauna 
Areta 

Vainas izjūtas un iniciatīvas līmeĦa sakarība 
strādājošām sievietēm vecumposmā no 25 līdz 35 Priedniece I. 9 
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gadiem 

172 
SiliĦš 
Jānis 

Agresīvo reakciju un naidīguma atšėirības atkarīgiem 
no alkohola vīriešiem vecumā no 18-25 gadiem  ar un 
bez pārciestas alkohola psihozes Rutka L. 10 

173 
Balode 
Iveta  

Afili ācijas motīvu un pašvērtējuma līmeĦa sakarība 
jauniešu vecumposmā Senkāne V. 9 

174 
Būdniece 
Lienīte 

Atšėirības afiliācijas motivācijas rādītājos starp 16-18 
g.v. jauniešiem ar un bez draudzīgām attiecībām Senkāne V. 6 

175 
Burve 
Līga  

Agresijas līmeĦa atšėirības policijā strādājošiem un 
policijā nestrādājošiem 20-25 g.v. policijas studentiem Senkāne V. 8 

176 
Miėelsone 
Diāna 

Agresijas līmeĦu un skolotāju dotā uzvedības 
novērtējuma sakarība 16-18 gadīgiem jauniešiem Senkāne V. 7 

177 
Priede  
Līga  

Jauniešu meiteĦu un jauniešu zēnu dzimumlomu 
stereotipu atšėirības X augstskolā Senkāne V. 6 

178 
Rentoviča 
Inga 

Konflikta risināšanas taktiku un uzvedības stila 
sakarības 13-15 gadus veciem pusaudžiem Senkāne V. 6 

179 
Sidorova 
Anna 

13-14 gadīgo pusaudžu agresijas un sociometriskā 
statusa grupā sakarība Senkāne V. 8 

180 
Sockova 
Jūlija 

Organizācijas kultūras priekšstatu un apmierinātības ar 
darbu līmeĦa atšėirības valsts skolā X un privātajā 
skolā Y strādājošiem pedagogiem Senkāne V. 8 

181 
Alsnīte  
Daiga 

Sociālā intelekta vidējā rādītāja un trauksmes vidējā 
rādītāja sakarību atšėirības sievietēm vecumā no 22-30 
un 36-50 gadiem Svence G. 7 

182 
Apsīte 
Ligita  

Trauksmes līmeĦa un uzmanības koncentrācijas 
saistība pusaudžiem              Svence G. 5 

183 
BEĥISLAVSKA 
SKAIDRĪTE 

AGRESIJAS UN TRAUKSMES LĪMEĥA 
SAKARĪBAS X VIDUSSKOLAS 13–14 GADĪGIEM  
PUSAUDŽIEM Svence G. 6 

184 
Broka 
Laila 

Dzīves stila atšėirības 20-30 un 40-50 gadīgām 
sievietēm   Svence G. 5 

185 
BUŠA 
JUDĪTE 

Jauniešu mācīšanās motivācijas un sasniegumu 
motivācijas sakarības. Svence G. 8 

186 
Civjāne 
Kristīne 

30 – 60  gadīgu sieviešu pirkšanas lēmuma 
pieĦemšanas motivācijas sakarības ar pamatvajadzībām Svence G. 4 

187 
Dekerte 
Diāna 

22-40 gadīgu darbinieku personības pašaktualizācijas 
līmeĦa un verbālās un tēlainās kreativitātes līmeĦu 
sakarības Svence G. 8 

188 
Dika  
Santa 

Sakarības starp agresijas, naidīguma un sociālā 
intelekta līmeĦiem sievietēm agrīnā brieduma 
vecumposmā no 20 līdz 40 gadiem Svence G. 8 

189 
Dreimane  
Ilze 

Dvēseles jēdziena salīdzinājums P.Dāles un P.Jureviča 
darbos Svence G. 6 

190 
Egle 
Brigita 

Arodskolas un vidusskolas jauniešu dominējošo vērtību 
atšėirības Svence G. 6 

191 
EGLĪTE 
VITA  

Sasniegumu motivācijas un trauksmes  līmeĦa 
sakarības uz karjeru orientētām sievietēm  agrīnā 
brieduma vecumposmā Svence G. 6 

192 
Eversa 
Ineta  

40-45 gadīgu pieaugušo vērtību orientācijas un 
trauksmes līmeĦa sakarības Svence G. 7 

193 
Fūrmane 
Agnese 

20-30 gadīgu un 40-50 gadīgu sieviešu vērtību un ES 
konceptuālā modeĜa atšėirības Svence G. 6 

194 
Gailīte 
Inga 

20-30 gadīgu darbinieku priekštatu atšėirības par reālo 
un ideālo oganizācjas kultūru organizācijā X Svence G. 9 
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195 
Galeniece  
Dace 

Medicīnas māsu zema un augsta pašvērtējuma līmeĦa 
sakarības ar vērtību hierarhiju un profecionālā darba 
motivācijas rādītājiem Svence G. 9 

196 

Ikauniece-
OzoliĦa 
Vineta 

Darbinieku personības trauksmes līmeĦa, 
pārliecinātības par sevi, un subjektīvās kontroles lokusa 
sakarība Svence G. 6 

197 
Ivāne 
Anda 

Personīsko konstruktu nozīmīguma atšėirības 
pusaudžiem un jauniešiem Svence G. 6 

198 
Jerumāns 
Leons 

Kreativitātes, mācību motivācijas un sekmju līmeĦa 
sakarības 16-17 gadus vecu  jauniešu grupā Svence G. 8 

199 
KalniĦa 
Dita  

20-40 gadīgu darbinieku X organizācijas pašvērtējuma 
līmeĦa un konflikta risināšanas taktikas sakarības Svence G. 7 

200 
Kaupa, Mellupe 
Dace, Jolanta 

Patības jēdziena analīze J.BunduĜa darbos "Mīlas 
problēmas  ăēnija prizmā" un "ApziĦas prelūdijas" Svence G. 10 

201 
KĜaviĦa 
Anda 

Sociālā intelekta vidējā rādītāja un trauksmes vidējā 
rādītāja sakarību atšėirības sievietēm vecumā no 22-30 
un 36-50 gadiem Svence G. 7 

202 
Koha 
Inese 

Subjektīvās dzīves kvalitātes izjūtas līmeĦa un humora 
līmeĦa sakarības 30-40 gadus vecām sievietēm un 
vīriešiem Svence G. 7 

203 
Krēgere 
Inese 

Pašaktualizācijas līmeĦa atšėirības NLP kursus 
izgājušām un NLP kursus neizgājušām 30-40 gadus 
vecam sievietēm Svence G. 6 

204 
Krūze 
Iveta  

Es-reālā, Es-ideālā atšėirības X vidusskolas pusaudžu 
un jauniešu grupās Svence G. 5 

205 
LiepiĦa 
Dace 

Valsts iestādes 35-45 gadīgo darbinieku stresa 
pārvarēšanas stratēăiju un pašaktualizācijas līmeĦa 
kopsakarības Svence G. 7 

206 
Liepkalne 
Judīte 

Pašvērtējuma līmeĦu atšėirības bezdarbniecēm un 
strādājošām 25-45 g.v. sievietēm Svence G. 5 

207 
Litvinska 
Ilze 

Pašvērtējuma skalas un interneta atkarības skalas 
rādītāju savstarpējās sakarības un atšėirības 12 – 15 
gadus veciem pusaudžiem  interneta lietotājiem Svence G. 9 

208 
LOHANSKA  
IVETA  

Atšėirības starp strādājošo sieviešu pašvērtējuma 
līmeni un nestrādājošo sieviešu pašvērtējuma līmeni 
vecumposmā no 35 līdz 45 gadiem  Svence G. 6 

209 
Memmēna 
Gita 

Sieviešu artetipu jeb arhetipisko tēlu salīdzinošā 
analīze dzīĜu psiholoăijā Svence G. 10 

210 
Ozola 
Vēsma 

Sakarības starp pašvērtējuma rādītājiem un trauksmi 
pusaudžiem Svence G. 5 

211 
Paegle 
Rasma 

Domāšanas oriăinalitātes atšėirības Latvijas Mūzikas 
un Mākslas akadēmijas pirmo kurus studentiem Svence G. 10 

212 
Pūpola  
Ilze 

Trauksmes līmeĦa atšėirības strādājošām un 
nestrādājošām sievietēm vecumā  posmā no 27 -45 
gadi Svence G. 5 

213 
Rozentāle 
Vija 

Piesaistes stilu atšėirības 35-45 gadus veciem 
psihosamatiskas saslimšanas, bronhiālās astmas 
slimniekiem un pieaugušajiem bez bronhiālās astmas Svence G. 7 

214 
Rudene 
Ginta 

Vīriešu un sieviešu, vecumā no 20-45 gadiem, 
stereotipisko uzskatu par pienākumiem, prasmēm, 
profesijām, atšėirības Svence G. 6 

215 
Sala 
Inese 

20-30 un 40-50 gadīgu darbinieku profesionālās 
motivācijas aspektu atšėirības Svence G. 6 

216 
Saukuma 
Dana 

Rakstura akcentuācijas atšėirības pusaudžiem un 
jauniešiem Svence G. 7 

217 
Silāre 
Baiba 

Trauksmes un agresijas līmeĦa sakarību atšėirības ar 
cukura diabētu slimojošiem un neslimojošiem 
pacientiem Svence G. 10 
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218 
Skangale 
Zenta 

Izdegšanas sindroma līmeĦa atšėirības starp medicīnas 
māsām un skolotājām Svence G. 9 

219 
Skrinževska  
Maija 

Pedagogu ar 10 gadu un pedagogu ar 25 gadu darba 
stāžu emocionālās izdegšanas līmeĦu atšėirības Svence G. 9 

220 
Skrinževskis  
Aigars 

25-40 gadīgu vadošo  un darbinieku rakstura 
akcentuācijas atšėirības Svence G. 6 

221 
Strode 
Ieva 

30-40 gadīgu vidējā brieduma indivīdu agresijas un 
depresijas līmeĦa sakarības Svence G. 5 

222 
ŠĜare 
Marika 

X organizācijas darbinieku komunikatīvās adaptācijas 
darba vidē un  sociālā intelekta sakarības Svence G. 7 

223 
Tarvide 
Inga 

13-14 gadīgu pusaudžu skolas trauksmes līmeĦa 
saistība ar pašcieĦas līmeni un savas unikalitātes izjūtu Svence G. 8 

224 
Vaitkus 
Daiga 

Demonstratīvās un hipertīmās personības akcentuāciju 
sakarība ar izvēlĦu skaitu pusaudžu grupā Svence G. 6 

225 
Vegere 
Everita 

Darbinieku sieviešu un vīriešu (25-35 g.v.) 
apmierinātības ar darbu atšėirības Svence G. 6 

226 
Vēvere 
Ieva 

20-30 gadīgu un 40-50 gadīgu sieviešu darbinieku reālā 
un ideālā organizācijas kultūras novērtējuma atšėirības 
organizācijā X Svence G. 6 

227 
Višinska 
Sigita 

Instrumentālo un terminālo vērtību nozīmju atšėirības 
meitenēm ar augstu pašvērtējuma līmeni un zēniem ar 
augstu pašvērtējuma līmeni Svence G. 6 

228 
VītiĦa  
Ilga 

Oriăinalitātes rādītāju atšėirības divās sākumskolas 
skolēnu grupās Svence G. 6 

229 
Zalcmane 
Kristīne 

30-35 gadīgu vidējā brieduma vīriešu un sieviešu 
apmierinātības ar dzīvi rādītāju un vajadzību sakarības 
rādītāji Svence G. 8 

230 
Zālite-Kušėe 
Rita 

Dzīves stila atšėirības 20-29 gadus veciem interneta 
atkarīgiem un interneta  neatkarīgiem interneta 
lietotājiem Svence G. 10 

231 
Zemelis 
Oskars Darbinieku vērtību sistēmas nozīme darba motivācijā Svence G. 5 

232 
Zemels 
Oskars Darbinieku sistēmas nozīme darba motivācijā Svence G.   

233 
RuĦăis  
Ivars 

Skolēna kreativitātes un sekmības sakarības jaunāko 
pusaudžu vecumposmā Šūpola R. 9 

234 
Linde 
Ita 

Organizācijas "Upe" darbinieku kreativitātes un 
pašaktualizācijas sakarības Šūpola R. 8 

235 
ZeĜăe 
Daiga 

14-15 gadīgu pusaudžu ar sociometrisko statusu 
"zvaigzne" un "nepieĦemtie" agresivitātes atšėirības ZīriĦa T. 9 
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2005. gadā RPIVA psiholoăijas fakultātē aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
 

Nr.p.k. 
Studenta vārds, 
uzvārds 

Bakalaura darba tēma Bakalaura 
darba vadītājs 

1 

Bane Ieva, 
Vladimirova 
Diāna 

Dmitrija ěeontjeva ,,Dzīves Jēgas orientācija testa’’ 
adaptācijas otrais posms Latvijā 

Ābele U. 

2 DžeĦevs Ilmārs  A.H. Basa  agresijas aptaujas adaptācijas pirmais posms Ābele U. 

3 
Kalviša Inga G.T. Rekera anketas „Attieksme pret dzīvi” 2. posma 

adaptācija  Ābele U. 

4 
Krone Vineta  G.T. Rekera anketas „Attieksme pret dzīvi” 2. posma 

adaptācija Ābele U. 

5 
OzoliĦa Daina; 
Ignatjeva Dace 

Profesionālo interešu testa adaptācija latviešu valodā 1. 
posms 

Ābele U. 

6 
Meikšāne 
Agnese  

Radošās iztēles un atmiĦas sakarības 20-30 gadus veciem 
cilvēkiem Bebre R. 

7 
Strauta Inese Personības iezīmes intelektuāli apdāvinātiem 14 – 16 

gadīgiem pusaudžiem 
Bebre R. 

8 

Strode Māra 30-40 gadīgu bankas darbinieku verbālās un tēlainas 
domāšanas izpausmju atšėirības darba nedēĜas sākumā un 
beigās organizācijā ,,X’’ 

Bebre R. 

9 
Linē Ingus 25 – 40 g. v. Vīriešu konfliktu risināšanas taktiku izvēles un 

personības iezīmju sakarības 
Berėe I. 

10 
Lamberts Aivars  Dominējošie piesaistes veidi pedagoăisko korekcijas klašu 15 

– 18 gadīgiem pusaudžiem ar delikventu uzvedību un 
jauniešiem ar adekvātu uzvedību 

BerėeI. 

11 
Bidere Iveta  Firmas VAR un XD darbinieku organizācijas kultūras 

vērtējuma atšėirības pēc izglītības, vecuma un dzimuma 
BērziĦa D. 

12 
Cielava Agnese ,, X organizācijas vadītāju un viĦu padoto vērtību tipu 

atšėirības vecumposmā no 25 līdz 40 gadiem’’ 
BērziĦa D. 

13 
Gēbele Iveta  Afilācijas un sasniegumu motivācijas atšėirības 18-25 gadus 

veciem jauniešiem, kuri apgūst profesionālo izglītību un 
jauniešiem kuri nemācās un nestrādā 

BērziĦa D. 

14 
Irbe Agnese Sakarības starp 17 līdz 19 gadus vecu dēlu un viĦu tēvu 

piesaistes stiliem 
BērziĦa D. 

15 
Jaunozola  
Žanete 

Stresa līmeĦa  un izdegšanas līmeĦa sakarība sievietēm 
vadītājas amatā BērziĦa D. 

16 
Kāršeniece Lana Sociālā statusa grupā un trauksmes līmeĦa sakarības 14 – 15 

g.v. pusaudžiem. 
BērziĦa D. 

17 

KrūmiĦa Inga Emocionālā izdegšanas sindroma līmeĦa atšėirības X un Y 
organizācijā intelektuāli apakšējā sfērā strādājošām sievietēm 

BērziĦa D. 

18 
KrūmiĦa Inga Pašaktualizācijas izteiktības un afilācijas motivācijas 

sakarības 20-30 gadus veciem organizācijas X darbiniekiem 
BērziĦa D. 

19 
LapiĦa Anita  Stresa izteiktības un stresa pārvarēšanas stratēăiju atšėirības  

X organizācijā strādājošiem 25 – 45 gadīgiem vīriešiem un 
sievietēm aăentiem BērziĦa D. 

20 
Malvesa Lilita  Vakarskolu un vispārizglītojošās dienas skolas jauniešu 

agresijas izteiktības atšėirības 
BērziĦa D. 

21 
Mikāne Zane Konfliktu risināšanas taktikas un ăimenes trauksmes 

mijsakarības 25 – 35 gadīgām precētām sievietēm 
BērziĦa D. 
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22 
Mironoviča Mācīšanās stilu saistība ar ekstraversijas  un neirotisma 

līmeĦiem 18-25 gadīgiem jauniešiem 
BērziĦa D. 

23 
OzoliĦa Aiva  Personības pašaktualizācijas un kreativitātes sakarības 

sievietēm ar izteiktu attīstības krīzes izjūtu 30 gados 
BērziĦa D. 

24 
OzoliĦa Sanita Paštēla un ideāla cilvēka tēla atšėirības 14-16 gadīgiem 

zēniem un meitenēm 
BērziĦa D. 

25 
Palma Zane Personības iezīmju un profesionālo interešu izteiktības 

saistība 18 – 22 gadus veciem jauniešiem 
BērziĦa D. 

26 
Pavasars Ivars Alkohola lietošanas motivācijas atšėirības starp zēniem un 

meitenēm 13 – 15 gadu vecumā. 
BērziĦa D. 

27 
Rubene Inese 28 – 35 gadīgu medicīnas māsu piesaistes stila un vientulības 

izjūtas sakarības 
BērziĦa D. 

28 
Sprukule Irēna Precēto un neprecēto 18 – 25 gadīgu topošo māmiĦu 

trauksmes līmeĦa atšėirības 
BērziĦa D. 

29 

Tarabrina 
Sandra 

Konflikta risināšanas taktiku pašvērtējuma līmeĦu sakarības 
sievietēm vecumā no 20 līdz 30 gadiem un no 40 līdz 50 
gadiem 

BērziĦa D. 

31 
Ušacka Ieva Dzimumu atšėirības attieksmē pret homoseksualitāti 25 – 35 

gadīgiem Rīgas iedzīvotājiem ar augstāko izglītību 
BērziĦa D. 

30 
Zilgme Antra  Agrīnā brieduma sieviešu personības profesionālās darbības 

tipa atbilstības izvēlētajai profesijai saistība ar apmierinātības 
ar dzīves līmeni 

BērziĦa D. 

32 
Znatnaja Evija Piesaistes stilu atšėirības 18 – 30 gadīgiem vīriešiem ar un 

bez azartspēĜu atkarības 
BērziĦa D. 

33 
Astafurova 
Baiba  

Subjektīvās labklājības izjūtas līmeĦa atšėirības 
tirdz.organizācijās 30-40 gadus veciem vadītājiem un 
padotajiem 

Blumberga S. 

34 
Centere Airita 20 – 30 gadīgu darbinieku apmierinātības ar darbu uz 

apmierinātības ar dzīvi sakarība. 
Blumberga S. 

35 
Dauăīte Diana 30 – 40 g.v. privātiestāžu darbinieku apmierinātības ar darbu 

un lojalitātes pret organizāciju sakarība 
Blumberga S. 

36 

Freidenfelde 
Daiga 

,,Empātijas tendenču atšėirības bērnu namā augušiem 12-15 
gadus veciem pusaudžiem un pilnā ăimenē augušiem 12-15 
gadus veciem pusaudžiem’’ 

Blumberga S. 

37 
Goldmane Edīte  20-30 gadīgi darbinieku nodomu aiziet no organizācijas un 

bez nodoma aiziet no organizācijas lojalitātes pret profesiju 
atšėirības Blumberga S. 

38 
Induse Odeta Konfliktu risināšanas taktiku atšėirības sievietēm un 

vīriešiem vecumā no 25-35 gadiem Blumberga S. 

39 
KiseĜova Ksenija  20-30 gadīgu informācijas tehnoloăiju speciālistu 

apmierinātības ar darbu un lojalitātes pret profesiju sakarības 
Blumberga S. 

40 
Maščinskis 
Ojārs 

25 – 35 gadus vecu valsts organizācijas X vidējā līmeĦa 
vadītāju līderz iezīmju un pašvērtējuma sakarība 

Blumberga S. 

41 
Metasa Laila  30-40 vecu valsts iestāžu vidējā līmeĦa vadītāju 

apmierinātība ar darbu un lojalitātes pret profesiju sakarība Blumberga S. 

42 
Orina Līga  35-45 gadus vecu Nacionālo bruĦoto spēku karavīru – vīriešu 

un sieviešu profesionālās motivācijas, struktūras atšėirības 
Blumberga S. 

43 
Priede Inga  30-40 gadīgu izglītības darbinieku apmierinātības ar darbu un 

lojalitātes pret profesiju sakarības Blumberga S. 

44 
Rukute Sandra  20 -40 gadus vecu privātstruktūru darbinieku apmierinātība 

ar darbu un lojalitāte pret  organizāciju sakarība Blumberga S. 
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45 
Simsone Evita  X pašvaldības organizācijas  un Y privātā biznesa 

organizācijas darbinieku priekšstatu par reālo un un ideālo 
organizācijas kultūras atšėirības  

Blumberga S. 

46 

Skolmeistere 
Diāna 

Stresa pārvarēšanas stratēăiju atšėirības 20-40 g.v. Latvijas 
rajonu centros un Rīgā ‘’X’’ organiz ācijā strādājošiem 
vadītājiem. 

Blumberga S. 

47 

Sokolova-
Plečkena 
Ludmila 

20-29. g.v. militārpersonu vērtību atšėirības pirms un pēc 
dienesta pienākumu pildīšanas miera uzturēšanas operācijā 
Irākā 

Blumberga S. 

48 
Vītola Līga 30 – 45 gadīgu zemu atalgotu darbinieku apmierinātības ar 

darbu un lojalitātes pret organizāciju sakarība 
Blumberga S. 

49 
Riža Alda Pieaugušo subjektīvās laimes izjūtas 20-40 gadu vecumā un 

piesaistes stila sakarības 
I. Priedniece 

50 
Sakne Inguna Agresivitātes un UDHS sakarības no 12-15 gadus veciem 

pusaudžiem. 
KalniĦa L. 

51 

BoĜšaka Jolanta X organizācijas darbinieku apmierinātības ar darbu, darba 
motivācijas, lojalitātes rādītāju un pārliecības par darba vietas 
stabilitāti sakarības 

Kamerāde D. 

52 Savicka Elana Personāla motivācija KārkliĦš A. 

53 

Kalvāne Ilona Rīgas pilsētas x rajona nepilngadīgo uzskaitē esošo grūti 
audzināmo 15-16 gadīgo pusaudžu agresijas un frustrācijas 
līmeĦa sakarības 

KauliĦa A. 

54 
Andersone Anna  X organizācijas darbinieku sociālā intelekta rādītāju saistība 

ar stāžu, izglītību un darbības jomu. 
Lasmane A. 

55 
BalodeAnda  X un Y organizācijās strādājošu 30-50g.v. darbinieku 

konfliktu risināšanas taktiku izvēles un personības iezīmju 
sakarības 

Lasmane A. 

56 

Barisa Baiba 35 – 55 gadus vecu x pilsētas uzĦēmēju kreativitates iezīmju 
izteiktibas un sasniegumu motivācijas izteiktības sakarība 

Lasmane A. 

57 

Beinārs Viesturs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas vispārizglītojošo 
vidusskolu un ăimnāziju krievu valodā un latviešu valodā 
runājošo jauniešu motivācijas mācīties valodas atšėirības 

Lasmane A. 

58 
Briede Signe 22 – 44 gadīgu sieviešu pašvērtējuma un greizsirdības 

izteiktības sakarība 
Lasmane A. 

59 
ČerĦecova 
Solvita 

18-25 gadīgu un 30-40 gadīgu vīriešu un sieviešu reăistrētās 
laulības izvēles motīvu atšėirības 

Lasmane A. 

60 
Lāme Inese 20-25 gadīgu sieviešu baiĜu veidu un pašaktualizācijas izjūtas 

sakarība 
Lasmane A. 

61 
Mizere Linda 19-25 gadīgu sieviešu attieksme pret seksuālām attiecībām un 

piesaistes stila sakarība 
Lasmane A. 

62 
Muceniece 
Endija 

Autonomijas pazīmju atšėirības 25 – 40 gadīgām sievietēm, 
ar atšėirīgu ăimenes stāvokli 

Lasmane A. 

63 
Orlova Maija 16-18 gadīgu jauniešu sasniegumu motivācijas un subjektīvās 

labklājības izjūtas sakarība 
Lasmane A. 
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64 

SiliĦa Ilze X rajona Y novada 25 – 30 gadīgu vīriešu un sieviešu 
stereotipu par vīrieša un sievietes lomu ăimenē dzimum - 
atšėirības 

Lasmane A. 

65 
Stare-Nuėe Vita 4-6 gadīgu bērnu piesaistes stila un mātes attieksmes 

sakarības 
Lasmane A. 

66 
Suipe Aelita  Jauniešu (16-18) pašvērtējuma un viĦu māšu attieksmju veida 

sakarības 
Lasmane A. 

67 

Šveca Kristīne Organizācijas X vidējā līmeĦa menedžeru priekšstatu par 
organizācijas kultūru un apmierinātības ar darbu sakarība 

Lasmane A. 

68 

TaukuĜa Santa Nepilna laika humanitāro un eksakto specialitāšu pirmo un 
pēdējo kursu studentu subjektīvās labklājības izjūtas un 
trauksmes izteiktības sakarības un atšėirības 

Lasmane A. 

69 
Vanaga Dace 25 – 50 gadīgu vadītāju emocionālās inteliăences saistība ar 

apmierinātību ar darbu 
Lasmane A. 

70 
VīksniĦa Ginta 18-25 un 48-55 gadīgu sieviešu priekšstatu par sievietes 

sociālajām lomām atšėirības 
Lasmane A. 

71 
Erdmane Inga  Krāsu interpretāciju atšėirības emocionāliem un 

neemocionāliem stimuliem dažādu specialitāšu studentiem 
Mārtinsone K. 

72 
Lase Anda Trauksmes izteiktības izmaiĦas pēc dažādu mākslas terapijas 

tehniku izmantošanas jauniešiem 
Mārtinsone K. 

73 Priedīte Pārsla Agresijas izpausmes interneta rakstu komentāros Mārtinsone K. 

74 
Silkāne Sandra Pašvērtējuma un trauksmes sakarības 15-16 gadīgiem 

pusaudžiem. 
Mārtinsone K. 

75 
Silkāns Viktors Vērtību un alkohola atkarības savstarpējā saistība studentiem. Mārtinsone K. 

76 
Smalkā  Andžela  Dažādu mīlestības veidu un piesaistes stilu izteiktības 

savstarpējās sakarības 30-40 gadīgiem cilvēkiem 
Mārtinsone K. 

77 
Šulcs Raimonds Sociālo priekšstatu novērojuma sakarības starp dažādu 

specialitāšu studentiem 
Mārtinsone K. 

78 
Juhnevica 
Vendeta  

Intelekta struktūras atšėirības 18-20 gadus veciem 
humanitārās un tehniskās specialitātes studentiem Nikiforovs O. 

79 
KalniĦa Gita  Darbinieku sasniegumu motivācijas sakarība ar lojalitāti pret 

organizāciju X Nikiforovs O. 

80 
Bizūna Evija Sakarības starp darbinieku pašvērtējumu un viĦu sociālo 

statusu grupā, organizācijā X 
ĥikiforovs O. 

81 
Cepurīte Linda Sociometriskā statusa grupā un dažādu rakstura akcentuāciju 

sakarības 11-14 gadus veciem pusaudžiem 
ĥikiforovs O. 

82 
Černiševska 
JeĜena  

Rakstura akcentuāciju un depresivitātes saistība pusaudžiem ĥikiforovs O. 

83 
Dembovska 
Ēstere  

Subjektīvā kontroles līmeĦa un vērtību sakarības 20-40 
gadīgām sievietēm 

ĥikiforovs O. 

84 
Kalantirjova 
Jekaterina 

20 – 40 g.v. psihologu un ekonomistu empātijas līmeĦa 
dzimumatšėirības 

ĥikiforovs O. 

85 
Karpa Iva  PašcieĦas un agresijas sakarības 12-14 gadus veciem 

pusaudžiem 
ĥikiforovs O. 

86 
Kulova Indra Pašvērtējuma un sociometriskā statusa sakarības 16 līdz 18 

gadus veciem jauniešiem 
ĥikiforovs O. 
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87 
Ločmele Iveta  Skolas trauksmes un psiholoăiskās adaptācijas atšėirība 13-

14 gadīgiem vispārizglītojošo un internātskolu audzēkĦiem 
ĥikiforovs O. 

88 
OzoliĦa  Laura  Pašvērtējuma līmeĦa atšėirības 12.-13.gadus veciem zēniem 

un meitenēm, interneta lietotājiem un nelietotājiem ĥikiforovs O. 

89 
Runce Ruta Atšėirības personības struktūrā 25 – 45 gadīgiem indivīdiem 

ar dažādu psiholoăisko vecumu iestādē X 
ĥikiforovs O. 

90 
Ruskis Guntis  Panākumu un izvairīšanās no neveiksmēm motivācijas 

atšėirības sievietēm un vīriešiem vecumā no 25-64 gadiem 
ĥikiforovs O. 

91 
Suta Lolita Pašvērtējuma līmeĦa un mācību motivācijas sakarības 14 – 

15 gadīgiem pusaudžiem 
ĥikiforovs O. 

92 
Zālītis Kristaps Klīnisko nāvi pārdzīvojušo subjektīvās pieredzes analīze ĥikiforovs O. 

93 
Bačiule Sasniegumu motivācijas un emocionālās izdegšanas 

sakarības 25 – 40 gadīgiem valsts dienesta darbiniekiem 
Perepjolkina V. 

94 
Dūdare Evita Neverbālā intelekta atšėirības bērniem ar un bez dzirdes 

traucējumiem vecumā no 8 – 10 gadiem 
Perepjolkina V. 

95 

Endzele Elvīra Dominējošās stresa pārvarēšanas stratēăijas pieaugušiem 
cilvēkiem ar un bez psihotraumatiskās pieredzes 

Perepjolkina V. 

96 Giels Ivo  Personības humora izjūtas un trauksmes līmeĦa mijsakarība Perepjolkina V. 

97 
Jakuševa Sanita  Dzimumatšėirības reālās un ideālās organizāciju kultūras 

uztverē X organizācijas darbiniekiem 
Perepjolkina V. 

98 
Kesele Vineta 15-18 gadīgu jauniešu pašvērtējuma un sasniegumu 

motivācijas izteiktības sakarības 
Perepjolkina V. 

99 
Poča Antra Panākumu sasniegšanas motivācijas saistībā ar laika 

perspektīvu 
Perepjolkina V. 

100 
Rolava Dace Vidusskolēna vadošās informācijas uztveres sistēmas 

pašnoteikšanas testa izveide 
Perepjolkina V. 

101 
Salmanoviča 
Lienīte 

Atšėirības starp frustrācijas reakcijām un tipiem pieaugušiem 
cilvēkiem ar eksternālo un internālo kontroles lokusu 

Perepjolkina V. 

102 
Skopāne Iveta Narkotiskās vielas pamēăinājušu un nepamēăinājušu 15-16 

gadīgu pusaudžu pašvērtējuma un pašcieĦas līmeĦa atšėirības 
Perepjolkina V. 

103 
Steinerte Sanita Sociālā intelekta un trauksmes sakarības sievietēm vecumā 

no 35-45 gadiem 
Perepjolkina V. 

104 
Taranda Andris 20 – 30-gadīgu un 40 – 50-gadīgu cilvēku Ego stāvokĜu 

atšėirības 
Perepjolkina V. 

105 
TropiĦa Kitija 25 – 40 gadus vecu pieaugušu apmierinātības ar dzīvi un 

subjektīvās labklājības izjūtas noteicošo faktoru analīze 
Perepjolkina V. 

106 Verveiko Gints  Sociālās fobijas noteikšanas aptaujas SPIN adaptācija Perepjolkina V. 

107 
Zelta Marika Jauniešu sociālās adaptācijas problēmu saistība ar dzīves 

vietas maiĦu studiju nolūkos un profesionālo pašnoteikšanos 
Perepjolkina V. 

108 
ZuitiĦš Juris Stresa pārvarēšanas stratēăiju atšėirības 20 – 35 gadīgiem 

vīriešiem ar un bez alkoholisma pazīmēm 
Politere J. 

109 Ādmine Dana Pašvērtējums personām ar politiski represētā statusu Priedniece I. 

110 
Romanovska 
Inese 

Depresijas dziĜuma pakāpes atšėirības narkotikas lietojošiem 
un nelietojošiem 16-18 gadus veciem pusaudžiem 

Priedniece I. 

111 
Simule Gita  Agresijas un motivācijas līmeĦu sakarību izpausme 

ieslodzītajiem vīriešiem vecumā no 25-45 gadiem Priedniece I. 
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112 
Eglīte Līga  Radošās domāšanas  un personības iezīmju sakarības 30-50 

gadu vecumposmā 
Rita Bebre 

113 
GludiĦa Dzintra  Emocionālās izdegšanas sindroma un agresijas līmeĦa 

sakarības medicīnas māsām vecuma posmā no 40-45 gadiem Skvolcova O. 

114 
Dolgušina 
Svetlana  

Depresijas iezīmju salīdzinājums veikalu vadītājam un 
pārdevējam 

Skvorcova O. 

115 
Mikola Ineta  Korelācija starp stresa pārvarēšanas stratēăiju izmantošanu 

vājredzīgiem 12-18 gadus veciem jauniešiem un viĦu mātēm Skvorcova O. 

116 
Altgauzens 
Artūrs  

Vidējā brieduma darbinieku apmierinātības ar darbu un 
sociālpsiholoăiskā klimata faktoru sakarības X organizācijā 

Svence G. 

117 
Berăe Agnese Stereotipu par sievieti darba tirgū atšėirības sievietēm un 

vīriešiem vecuma posmā no 20 līdz 40 gadu vecumam 
Svence G. 

118 

Berže Iveta; 
Jermacāne Aija 

16 līdz 18 gadīgu delinkventas uzvedības pazīmēm atbilstošu 
mācību audzinošās iestādes (X arodskolas) audzēkĦu un 
ieslodzījumā esošu jauniešu vērtību atšėirības 

Svence G. 

119 
Bilinska Ieva Dažādu vecuma grupu darbinieku personības trauksmes 

līmeĦa pārliecinātības par sevi un subjektīvās kontroles 
lokusa atšėirības 

Svence G. 

120 
Butevica Aiva Saistība starp mātes piesaistes stilu un viĦu 3 – 4 gadus veco 

bērnu rīta šėiršanās grūtību trauksmi pirmsskolas iestādes 
grupā 

Svence G. 

121 
Civjane Kristīne  30-50 gadīgu pircēju vajadzību nozīmju sakarība ar pirkšanas 

izvēles faktoriem 
Svence G. 

122 
Eglīte Līga  Sakarības starp darbinieku apmierinātību ar darbu un 

priekšstatu par organizācijas kultūras tipu organizācijā X 
Svence G. 

123 
Eināts Kaspars 20 – 30 gadīgu ugunsdzēsēju agresīvo reakciju formu indeksu 

sakarību un atšėirību saistība ar sporta veidu un treniĦu 
intensitātes rādītājiem 

Svence G. 

124 
Grīnfelds 
Raimonds  

Dzimumstereotipu par sievietes personības īpašību un 
sievietes sociālajām lomām sabiedrībā atšėirības Svence G. 

125 
Janova Agnese  Divu atšėirīgu etnosu un vecumu grupu pretstatu atšėirības 

par kopīgu izaugsmes iespējām darbā Svence G. 

126 
Ozolanta Irēna Apmierinātības ar darbu un stresa noturības atšėirības 

optimistiem un pesimistiem X uzĦēmumā 
Svence G. 

127 
Paškovska 
Sanita  

Agrīnā brieduma pieaugušo pašizjūtu raksturojošo personisko 
kontrastu nozīmju izpēte 

Svence G. 

128 
Pudāne Marika  20-40 gadīgu vīriešu un sieviešu sasniegumu motivācijas 

atšėirības Svence G. 

129 
RiekstiĦa Juta 20-30 gadus vecu darbinieku priekšstatu par apmierinātības 

par darbu un sasniegumu motivācijas līmeĦa sakarības 
Svence G. 

130 
Rudzīte Aija Vidējā brieduma vecumposma bezdarbnieku un strādājošo 

pašaktualizācijas līmeĦu atšėirības. 
Svence G. 

131 
ŽuravĜova 
Marika 

Vīriešu un sieviešu stereotipu par pretējo dzimumu atšėirības 
un apmierinātības ar kopdzīves kvalitāti 

Svence G. 

132 
Bankava Dace  Radošas personības akcentējošās rakstura īpašības jauniešu 

vecumposmā Šūpola R. 

133 
Krušāne Aija Agresijas un empātijas sakarība 12 – 14 gadus veciem 

pusaudžiem 
Šūpola R. 

134 
Muravska Lilija  Kreativitātes un agresijas sakarība vecāko paaudžu 

vecumposmā Šūpola R. 

135 
Ostrovska 
Ingrīga 

Radošas personības akcentējošās rakstura īpašības jauniešu 
vecumposmā Šūpola R. 

136 
Platanovska 
Rudīte  

Kreativitātes un empātijas sakarība 18 līdz 25 gadus vecu 
jauniešu vecumposmā Šūpola R. 
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137 
Zvaigzne Baiba Kreativitātes izteiktības un starppersonu konfliktsituāciju 

risināšanas stratēăijas sakarība 25-35 gadu vecumā 
Šūpola R. 

138 
Ozarska Rita X organizācijas 35-45 gadīgu darbinieku priekšstati par 

reālās un ideālās organizācijas kultūru un sasniegumu 
motivācijas sakarības 

Upeniece L. 
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2006. gadā vasarā RPIVA psiholoăijas fakultātē aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 
 

1 
Krasts Artis Adaptācijas spēju un subjektīvas kontroles izteiktības sakarības 

uz mūžu notiesātajām personām 
Ābele U. 

2 
Grjunberga Inese Profesionālās izdegšanas fenomena un apmierinātības ar darbu 

sakarības vidējam medicīniskajam personālam 
BērziĦa D. 

3 
Krecere Danuta Agresijas un pašvērtējuma mijsakarības 13-15 gadus veciem 

pusaudžiem” 
BērziĦa D. 

4 
Miėis Jānis Agresijas līmeĦa atšėirības 16-18 gadus veciem jauniešiem, kuri 

ir un kuri nav saskārušies ar pret sevi vērstu fizisku agresiju no 
savu vecāku puses 

BērziĦa D. 

5 
Pole Inta Sociālās adaptācijas un trauksmes sakarību atšėirības studentiem 

jauniešu 19-25 g. un brieduma 35-50 g. vecumposmos 
BērziĦa D. 

6 
Rozentāle Irita Apmierinātības ar dzīvi atšėirības heteroseksuālām un 

homoseksuālām sievietēm vecumā no 18 līdz 35 gadiem 
BērziĦa D. 

7 
Strazds Ojārs Vēlīnā brieduma posma strādājošo sieviešu un vīriešu darba 

turpināšanas motivācijas atšėirības 
BērziĦa D. 

8 
Vaisūne Līga Agresijas un trauksmes līmeĦu sakarības  patversmē 

dzīvojošajiem bezpajumtniekiem 
BērziĦa D. 

9 

Beiere Kristīne 21-28 g.v. latviešu ar viesstrādnieka pieredzi ārzemēs un bez 
viesstrādnieka pieredzes ārzemēs psiholoăiskās labklājības 
izjūtas komponentu atšėirības 

Blumberga S. 

10 
Daine Anda Pusaudžu ar deviantu uzvedību un ar sociāli atzītu uzvedību 

noslieču uz risku atšėirības 
Blumberga S. 

11 
Leitholde Ieva 20-30 gadīgo strādājošo un nestrādājošo cilvēku ar īpašām 

vajadzībām apmierinātības ar dzīvi atšėirības 
Blumberga S. 

12 
Neimanis Jānis 30-50 gadīgu strādājošo ar mājokĜa kredītpieredzi subjektīvās 

labklājības un optimisma sakarība 
Blumberga S. 

13 
Zaremba Krišjānis 20-30 gadīgu darbinieku priekšstats par līderu uzvedību un 

subjektīvās labklājības saistība 
Blumberga S. 

14 
Abricka Liene Jauniešu emocionālās empātijas izteiktības un mīlestības tipu 

sakarība 
Lasmane A. 

15 
Ārenta Madara 24-30 gadīgu cilvēku panākumu motivācija, personības pašizjūta 

un aktivitātes rādītāju saistība 
Lasmane A. 

16 
Birzniece Gita 18-28 gadīgu sieviešu mātes attieksmes veida, piesaistes stila un 

komunikatīvo modeĜu partnerattiecībās sakarība 
Lasmane A. 

17 
Brožena Evija 20-25 gadīgu studentu un viĦu vecāku vērtību sistēmas 

atšėirības 
Lasmane A. 

18 
Dzērve Gunita 20-25 gadīgu studentu un viĦu vecāku vērtību sistēmas 

atšėirības 
Lasmane A. 

19 
Jansone Līga Basketbolistu pašapziĦas saistība ar sacensību trauksmi un 

rezultātiem sportā 
Lasmane A. 

20 

Kajaka Renāte Profesionālajā militārajā dienestā strādājošo un profesionālajā 
militārajā dienestā nestrādājošu sieviešu darba izvēles motīvu un 
vērtību atšėirības 

Lasmane A. 

21 
Kalēja Aija Apmierinātības ar dzīvi atšėirības laukos un pilsētā dzīvojošiem 

65-75 gadus veciem pieaugušiem 
Maulvurfa A. 



 307

22 

MahĦuka 
Anastasija 

Sakarības starp 18-25 gadus vecu jauniešu sasniegumu 
motivāciju un akadēmisko sekmju, ăimenes ienākumu un viĦu 
vecāku izglītības līmeĦiem 

Maulvurfa A. 

23 
BoĜšakova nataĜja „Mēs” un „viĦi” stereotipu saturs krievu un latviešu jauniešiem 

vecumā no 16-18 gadiem 
Nikiforovs O. 

24 
Bārtule Inga Studentu mācīšanās motivācijas sakarības ar neirotismu Priedniece I. 

25 
Lešenkova Arta Trauksmes līmeĦa sakarība ar sasnieguma motivāciju 

studentiem 
Priedniece I. 

26 
Deksne Daiga Jauniešu un pieaugušo neatlaidības un subjektīvās kontroles 

lokusa rādītāju sakarības 
Svence G. 

27 
Dilba Zane Studējošu un nestudējošu strādājošu jauniešu personības 

konstrukti 
Svence G. 

28 Eglītis Austris Dažādu pēcnāves uzskatu atšėirības Svence G. 

29 
Novožilova Sintija Apmierinātības ar dzīvi atšėirības agrīnā brieduma sievietēm un 

vīriešiem dažādās dzīves sfērās 
Svence G. 

30 
Skalberga Zane Subjektīvā kontroles lokusa, sasniegumu motivācijas un 

izvairīšanas no neveiksmēm sakarības agrīnajā briedumā 
Svence G. 

31 
Tarasova Tatjana Politoloăijas un psiholoăijas studentu priekšstati par politisko 

izvēles motivāciju 
Svence G. 

32 
Zelča Evita Precētu un neprecētu vīriešu un sieviešu personiskie konstrukti 

par greizsirdību 
Svence G. 

33 Šimanovska Edīte     
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1.STUDIJU PROGRAMMAS PAŠV ĒRTĒJUMS 

1.1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

Studiju programmas mērėis:  

Nodrošināt iespēju studēt psiholoăiju, lai iegūtu zināšanas psiholoăijā un zinātniski 

pētnieciskā darba psiholoăijā iemaĦas, kas nodrošinātu iegūt „Sociālo zinātĦu bakalaura grādu 

psiholoăijā”. 

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Sekmēt pētnieciski orientētu studiju procesu: 

a. gūt iespēju izprast psiholoăijas vispārīgās likumsakarības, 

b. izprast savas studiju motivācijas likumsakarības, 

c. izprast un attīstīt savas komunikācijas procesus, 

d. izprast un novērtēt cilvēku vecumposmu īpatnības, 

e. apgūtu pētniecības metodes, lai pastāvīgi spētu izstrādāt zinātniski pamatotu 

darbu psiholoăijā ( kura darbu un bakalaura darbu). 

2. rosināt studentus tālākizglītībai maăistrantūrā. 

 

1.2. Studiju procesa organizācija – izmaiĦas pašvērt ējuma periodā 

 

2. tabulā attēlotas studiju programmas izmaiĦas kopš 2003. gada, kad notika, 2001. gada 

19.decembrī akreditētās, bakalaura studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” pārstrukturēšana 

no 4 gadīgas programmas uz 3 gadīgu programmu. Pārstrukturizācijas pamatojums - vadīšanās pēc 

BoloĦas deklarācijas  un EPPAF rekomendācijām par studiju laika samazināšanu un divpakāpju 

studiju ciklu psihologu izglītībā, kur arī norādīti 3 gadi.  

 

1.3. Studiju programmas realizācija 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” laika posmā no 2001. 

gada, studiju programmas pirmās akreditācijas gada, un laika posmā no 2003. gada, studiju 

programmas pēdējās akreditācijas gada, līdz gadskārtējā pašvērtējuma izveidei 2005. gadā pamatos 

ir saglabājusi tās pašas praktiskās īstenošanas pamatiezīmes: 

- programma tiek īstenota pilna un nepilna laika studijās; 

- pilna laika studijās programmā tiek īstenota tikai Rīgā; 

- nepilna laika studijās programma tiek īstenota Rīgā un filiālēs; 

- studiju programmas īstenošana tiek organizēta pa studiju gadiem un semestriem; 
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- studiju darba formas ir lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi; 

- studiju programmā izmantojamie patstāvīgā darba veidi: praktiskie darbi, kurus studenti 

noteiktos termiĦos iesniedz docētājam; literatūras konspektēšana, analīze; referāti, kurus 

(pēc iespējas) nolasa auditorijā; semestra projekta darbu izstrāde un citi veidi, atbilstoši 

studiju kursa specifikai; 

- darba formas un metodes docētāji izvēlas sadarbībā ar studentiem, Ħemot vērā pieejamo 

literatūru, mācību līdzekĜus, studiju kursa vai atsevišėu tēmu sarežăītības pakāpi; 

- studiju darba pārbaudes formas ir ieskaites, eksāmeni, kursa darbu aizstāvēšana, 

bakalaura darbu aizstāvēšana; 

- studentu darba pārbaude tiek vērtēta 10 ballu sistēmā; 

- atšėirīgs kontaktstundu skaits, kas atbilst vienam kredītpunktam pilna un nepilna laika 

studijās, nepilna laika studijās ir 8 kontaktstundas, pilna laika- 16 kontaktstundas. 

 

Tabula nr.1.IzmaiĦas studiju programmas realizācijā akreditācijas periodā 

2003. gadā akreditētā studiju programma 2004./2005. st. g. studiju programma 

Studiju kurss Kred ītpunkti Studiju kurss Kred ītpunkti 

A bloks 

Ievads psiholoăijas studijās 1 Ievads psiholoăijas studijās 2 

Vispārīgā psiholoăija 4 Vispārīgā psiholoăija 4 

Psihes bioloăiskie pamati 4 Psihes bioloăiskie pamati 4 

Attīstības psiholoăija 4 Attīstības psiholoăija 4 

Eksperimentālā psiholoăija 4 Eksperimentālā psiholoăija 4 

Sociālā psiholoăija 4 Sociālā psiholoăija 4 

Psiholoăijas  vēsture 4 Psiholoăijas vēsture 4 

Personības psiholoăija 4 Personības psiholoăija 4 

Ăenētikas pamati 3 Ăenētikas pamati 3 

Kl īniskā psiholoăija 4 Kl īniskā psiholoăija 3 

Ievads psiholoăiskā 

konsultēšana 

2 Psiholoăiskā konsultēšana 4 

Matemātiskā statistika 5 Matemātiskā statistika 3 

Psiholoăijas pētījumā iegūto 

datu datorizēta apstrāde 

3 

 

Psiholoăijas pētījumā iegūto 

datu datorizēta apstrāde 

3 

 

Zinātniskā pētījuma 

metodoloăija 

2 

 

Zinātniskā pētījuma 

metodoloăija 

3 

 

Ievads psihiatrijā 3 Ievads psihiatrijā 4 
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Ievads psihoterapijā 3 Ievads psihoterapijā 4 

Psihodiagnostika 4 Psihodiagnostika 4 

Psihologa ētika 2 - - 

Pasaules kultūras vēsture 3 - - 

Latviešu valodas kultūra 2 - - 

Loăika 3 - - 

Filozofija 4 - - 

Ētika, estētika 4 - - 

Retorika un aktiermāksla 2 - - 

Lietišėā angĜu valoda 4 - - 

- - Zinātniskais referāts 2 

- - Kursa darbs 5 

- - Bakalaura darba izstrāde un 

priekšaizstāvēšana 

5 

- - Bakalaura darbs 5 

B bloks 

Pedagoăiskā psiholoăija 2 Pedagoăiskā psiholoăija 4 

DaiĜrades psiholoăija 2 DaiĜrades psiholoăija 2 

Organizāciju psiholoăija 2 Organizāciju psiholoăija 4 

Etnopsiholoăija 2 Etnopsiholoăija 2 

Politiskā psiholoăija 4 Politiskā psiholoăija 4 

Ăimenes psiholoăija 2 Ăimenes psiholoăija 2 

- - Saskarsmes psiholoăija 4 

Psihosomātiskā medicīna A blokā 4 Psihosomātiskā medicīna 4 

Andragoăija  2   

- - Psihometrija  4 

- - Speciālie semināri  un 

konferences 

6 

Novērojumu prakse attīstības 

psiholoăijā 
8 - - 

Informātika 4 - - 

Neirolingvistiskā 

programmēšana 
2 

- - 

Emociju psiholoăija 1 - - 
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Vadības psiholoăija  2 - - 

Kognitīvā psiholoăija 4 - - 

Konfliktoloăija 1 - - 

Sociālpsiholoăiskais 

videotreniĦš 
4 

- - 

C bloks 

AngĜu valoda 4 
AngĜu valoda vai vācu 

valoda 

4 

 

Vācu valoda 4 
Ievads akmeoloăijā vai 

ontopsiholoăijā 

3 

 

- bija A blokā Filozofijas pamati 4 

- bija A blokā Loăika 2 

- bija A blokā Lietišėā informātika 

psiholoăijā 

6 

- bija A blokā Ētika, estētika 4 

- bija A blokā Pasaules kultūras vēsture 2 

- bija A blokā Latviešu valodas kultūra 2 

 

 

 

 

 

Secinājumi: 

*laika posmā no 2001.-2003. gadam  programmā  izdarītas izmaiĦas 40 kredītpunktu apjomā, 

samazinot studijas par 1 gadu, tas ir, 40 kredītpunkti, līdz ar to 2003. gadā studiju programma 

izgāja atkārtotu akreditāciju ar LR IZM nozīmēta eksperta piedalīšanos, 

* izdarītās izmaiĦas saglabā esošo 2003. gadā akreditētās programmas studiju saturu, 

* izmaiĦu pamatā ir programmas realizācijas atbilstība BoloĦas vienošanās līguma tendencēm 

par studiju ilguma samazināšanos un ātrāku iesaistīšanos darba tirgū, 

* programmas izmaiĦas izdarītas atbilstoši Eiropas Profesionālo Psihologu asociāciju 

federācijas 2001. gadā Londonā pieĦemtie ieteikumi par psihologu profesionālās izglītības   

pakāpēm, no kurām pirmā ir 3 gadus ilgas akadēmiskās studijas. 

 

 

1.4. Vērt ēšanas sistēma 
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Studijas RPIVA notiek saskaĦā ar augstskolas studiju programmu īstenošanas Nolikumu (ar 

Nolikumu var iepazīties Psiholoăijas fakultātes dekanātā). 

Pārbaudījumi un to novērtējums tiek organizēts atbilstoši 2001. gada 29. janvārī RPIVA 

Senāta sēdē apstiprinātājam RPIVA Nolikumam par pārbaudījumiem un ir saskaĦā ar LR MK 

Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Nr.481). Zināšanu, 

prasmju un iemaĦu novērtēšanas biežums un formas katrā studiju kursā ir atrunāti studiju kursu 

aprakstos, kas ir izstrādāti pēc vienotām augstskolas prasībām un kas ir apspriesti un apstiprināti 

katedru sēdēs. 

Pārbaudījumi tiek realizēti saskaĦā ar studiju plānu. Studiju sasniegumi tiek vērtēti kā no 

kvalitatīvā, tā arī no kvantitatīvā aspekta. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir 

“ieskaite” un “eksāmens”, kas tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.  

Līdztekus tradicionālām studentu studiju sasniegumu vērtēšanas veidiem (testi, biĜetes u.c.) 

docētāji praktizē arī radošas vērtēšanas metodes (diskusijas un debates, studentu lasījumi, grupu 

darbs, referāti, diskusijas, pētījumu rezultātu prezentācija). 

Valsts pārbaudījumi tiek aizstāvēti pie bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas. Valsts 

pārbaudījumos zemākais sekmīgais vērtējums ir 5 balles, saskaĦā ar RPIVA Senāta nolikumu par 

pārbaudījumiem. 

 

 

1.5. Studējošo skaits programmā 

 

2004./2005. studiju gadā programmā studē: 20 pilna laika studenti un 459 nepilna laika 

studenti (studentu sadalījumu pa kursiem skat. . tabulā). 

Tabula nr.2. Studējošo studentu skaits (dati uz 12.05.2005.) 

n.p.k. kurss Rīga Liepāja Cēsis 

 pilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 

4. 1.kurss - 64 12 14 

5. 2.kurss 20 117 15 19 

6. 3.kurss - 112 - 25 

7. 4.kurss - 65 - 16 

 kopā 20 378 27 74 
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1.5.1. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Akreditācijas perioda laikā, lai novērtētu studiju satura un organizācijas kvalitāti, tiek veiktas 

sistemātiskas studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” studentu aptaujas (ar tām var iepazīties 

fakultātes dekanātā). Rezultāti tiek apspriesti Psiholoăijas fakultātes katedru sēdēs, Domē un 

studentu grupās. Iespēju robežās tiek realizēti studentu priekšlikumi. 

2004./2005. studiju gadā veiktās studentu aptaujas rezultāti rāda, ka kopumā studenti studiju 

programmu vērtē apmierinoši (skat. tabulu nr.2). Studentus kopumā apmierina studiju kvalitāte, 

docētāju lekciju izklāsts, izdales materiāli un pasniegšanas stils.  

 

Studentu vērt ējums pilna laika studijās 

Diagramma nr.1. Studiju programmas vērtējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma nr.2. Studiju programmas vērtējums 
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Studentu vērt ējums pilna laika studijās 

Diagramma nr.3. Studiju programmas vērtējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma nr.4. Studiju programmas vērtējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secinājumi par studentu aptauju rezultātiem: tika aptaujāti 280 studenti- 

1) vairums studentu vērtē programmu Ĝoti labi un apmierinoši- 53 %, kā 5 pozitīvākos 

programmas aspektus minot: zinoši, profesionāli, kompetenti, atsaucīgi pasniedzēji, skaidras 

prasības, daudzpusīgas zināšanas, pārdomāta, secīga studiju programma, labi lekciju laiki, 

var savienot studijas ar darbu, labs apkalpošanas līmenis, personiska attieksme pret katru 

studentu, iespēja risināt neskaidros jautājumus. Visbiežāk pozitīvi pieminētie docētāji ir: 

D.BērziĦa, G.Svence, D.Voita, S.Kristapsone, L.KalniĦa, I.Priedniece, G.Jākobsone, 

V.Perepjolkina, K.LapiĦa. 

2) 7% studentu vērtē neapmierinoši, kā biežākos negatīvos aspektus studenti min: atsevišėu 

docētāju  didaktiskā nesagatavotība, studenti sagaida interaktīvo metožu izmantošanu un 

Studiju programmas v ērtē jums

7%

46%

47%

Ĝoti apm ierinoš i
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12%

52%

30%

5%1%
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izdales materiālus, vēlas labāku tehnisko auditoriju aprīkojumu sestdienās Grēcinieku ielā 

īrētajās telpās, mazāk izmaiĦu lekciju sarakstā.  

Darbs ar studentu aptauju rezultātiem. Studiju programmas direktore sadarbībā ar studentu 

grupu vecākajiem un filiāĜu Liepājā un Cēsīs darbiniekiem veica aptauju divreiz- pirmo reizi 

2004./2005. studiju gada novembrī un otro reizi - janvārī. Tad tika strādāts metodiski, 

organizatoriski ar docētājiem un darbiniekiem, par kuriem bija sūdzības. Tad martā- aprīlī 

programmas direktore tikās ar visām studentu grupām personiski un studentu mutiskās aptaujas 

liecināja, ka 4 mēnešu laikā lielākie iebildumi par divu docētāju darbu un vienas administratores 

apkalpošanu ir mainījušies. Izmainījās arī tehniskā aprīkojuma līmenis īrētajās skolas telpās. 

Izglītības un Organizāciju psiholoăijas katedra ir organizējusi seminārus didaktikā, vairāki 

docētāji ir apmeklējuši augstskolu didaktikas kursus LU.  

 

1.5.2. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Bakalaura studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” absolventi, tiekoties ar fakultātes 

vadību, programmas direktori, docētajiem, uzsver, ka ieguvums studiju laikā ir : 

- komunikācijas prasmes; 

- paaugstinājies pašvērtējums; 

- vispusīga izglītība; 

- iespēja piedalīties dažādos semināros; 

- prasme novērtēt un analizēt informāciju; 

- vēlme studēt tālāk. 

Absolventi studiju programmas pilnveidošanai iesaka: 

- vairāk iespēju papildus iegūt citas zināšanas psiholoăijā; 

- iekĜaut vairāk praktisku nodarbību psiholoăijā. 

 

1.6. Studiju programmā nodarbinātais personāls 

1.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Tabula nr.3 Studiju programmu apkalpojošo docētāju sadalījums pa katedrām 
 

 KATEDRA  PROFESORI 
ASOCIĒTIE 

PROFESORI 
DOCENTI  LEKTORI  ASISTENTI  

1. 

Vispārīgās 

pedagoăijas 

katedra 

   Mg.phil. V.Turins 

Mg.phil. V.Lapacinska 

 

2. Valodu katedra 
 Dr.philol. V.Kuzina 

Dr.paed. M.Kaltigina 
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3. 
Informātikas 

katedra 

   Mg.ing. I.Urpena  

4. 

Dejas, sporta 

pedagoăijas un 

dabas zinību 

katedra 

 Dr.biol. J.Raipulis    

5. 

Pirmskolas 

pedagoăijas 

katedra 

 Dr.paed. T.ZīriĦa    

6. 

Izglītības 

psiholoăijas 

katedra 

Dr.psych. R.Bebre Dr.psych. G.Svence 

Dr.psych. A.Lasmane 

Mg.psych.A.KauliĦa 

Dr.oec.S.Kristapsone 

Dr.psych.O.Nikiforovs 

Dr.biol.D.Voita 

Dr.psych.K.Mārtinsone 

Mg.psych. U.Ābele 

Mg.psych. K.LapiĦa 

Mg.psych. I.Priedniece 

Mg.psych. V.Perepjolkina 

Mg.psych. I.SkujiĦa 

Mg.psych.D.BērziĦa 

Mg.O.Skvorcova 

Mg.psych.V.Kabuce 

Mg.psuch.G.Jākobsone 

Mg.psych. J.Politere 

7. 

Organizāciju 

psiholoăijas 

katedra 

  Mg.psych. O.Skvorcova Mg.psych. S.Blumberga 

Mg.psych. D.BērziĦa 

Mg.oec. I.Seržante 

Mg.psych.D.Kamerāde 

 

 
Studiju procesa realizācijā iesaistīti 37% zinātĦu doktori (skat. .attēlu). 

 
 

Diagramma nr.5. Docētāju kvalitatīvais sadalījums 

Docētāju kvalitatīvais sadalījums

37%

63%

doktora grāds

maăistra grāds

 
 

Mācībspēku sadalījums atbilst MK noteikumiem Nr. 133 par augstākās izglītības iestādē 

īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtību. 

 

1.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
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Studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” akadēmiskā personāla kvalifikācija redzama 

diagrammā nr.5. 

Diagramma nr.5.Akadēmsikā personāla kvalifikācija 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija

20%

3%

20%
54%

3%

asocētie profesori

profesori

docenti

lektori

asistenti

 
 

 

Doktorantūrā studē vairāki docētāji : 

1. U.Ābele – doktora darba tēma “Adaptācijas mācību procesam un pārliecība par apziĦu 

un realitāti savstarpējā saistība pirmā kursa psiholoăijas studentiem”; 

2. J.Politere – “Pusaudžu atkarības no datorspēlēm fenomens”; 

3. S.Blumberga - doktora darba tēma  “UzĦēmuma vadītāja efektivitātes saistība ar 

sociālpsiholoăiskajiem adaptācijas rādītājiem”; 

4. A.Plaude – doktora darba tēma “UzĦēmēju profesionālās kompetences nozīme 

profesionālās darbības vidē”; 

5. D.Kamerāde – doktorantūras studijas Kembridžas Universitātē. 

Tas nozīme, ka tuvāko gadu laikā pieaugs programmas docētāju ar doktora grādu skaits. 

 

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

 

Katru gadu RPIVA tiek izsludināts konkurss uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem. Uz 

tiem var pieteikties gan RPIVA docētāji, gan cilvēki, kas nestrādā RPIVA. Vēlēšanas 

akadēmiskajos amatos RPIVA tiek organizētas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos 

un RPIVA Satversmē noteiktajai kārtībai. 

Pašvērtējuma perioda laikā studiju programmas nodrošināšanai darbā tika iesaistīti jauni 

docētāji ar doktora grādu psiholoăijā  pamatdarbā (O.ĥikiforovs, G.Bušs), divi docētāji ieguvuši 
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asociētā profesora nosaukumu (A.Lasmane, T.ZīriĦa) un viena docētāja ieguva profesora 

nosaukumu (R.Bebre). 

Docētāji  savu kvalifik āciju paaugstina ne tikai studējot doktorantūrā, bet arī  piedaloties 

zinātniskajās konferencēs: 

- R.Bebre -10. Starptautiskā kreativitātes konferencē ar referātu “Kreativitātes 

kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana praksē” – RPIVA, Rīga 2005. gada 

novembris; 

- J.Politere, R.Zālīte - Starptautiskā kreativitātes konferencē ar referātu “Informācijas 

tehnoloăiju nozīme kreativitātes attīstīšanā organizācijās” – RPIVA, Rīga 2005. gada 

novembris; 

- A.Plaude, S.Blumberga, J.Politere – 27. starptautiskā skolu psihologu konferencē ar 

referātu “Ceturtās klases skolēnu trauksmes un problēmsituāciju pārvarēšanas īpatnību 

mij sakarības” – Grieėija, Atēnas, 2005. gada jūlijs; 

- J.Politere, R.Zālīte – Daugavpils Universitātes 4. starptautiskā konferencē ar referātu 

“Dzīves stila atšėirības 20-29 gadus veciem interneta atkarīgiem un interneta 

neatkarīgiem interneta lietotājiem” – DU, Daugavpils, 2005. gada maijs; 

- S.Blumberga - Daugavpils Universitātes 4. starptautiskā konferencē ar referātu 

“Subjektīvās labklājības līmeĦa atšėirības strādājošiem un bezdarbniekiem” – DU, 

Daugavpils, 2005. gada maijs; 

- G.Svence - Eiropas psihologu kongress – Spānija, Granāda, 2005. gada jūlijs; 

- D.BērziĦa - Starptautiskais speciālās un iekĜaujošās izglītības kongress – Skotijā 2005. 

gada jūlijs. 

Granti uz 2004./2005. studiju gadu: 

- LR LZP grants “Kreativitāte kā process un personības īpašība” (R.Bebre); 

- RPIVA Zinātnes padomes finansēts projekts “RPIVA Psiholoăijas maăistrantūras 

daiĜrades psiholoăijas specializācijas studiju kursu metodoloăiskās bāzes attīstība” 

(R.Bebre, G.Svence, U.Ābele); 

- ASV Latviešu apvienības finansēts projekts “Latvijas trimdas psiholoăija” (G.Svence, 

R.Zālīte). 

L īdzdalība projektos 2004./2005. studiju gadā: 

- Mācību grāmatas “Vispārīgā psiholoăija” sastādīšana sadarbībā ar RPIVA, LU, DU 

docētājiem (R.Bebre); 

- “Bērnu ar speciālām vajadzībā integrācija” (D.BērziĦa); 

- “Pirmskolas pedagogu tālākizglītība: ekoloăiskā pieeja” (D.BērziĦa). 
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- Profesionālās izglītības attīstības aăentūrai 2004. gada 1. novembrī izsludinātajam 

atklātajam konkursam projektu pieteikumus sagatavoja un iesniedza: 

- G.Svence, J.Politere – ESF projekts “Profesionālo prasmju indikatoru izstrāde un 

adaptācija psiholoăijas skolotājiem un psihologa asistentiem RPIVA prakšu periodā”; 

- I.Priedniece, I.Ebele – ESF projekts “Psiholoăiskās konsultēšanas prakse RPIVA 

augstākās profesionālās izglītības programmā “Psihologa asistents”. 

Nozīmīgs studiju satura kvalitatīvs papildinājums ir ārzemju docētāju vieslekcijas un 

praktiskās nodarbības (skat. nodaĜu 4.8.2.). 

RPIVA administrācija nodrošina finansiālo atbalstu docētāju tālāk izglītībai un dalībai 

konferencēs. 

 

 

1.7.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs”  tiek īstenota pilna un nepilna laika 

studijās. Pilna laika un nepilna laika studijas ir maksas studijas. Tātad programmas finansēšanas 

avots ir  studentu maksājumi par studijām. 

RPIVA bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs”  studiju process noris Rīgā, 

Imantas 7. līnijā 1. un  RPIVA filiālēs. 

RPIVA kopējā telpu platība ir 6855,54 m2: 

- telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā  – 1628 m2 studiju telpas, 1053,54 

m2 darba kabineti; 

- telpas NLS filiālēs 3749 m2 studiju telpas, 425 m2 darba kabineti (telpu 

sadalījumu 2004./2005. st. gadā skat.tabulā nr.4). 

Tabula nr.4 Telpu platības sadalījums RPIVA. 

Imantas 7.līnija NLS filiāles 
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Studiju telpas 29 1628 1106 80 3749 2557 

Darba kabineti 48 1053,54 - 13 425 - 

 

Rīgā, Imantas 7.līnijā 1. atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles. 
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Studentiem ir pieejama bibliotēka Imantas 7.līnijā 1.; NLS filiālēs ir izveidoti nelieli 

bibliotēkas fondi. 

Laika posmā no 2003./2004. studiju gada RPIVA ir pilnveidojies studiju procesa tehniskais 

nodrošinājums (skat. . tabulu). 

Tabula. nr.8. Materiāli tehniskā bāze RPIVA . 

Tehniskais 
nodrošinājums 

2003./2004. 
studiju gads 

2004./2005. 
studiju gads 

TV 13 15 

Video 12 14 

Kodoskops 24 24 

Ekrāns  22 22 

Videokamera 5 5 

Radiomagnetofons 69 69 

Mūzikas centrs 5 5 

Kopētājs 30 29 

Fakss  14 13 

Multiprojektors  3 3 

Autotransports 6 6 

 

Uzsākot 2004./2005. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai tika iegādāta 

jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, ieviesta RPIVA informācijas sistēmas VALIS 

otrā kārta un uzsākta nākošās kārtas testēšana. Svarīgākie uzlabojumi: 

� iegādāti 3 datu bāzes serveri IS drošības pasākumu realizēšanai; 

� iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības nodrošināšanai 

nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiĦa, ātrdarbīgi komutatori, 

nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.); 

� pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un 

augstas drošības pakāpes RPIVA Internetu – VBT (vienotais biznesa tīkls); 

� IS izveidoti studiju programmu un kursu reăistri, studentu reăistrs, darbinieku 

reăistrs, ieviesta finansu kontrole un vadība; 

� atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un Web 

programmatūrai (Developer Express Products); 

� iegādāta studiju darbam nepieciešamā programmatūra (SPSS, Pascal, Visual BAsic); 



 324

� aktu zāle tiek aprīkota ar stacionāru prezentāciju tehniku - datu video projektors, 

nolaižams ekrāns, dators, DVD, TV, Internet pieslēgums, akustiskā sistēma. 

RPIVA studenti un darbinieki var izmantot:  

1. Datorklases, kuras aprīkotas ar Intel Pentium un Celeron procesoru datoriem, licenzētu 

programmatūru, Internet pakalpojumus un citu aprīkojumu un sistēmas: 

� 2 datorklases (30 + 29) un 13 datori lasītavā Imantas 7.līnijā 1; 

� 7 datorklases filiālēs  - Cēsīs (25), Tukumā (16), Kuldīgā (25), Madonā (16), 

Ventspilī (15), Jēkabpilī (16), Alūksnē (16); 

� katrā datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera vai krāsu tintes 

printera; 

� studiju darbā var izmantot 3 mobilās prezentāciju vienības (portatīvais dators +datu 

video projektors), digitālo videokameru un digitālo fotokameru; 

� visiem datoriem ir instalēta licenzēta programmatūra – MS Windows, MS Office, 

antivīrusu programma; 

� studenti var izmantot RPIVA iegādātās licenzētās programmas (Adobe Photoshop, 

Adobe PageMaker, CorelDraw, Corel Gallery, Macromedia Flash, 

Macromedia Dreaweaver, MS Project, MS Visual Basic, SPSS, programmas 

svešvalodu apguvei, u.c.); 

� visi datori ir saslēgti RPIVA intranet, ir iespējams izmantot serveru resursus un 

neierobežotus Internet pakalpojumus;  

� studenti un darbinieki var lietot RPIVA e-pastu;  

� ir definētas un realizētas studentu un darbinieku piekĜuves tiesības IS, pieejai 

izmantojot RPIVA Internet lapu; 

� IS tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām saistībām; 

� tiek uzturēta aktuāla RPIVA Internet lapa, kurā atrodama studijām nepieciešamā 

informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti, utt.).  

2. Komunikāciju resursi:: 

� katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 10/100Mbit/s), 

veidojot RPIVA Intrenet Rīgā un visās RPIVA filiālēs; 

� domēnu adresēs tiek uzturēti failu serveri (Unix – Samba); 

� tiek uzturēti Web, DNS (domēns rpiva.lv ), e-pasta, FTP, Proxy serveri; 

� tiek uzturēts SQL datu bāzes serveris un tiek testēts PostGreSQL serveris e-studiju 

darbam; 

� Internet pieslēgumam Rīgā ir viena 1024/256 Kbit/s un divas 2048/512 Kbit/s līnijas, 

fili ālēs - 384/128 Kbit/s līnijas; 
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� RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu pieeju ar „ugunsmūri”. 

3. Attīstības perspektīva:: 

� datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiĦa un modernizācija, 

� datortīkla modernizācija (ātrdarbības palielināšana), 

� pakāpeniska e-izglītības ieviešana, 

� programmatūras e-pārvaldes (tai skaitā e-komercijas) iegāde. 

RPIVA bibliot ēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērėi izvirzījusi augstskolas 

studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. 

Šobrīd bibliotēkas kopējā platība ir  335 m2. Studentiem ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju 

vietām un 13 brīvpieejas datoriem. 

2001.gadā bibliotēkas grāmatu kopējais fonds bija 33 404 eksemplāri. 

 2002.gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 41189 grāmatu eksemplāri. 

2003.gada bibliotēkas grāmatu fonds ir 42000 grāmatu eksemplāri. 

2004.gada bibliotēkas grāmatu fonds ir 42550 grāmatu eksemplāri. 

Psiholoăijas literatūra - 10270 vienības. 

RPIVA bibliotēkas fonda papildināšanai tērēts: 

 2000.gadā – Ls 3270 

 2001.gadā – Ls 6000 

2002.gadā – Ls21762 

2003.gadā – Ls23400 

2004.gadā – līdz oktobrim iztērēti Ls 7500 

RPIVA  fondā 45% grāmatu ir latviešu valodā, 35% krievu valodā, 15% angĜu valodā, 5% 

citās valodās. 

RPIVA bibliotēkā pieejamā periodikā 2004./2005. studiju gadā: žurnāli, laikraksti, EBSCO 

datu bāze. 

1.8. Ārējie sakari 

1.8.1. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 

 

RPIVA ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām SOCRATES/ERASMUS sadarbības 

augstskolām vairākās valstīs (skat. . tabulu). Tas dod iespēju bakalaura studiju programmas 

“Psiholoăijas bakalaurs” docētājiem un studentiem piedalīties Eiropas izglītības programmā 

SOCRATES, pilnveidoties profesionālajā un akadēmiskajā ziĦā. 
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Tabula nr.9. Sadarbības partneri 

 
Valsts 

 
Augstskola /Universitāte 

Vācija Pädagogische Hochschule Weingarten 
Pädagogische Hochschule Freiburg 
Technisce Universität Braunschweig 
Universität Leipzig 

Austrija Pädagogischen Academie der Diözese Linz 
Lielbritānija  University of Surrey Roehampton 
Spānija University of Murcia 
BeĜăija Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlanderen 
Norvēăija Oslo University College 
Igaunija Tallinna Pedagogikaülikool 
Lietuva Klaipédos Universitetas 

Šiauliu Universitetas 
 

Noslēgtie sadarbības līgumi ar A.Hercena Krievijas Valsts Pedagoăisko Universitāti 

(Krievija), ViĜnas Pedagoăisko Universitāti (Lietuva), Praktiskās psiholoăijas institūtu “Imaton” 

(Krievija) paredz docētāju apmaiĦu, studējošo apmaiĦu un kopīgus pētījums. 

2003./2004. studiju gadā tika  organizētas lekcijas pedagoăiskajā psiholoăijā pie vieslektora 

P.Birkela (Pädagogische Hochschule Weingarten); 2004./2005. - organizāciju psiholoăijā  pie 

vieslektora Mg.psych., doktoranta T.Rigotti (Universität Leipzig).  

2005. gada maijā Dr.psych., acof.prof. Guna Svence lasīja vieslekcijas Leipcigas universitātē 

par sekojošām tēmām: Latvijas psiholoăijas vēsture, Pozitīvā psiholoăija. 

Katru gadu studentiem tiek piedāvātā iespēja apgūt nepieciešamās prasmes un iemaĦas 

praktiskās nodarbībās pie vieslektoriem no Sanktpēterburgas Praktiskās psiholoăijas institūta 

“Imaton” un A.Hercena Krievijas Valsts Pedagoăiskās Universitātes. 

Apmainīties ar pieredzi, papildināt akadēmiskās zināšanas studenti un docētāji var, piedaloties  

zinātniskajās konferencēs, kuras rīko citas augstskolas Latvijā vai ārzemēs. Informāciju par 

konferencēm studenti un docētāji var apskatīt RPIVA mājas lapā (www.rpiva.lv) vai Psiholoăijas 

fakultātes dekanātā un katedrās (skat. nodaĜu 1.6.3.). 

2001.-2002. gadā Dr.psych.,asoc.prof. G.Svence piedalījās starptautiskā ERASMUS projektā 

“Including learning for teachers and community” (dalībnieki RPIVA, RTU un piecas Eiropas 

Savienības valstu augstskolas). 

Starptautiskos kontaktus aktīvi uzturēt palīdz RPIVA Psiholoăijas fakultātes Kreativitātes 

centrs, kas organizējis 9 starptautiskas kreativitātes konferences. Publicēti 3 starptautiski recenzēti 

zinātnisko rakstu krājumi “Radoša personība”. Konferencēs piedalās ne tikai mūsu augstskolas 

docētāji, doktoranti, maăistranti, studenti, bet arī  12 Latvijas augstskolu mācībspēki (LU, RTU, 
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LMA, DU, RA, LPA, LSPA, LNNA, Biznesa augstskola “TURĪBA”, SPPA, LJA), 9 ārvalstu 

augstskolu pētnieki, kurus piesaista kreativitātes konferenču tematika.  

 

1.8.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs, vai veicis zinātnisko 

pētniecisko un māksliniecisko darbu ārvalstīs  

 

2005. gadā Dr.psych.,asoc.prof. G.Svence lasīja lekciju kursus “Latvijas psiholoăijas vēsture 

un mūsdienu pētījumi”, “Pozitīvā psiholoăija” Leipcigas Universitātē (Vācijā); 2002. gadā - lekciju 

kursu “Brieduma psiholoăija” Mursijas Universitātē (Spānija); 2000.-2001. gadā A.Hercena 

Krievijas Valsts Pedagoăiskajā Universitātē lasīja lekcijas attīstības psiholoăijā.  

Īslaicīgā stažēšanās Leipcigas Universitātē Vācijā bijuši Dr.psych. asoc.prof. A.Lasmane, 

Mag.psych. docente A.KauliĦa, Dr.psych. asoc.prof.G.Svence, Mag.psych. lektors U.Ābele. 

A.KauliĦa un U.Ābele stažējušies arī A.Hercena Krievijas Valsts Pedagoăiskajā Universitātē. 

 

2.STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKT ĪVAS ATT ĪSTĪBAS 
 

Studiju programmas perspektīvā attīstība saistās ar  

1) tās pārveidi par profesionālā bakalaura studiju programmu. 

Pamatojums- ES valstu BoloĦas un Bergenas protokoli par ātrāku iesaistīšanos darba tirgū, 

kaut arī to varētu ietekmēt pieprasījuma tālāka izpēte;  

2) pilnveidot zinātniski pētnieciskās tēmas, kas tiek piedāvātas studentiem, izveidojot pētījumu 

tematiskos blokus- atbilstoši vadošo pētnieku, profesoru grupu zinātniskajām interesēm un 

specializācijai. Attīstīt tādas zinātnes apakšnozares kā satiksmes psiholoăija, pedagoăiskā 

psiholoăija, attīstības psiholoăija, organizāciju psiholoăija, mārketinga psiholoăija, saistot 

tās ar tematiem, kas atklāj psiholoăiskās izpētes aspektus galvenokārt no pozitīvās 

psiholoăijas viedokĜa, no kreativitātes viedokĜa, brieduma psiholoăijas, veicot gan 

kvantitatīvos, gan kvalitatīvos pētījumus; 

3) pilnveidot un papildināt A bloka studiju kursos, tai skaitā zinātniskā pētījuma metodoloăijas 

kursā  satura aspektus tā, lai 3 gadu laikā pilnveidotos studentu prasmes veikt kvalitatīvu 

pētījumu vai tā elementus patstāvīgi paralēli vairāku kursu satura ietvaros, 

4) iesaistīt vairāk studentus docētāju vadītajos zinātniskajos projektos, 

5) iesaistīt studentus starptautiskajos studentu apmaiĦas projektos ar sadarbības partneriem 

citās augstskolās. 
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Programmas gadskārtējā pašvērtējuma izveidē piedalījās programmas direktore 

Dr.psych.,asoc.prof. Guna Svence, bakalaura studiju programmas absolvente, Psiholoăijas 

fakultātes prodekāne Inga Ivaščenko, RPIVA Psiholoăijas fakultātes dekanāta locekĜi: 

Eksperimentālās psiholoăijas laboratorijas vadītājs, lektors Uldis Ābele, RPIVA Psiholoăijas 

fakultātes absolvente, prodekāne Jana Politere. 
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1. Bakalaura studiju programmas „Psiholoăijas bakalaurs” 

3.1. Programmas pamatojums 

 

Bakalaura programma psiholoăijā tikai izveidota un tiek realizēta atbilstoši LR Augstskolu 

likumam, izglītības tendencēm Eiropā par psihologa sagatavotību profesionālajam darbam. SaskaĦā 

ar Eiropas Savienības Profesionālo psihologu asociāciju federācijas (EPPAF) rekomendācijām 

psihologu profesionālajā izglītībā jāievēro vairāk pakāpju sistēma, kur pirmā ir akadēmiskā izglītība 

psiholoăijā, otrā ir profesionālā, kuras ietvaros ir profesionālā otrā līmeĦa augstākā izglītība 

psiholoăijā un tad pārraudzības prakse un studijas maăistrantūrā. RPIVA Psiholoăijas fakultātes 

piedāvātā studiju programma ‘’Psiholoăijas bakalaurs’’ atbilst šīs izglītības pirmajam posmam.  

Tā kā minētā studiju programma RPIVA jau tiek realizēta vairākus gadus, ir saĦēmusi 

starptautisku akreditāciju 2001. un 2003. gadā, tad šīs programmas pamatojumā varam izmantot arī 

iepriekšējo pieredzi par tās pieprasījumu darba tirgū un attīstību. 

Programmas realizēšanas laikā divreiz tika samazināts tās apjoms  saskaĦā ar jaunākajām 

tendencēm izglītībā par studiju laika samazināšanu un citiem normatīvajiem aktiem EU un LR 

likumdošanā: 2001. gadā programma no 5 gadīgās pārtapa par 4 gadīgu un tika akreditēta uz diviem 

gadiem. 2003. gadā programma tika pārveidota no 4 gadīgās uz 3 gadīgu un saĦēma starptautiski 

atzītu akreditāciju uz sešiem gadiem (Akreditācijas komisijas 2001.gada 19.decembra lēmums 

nr.465). Programma ir akreditēta līdz 2007.gada 31.decembrim.  

Šajā laikā ir izpētīts, ka 60% studentu motivācija studēt bakalaura programmā mazāk saistās ar 

vajadzību tālāk iegūt profesionālo kvalifikāciju, vairāk tā saistās ar vispārēju savas intereses par 

psiholoăiju apmierināšanu. Tālāk turpina studijas profesionālajā psihologa programmā vai 

akadēmiskajā maăistrantūrā psiholoăijā tikai apmēram 40% bakalaura studijas beigušie. 

Pamatojums - iegūta izpratne par sociālajiem un individuālajiem procesiem sabiedrībā, organizācijā, 

ăimenē, klīniskajā psiholoăijā, eksperimentos, lai spētu izvēlēties tālākajām interesēm atbilstošu 

izglītību ekonomikā vai citās sociālajās zinātnēs. Tātad bakalaura programmas psiholoăijā adresāts 

nav tikai nākamie psihologi, bet arī citi interesenti, kuru motivācijas pamatā studēt psiholoăiju 

akadēmiskā līmenī  ir vispārīgu zināšanu psiholoăijā vajadzība. Programmas nepieciešamības 

pamatā tātad ir tirgus pieprasījums pēc šādas studiju programmas. Izvērtējot studentu skaita 

pieaugumu pēdējos 3 gados, varam apgalvot, ka tas ir mainīgs, bet ar tendenci turēties 100 

reflektantu gadā līmenī - ,2001./2002. studiju gadā – 139 studenti, 2002./2003. 172 studenti, 

2003./2004. gadā- 96 studenti, 2005./2006. studiju gadā tika uzĦemti 88 studenti, 2006./2007. 

studiju gadā ir plānots uzĦemt vismaz 70 studentus. 

Studiju programma ‘’Psiholoăijas bakalaurs’’ izveidota saskaĦā ar LR IZM, kā arī Latvijas 

psihologa profesijas standartā un Eiropas Profesionālo psihologu asociāciju federācijas (EPPFA) 
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ieteikumos izvirzītajām prasībām un standartiem. Studiju programma ir pamats gan tālākajai 

akadēmiskajai, gan profesionālajai izglītībai psiholoăijā un citās sociālajās zinātnēs. 

 

1.2. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

 

Studiju programmas mērėis:  

Nodrošināt iespēju studēt psiholoăiju, lai iegūtu zināšanas psiholoăijā un zinātniski 

pētnieciskā darba psiholoăijā iemaĦas, kas nodrošinātu iegūt „Sociālo zinātĦu bakalaura grādu 

psiholoăijā”. 

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Sekmēt pētnieciski orientētu studiju procesu: 

a. gūt iespēju izprast psiholoăijas vispārīgās likumsakarības, 

b. izprast savas studiju motivācijas likumsakarības, 

c. izprast un attīstīt savas komunikācijas procesus, 

d. izprast un novērtēt cilvēku vecumposmu īpatnības, 

e. apgūtu pētniecības metodes, lai pastāvīgi spētu izstrādāt zinātniski 

pamatotu darbu psiholoăijā ( kursa darbu un bakalaura darbu). 

2. Rosināt studentus tālākizglītībai maăistrantūrā. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Tabula nr.1 Pilna laika studiju plāns 

 

1.3. Studiju plāns 2005./2006. studiju gadā 

 Tabula nr.2 Pilna laika studiju plāns 

  1.KURSS 2.KURSS 3.KURSS K.ST.   

STUDIJU 

PRIEKŠMETS  

 
 

1.sem 2.sem 3.sem 4sem. 5.sm 6.sem. PILNA  

laika 

Iesk./ 

Eks 

Docētājs 

A bloks           

Ievads 

psiholoăijas 

2 2      32 Iesk. Asoc. 

prof. 
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studijās G.Svence 

Vispārīgā 

psiholoăija 

4 4      32/32 Eks. Prof R.Bebre 

Psihes 
bioloăiskie 
pamati 

4 2 2     32/32 Eks. Docente 
D.Voita 

Attīstības 
psiholoăija 

4   2 2           64 Eks. Asoc.prof. 
G.Svence 

Eksperimentālā 
psiholoăija 

4   4    64 
 

Eks. Lektors 
U.Ābele 

Sociālā  
psiholoăija 

4   4    64 
 

Eks. Docente 
A.Lasmane 

Psiholoăijas  
vēsture 

4 4      32/32 
 

Eks. Lektore 
D.BērziĦa 

Personības  
psiholoăija 

4 2 2     64 
 

Eks. Lektore 
I.SkujiĦa 

Ăenētikas pamati 3  3     48 
 

Eks. Asoc.prof. 
J.Raipulis 

Kl īniskā 
psiholoăija 

3 
 

   3         48 
 

Eks. Docente 
O.Skvorcova 

Psiholoăiskā 
konsultēšana 

4 
 

   4          64 
 

Eks. Docente 
A.Lasmane 

Matemātiskā  
statistika 

3 
 

  3    48 Eks. Docente 
S.Kristapson
e 

Psihologijas 
pētījumā iegūto 
datu datorizēta  
apstrāde 

3 
 
 
 

    3  48 
 

Eks. Docente 
S.Kristapson
e 

Zinātniskā 
pētījuma 
metodoloăija 

3 
 
 

  3    48 Eks. Asoc.prof. 
G.Svence 

Ievads 
psihiatrijā 

4 
 

          2      2 64 
 

Eks. Lektore 
V.Kabuce 

Ievads  
psihoterapijā 

4 
 

     
 

 
4 

64 
 

Eks. Lektore 
I.Priedniece 

Psihodiagnostika 4 
 

   4   64 
 

Eks. Docente 
K.Mārtinsone 

Zinatniskais 
referāts 

2 2       Iesk. Studenti 
izvēlas 

Kursa darbs 5    5    Iesk. Studenti  
izvēlas 

Baklaura darba 
iztrāde un 
priekšaizstāvēšan
a 

5      5  Eks.  

Bakalaura darbs 5      5  VEks  

A blokā kopā 78 16 9 16 16 5 16    
           

           
B bloks           

Pedagoăiskā 
psiholoăija 

4 
 

    4  64 Iesk. Asoc.prof. 
D.BērziĦa 

DaiĜrades 
psiholoăija 

2 
 

    2  32 Iesk. Prof. 
R.Bebre 

Organizāciju 
psihologija 

4 
 

  4    64 Iesk. Lektore S. 
Blumberga 

Etnopsiholoăija 2    2   32 Iesk. Asoc.prof. 
O.ĥikiforovs 
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Politiskā 
psiholoăija 

4     2 2 64 Iesk. Asoc.prof. 
G.Svence 

Ăimenes 
psiholoăija 

2 
 

   2   32 Iesk. Lektore 
D.BērziĦa 

Saskarsmes 
psiholoăija 

4 
 

4      64 Iesk. Lektore 
S.Blumberga 

Psihosomātiskā 
medicīna 

4 
 

 4     64 
 

Eks. Lektore 
Kr..LapiĦa 

Psihometrija  4     4  64 Eks. Docente 
K.Mārtinsone 

Speciālie 
semināri  un 
konferences 

6  3   3   Iesk. Programmas 
direktors 

B blokā kopā 36 4 7 4 4 15 2    
A+B blokā 11

4 
20 16 20 20 20 18    

           

C bloks           
AngĜu valoda vai 
vācu valoda 

4 
 

 2 
2 

    48 Iesk. Asoc.prof 
M.Kaltigina 

Ievads 
akmeoloăijāvai 
ontopsiholo 
ăijā 

2 
 
 
 

      32 Iesk. Asoc.prof. 
G.Svence 
Docente 
A.Lasmane 

Filozofijas 
pamati 

4       48 Iesk. Lektors 
V.Turins 

Loăika 2       32 Iesk. Lektors 
V.Turins 

Lietišėā 
Informātika 
psiholoăijā 

3  3     32/32 Iesk. Lektore 
I.Urpena 

Ētika, estētika 4  4     48 Iesk. Lektors 
V.Turins 

Pasaules kultūras 
vēsture 

3  3     32  M.paed. 
V.Lapacinska 

Latviešu valodas 
kultūra 

2       32  Dr.phiol. 
V.Kuzina 

C blokā 
(obligāti) 

6 
 

         

 
 

P.S. Studenti var izvēlēties vienu C bloka priekšmetu semestrī. 
 

 Tabula nr.2 Nepilna laika studiju plāns 
  1.KURSS 2.KURSS 3.KURSS 4.KUR

SS 
Kont
aktst. 

  

STUDIJU 

PRIEKŠMETS  

 
 

1.sem 2.sem 3.sem 4sem 5.sem. 6.sem 7.sem NL**  Iesk./

Eks 

Docētājs 

A bloks            

Ievads 

psiholoăijas 

studijās 

2 2       8 Iesk. Asoc. 

prof. 

G.Svence 

Vispārīgā 

psiholoăija 

4 4       32 Eks. Prof R.Bebre 

Psihes 
bioloăiskie 

4 2 2      32 
 

Eks. Dr.biol. 
D.Voita 
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pamati 
Attīstības 
psiholoăija 

4   2 2           32 
 

Eks. Asoc.prof. 
G.Svence 

Eksperimentāl
ā 
psiholoăija 

4   2 2    32 
 

Eks. Lektors 
U.Ābele 

Sociālā  
psiholoăija 

4   2 2    32 
 

Eks. Docente 
A.Lasmane 

Psiholoăijas  
vēsture 

4 2 2      32 
 

Eks. Lektore 
D.BērziĦa 

Personības  
psiholoăija 

4  4      32 
 

Eks. Lektore 
I.SkujiĦa 

Ăenētikas 
pamati 

3  3      24 
 

Eks. Asoc.prof. 
J.Raipulis 

Kl īniskā 
psiholoăija 

3 
 

   3          24 
 

Eks. Docente 
O.Skvorcova 

Psiholoăiskā 
konsultēšana 

4 
 

   2 2          32 
 

Eks. Docente 
A.Lasmane 

Matemātiskā  
statistika 

3 
 

  3     24 Eks. Docente 
S.Kristapson
e 

Psihologijas 
pētījumā 
iegūto 
datu datorizēta  
apstrāde 

3 
 
 
 

    3   32 
 

Eks. Docente 
S.Kristapson
e 

Zinātniskā 
pētījuma 
metodoloăija 

3 
 
 

  3     32 Eks. Asoc.prof. 
G.Svence 

Ievads 
psihiatrijā 

4 
 

                 4  24 
 

Eks. Lektore 
V.Kabuce 

Ievads  
psihoterapijā 

4 
 

     
 

 
4 

 24 
 

Eks. Lektore 
I.Priedniece 

Psihodiagnosti
ka 

4 
 

    4   32 
 

Eks. Docente 
K.Mārtinson
e 

Zinatniskais 
referāts 

2  2       Iesk. Studenti 
izvēlas 

Kursa darbs 5    5     Iesk. Studenti  
izvēlas 

Baklaura darba 
iztrāde un 
priekšaizstāvēš
ana 

5       5  Eks.  

Bakalaura 
darbs 

5       5  VEks  

A blokā kopā 78 10 13 12 16 9 8 10    
            

            
B bloks            

Pedagoăiskā 
psiholoăija 

4 
 

    4   32 Iesk. Asoc.prof. 
D.BērziĦa 

DaiĜrades 
psiholoăija 

2 
 

     2  16 Iesk. Prof. 
R.Bebre 

Organizāciju 
psihologija 

4 
 

  4     32 Iesk. Lektore S. 
Blumberga 

Etnopsiholoăij
a 

2    2    16 Iesk. Asoc.prof. 
O.ĥikiforov
s 

Politiskā 
psiholoăija 

4     2 2  32 Iesk. Asoc.prof. 
G.Svence 
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Ăimenes 
psiholoăija 

2 
 

     2  16 Iesk. Lektore 
D.BērziĦa 

Saskarsmes 
psiholoăija 

4 
 

4       32 Iesk. Lektore 
S.Blumberga 

Psihosomātisk
ā 
medicīna 

4 
 

2 2      32 
 

Eks. Lektore 
Kr..LapiĦa 

Psihometrija  4      4  32 Eks. Docente 
K.Mārtinson
e 

Speciālie 
semināri  un 
konferences 

6   1  3  2  Iesk. Programmas 
direktors 

B blokā kopā 36 6 2 5 2 9 10 12    
A+B blokā 114 16 15 17 18 18 18 12    

            

C bloks            
AngĜu valoda 
vai vācu 
valoda 

4 
 

 3 1     32 Iesk. Asoc.prof 
M.Kaltigina 

Ievads 
akmeoloăijāva
i ontopsiholo 
ăijā 

3 
 
 
 

 3      16 Iesk. Asoc.prof. 
G.Svence 
Docente 
A.Lasmane 

Filozofijas 
pamati 

4  3 1     24 Iesk. Lektors 
V.Turins 

Loăika 2 2       16 Iesk. Lektors 
V.Turins 

Lietišėā 
Informātika 
psiholoăijā 

6 2 3 1     16/16 Iesk. Lektore 
I.Urpena 

Ētika, estētika 4  3 1     24 Iesk. Lektors 
V.Turins 

Pasaules 
kultūras 
vēsture 

2 2       16  M.paed. 
V.Lapacinsk
a 

Latviešu 
valodas 
kultūra 

2 2       16  Dr.phiol. 
V.Kuzina 

C blokā 
(obligāti) 

6 
 

2 3 1        

 
P.S. Studenti var izvēlēties vienu C bloka priekšmetu semestrī. 
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1.4. Imatrikul ācijas noteikumi 

 

Imatrikulācijas kārtību bakalaura studiju programmā “Psiholoăijas bakalaurs” nosaka RPIVA 

uzĦemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārt ība pilna un nepilna laika studijās, kas izstrādāti 

pamatojoties uz Augstskolu likuma 46. panta prasībām, LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. 

gada 19. decembra  rīkojumā Nr.635 apstiprinātajiem UzĦemšanas noteikumiem Latvijas 

augstskolās 2004./2005. akadēmiskajā gadā. 

Lai studētu augstskolā, nepieciešams vispārējās vidējās izglītības atestāts vai profesionālās 

vidējās izglītības diploms. 

Budžeta vietas pašlaik šajā studiju programmā netiek piedāvātas. 

Reflektantu uzĦemšanai bakalaura studiju programmā “Psiholoăijas bakalaurs” pilna laika 

studijās tiek Ħemti vērā centralizētie eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, un svešvalodā (angĜu, 

vācu vai franču), nepilna laika studijās ir jābūt sekmīgam atestātam. 

 

1.5. Prasības bakalaura grāda iegūšanai 

 

Studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” ir akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības 

programma, kuru sekmīgi pabeidzot, iegūst Sociālo zinātĦu bakalaura grādu psiholoăijā (izglītības 

klasifikatora kods – 4331007). 

Bakalaura grāda piešėiršana balstīta uz LR Ministru kabineta 2002. gada 2. janvāra 

noteikumiem nr.2. 

Lai iegūtu bakalaura grādu, studentam pilnībā jāizpilda studiju pl āns: 

- obligātā daĜa – ne mazāk kā 50 kredītpunktu; 

- obligātā izvēles daĜa – ne mazāk kā 20 kredītpunktu; 

- brīvās izvēles daĜa – ne mazāk kā 8 kredītpunktu. 

Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātĦu nozares vai 

apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloăiju (ne mazāk kā 25 kredītpunkti), 

zinātĦu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 

kredītpunktu), kā arī zinātĦu nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas starpnozaru 

aspektā ( ne mazāk kā 15 kredītpunktu).  

Jānokārto valsts pārbaudījums ne zemāk par 5 ballēm (saskaĦā ar RPIVA Senāta 

nolikumu par pārbaudījumiem): 

� Bakalaura darba aizstāvēšana. 

1.6. Studiju programmas saturs un organizācija 
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Studiju programmas „Psiholoăijas bakalaurs” kopējais apjoms ir 120 kredītpunkti.  

Studiju ilgums pilna laika studijās ir 3 gadi, nepilna laika studijās ir 3.3 gadi. Studiju 

programma veidota saskaĦā ar LR Izglītības likumu, LR Augstskolas likumu un LR Ministru 

kabineta 2002. gada 2. janvāra noteikumiem nr.2. 

Studiju programmas obligāto saturu veido: 

� vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 78 kredītpunkti; 

� nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir 34 kredītpunkti; 

� brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir 8 kredītpunkti; 

� zinātniskais referāts un kursa darbi, kuru kopējais apjoms ir 7 kredītpunkti; 

� valsts pārbaudījumi, kuru apjoms ir 10 kredītpunkti. 

1 kredītpunktam pilna laika studijās atbilst 16 kontaktstundas, bet nepilna laika studijās – 8 

kontaktstundas, atbilstoši RPIVA Nolikumam par studiju programmu īstenošanu pilna un nepilna 

laika studijās (skat. Nolikumu Studiju daĜā vai Psiholoăijas fakultātes dekanātā). 

 

1.7. Studiju sasniegumu vērt ēšana 

 

Studentu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši 2001. gada 29. janvārī RPIVA Senāta sēdē 

apstiprinātājam RPIVA Nolikumam par pārbaudījumiem. 

Pārbaudes formas un veidi notiek atbilstoši studiju plānam: 

� eksāmeni,  

� ieskaites. 

Eksāmeni un ieskaites norisinās gan tradicionāli (testi, biĜetes u.c.), gan radoši – atbilstoši 

mūsdienu Eiropas izglītības tendencēm, tas ir, diskusijas un debates, studentu lasījumi, grupu darbs, 

referāti, diskusijas, pētījumu rezultātu prezentācija. Studiju programmas docētāji radoši nosaka 

optimālo pārbaudes formu un norisi konkrētajā grupā, saskaĦojot to ar konkrētās studentu grupas 

mācīšanās kognitīvo stilu un citām mācību norises un grupas īpatnībām, atbilstoši studiju kursa 

mērėim. Norādes par studiju kursa pārbaudes formām atrodamas studiju kursu aprakstos. 

Valsts pārbaudījumus, kuru sastāvdaĜā ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana, 10 ballu 

sistēmā vērtē bakalaura darba aizstāvēšanas komisija. Valsts pārbaudījumos zemākais sekmīgais 

vērtējums ir 5 balles, saskaĦā ar RPIVA Senāta nolikumu par pārbaudījumiem.  

 

1.8. Studiju sistēmas salīdzināšana ar citu augstskolu programmām 

Tabula nr.3. Salīdzināšana ar citu augstskolu programmām 

R.P.
K . 

VALSTS UN 
AUGSTSKOLAS 
NOSAUKUMS 

PROGRAMM
AS NOSAUKUMS 

REZUMĒJUMS 

Latvija/Latvijas Profesionāla 4 gadi jeb 8 semestri, 160 KP A blokā – 50%, B blokā 
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. Universitāte is psiholoăijas 
bakalaurs  

– 24%, C blokā 5% no visa studiju apjoma, B1 ir profesionālā 
bakalaura studiju programmas modulis, profesionālā moduĜa 
apguve ir nosacījums psihologa asistenta profesionālajām 
studijām, sakrīt ar RPIVA bakalaura programmu. LR IZM 
bakalaura standartā paredzētie studiju priekšmeti, atšėiras B1 
bloka ideja kā profesionālā bakalaura pamatbloks un 13 
studiju priekšmetiem, lielāka nozīme ir piešėirta tālākās 
profesionālās sagatavotības nodrošinājumam 

. 
Krievija/ 

Sanktpēterburgas 
Hercena Pedagoăijas 
Universitāte 

Psiholoăijas 
bakalaurs 

4 gadi jeb 8 semestri, 208 KP, pilna laika studijas – 32 
stundas nedēĜā, nepilna laika studijas – 10 stundas nedēĜā. No 
RPIVA bakalaura programmas atšėiras 15 studiju priekšmeti, 
lielākā nozīme ir piešėirta psihes dabaszinātĦu cikla studiju 
priekšmetiem. 

. 
Zviedrija/ 

Gēteborgas Universitāte 
Akadēmiskā 

studiju programma 
psiholoăijā 

6 gadi jeb 11 semestri, kopējas studijas bakalauram un 
maăistra līmenim, pēc studijām iegūst nosaukumu “master of 
science in psychology”, studijas veidotas pēc moduĜa 
sistēmas, piemēram „Psihes bioloăiskie pamati”, „Personības 
psiholoăijas un patopsiholoăijas aspekti”, „Sociālā un 
organizāciju psiholoăija”, „Psihoterapija un psihosomatika” 
u.c. Katru semestri ir jāsavāc noteikts KP skaits, jāaiziet 15 
nedēĜas prakse.  

. 
Lielbritānija/ 

Durhamas Universitāte 
Sociālo 

zinātĦu bakalaurs 
psiholoăijā un 
dabaszinātĦu 
bakalaurs 
psiholoăijā. 

3 gadi jeb 6 semestri, studijas notiek pēc moduĜa 
sistēmas, katru gadu jānokārto obligātie kursi un tiek 
piedāvāti arī izvēles kursi citās studiju programmās, obligātie 
ir: uzvedības bioloăiskie pamati, iemācīšanās, atmiĦa un 
uztvere, domāšana un valoda, personība un inteliăence, 
sociālā psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Pētījuma plānošana 
un kvantitatīvās metodes, katru studiju gadu tiek piedāvāti trīs 
obligātie moduĜi un trīs izvēles, par katru moduli ir gada 
beigās jāsagatavo projekta darbs, grādu psiholoăijā piešėir 
pēc trešā gada, kad sekmīgi aizstāvēts projekts par izvēlēto 
tēmu. Līdzīgie aspekti: ir Sociālā psiholoăija, Attīstības 
psiholoăija, Psiholoăiskās izpētes metodes un statistika, 
Psihes bioloăiskie aspekti, kursa projekti jeb kursa darbi; 
atšėirīgais ir moduĜu sistēma, 3 reizes mazāks studiju 
priekšmetu skaits, lielāks patstāvīgo studiju laiks. 
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2. Reklāmas un informatīvie pasākumi un uzdevumi 

 

Par studiju iespējām bakalaura augstākās izglītības studiju programmā “Psiholoăijas 

bakalaurs” RPIVA tiek īstenoti vairāki reklāmas pasākumi : 

- gan pilna, gan nepilna laika studijās Rīgā un RPIVA studiju filiālēs Latvijā tiek 

organizētas Atvērto durvju dienas ar mērėi iepazīstināt potenciālos studentus ar 

augstskolas piedāvātajām studiju programmām; 

- augstskolas tradīciju popularizēšanas nolūkos tiek organizētas RPIVA dienas 

kādā no Latvijas pilsētām, kurās atrodas RPIVA filiāles, piemēram, 2006. studiju 

gadā RPIVA Psiholoăijas fakultāte reklāmas nolūkos organizēja Sabiedrisko 

attiecību mēnesi, kura laikā Bauskā, Tukumā, Cēsīs, Kuldīgā tika uzaicināti 

preses pārstāvji, vietējie iedzīvotāji uz bezmaksas lekcijām; 

- katru gadu tiek sagatavota informācija par RPIVA piedāvātajām studiju 

programmām. Jūlij ā un augustā tiek ievietota reklāma lielākajos Latvijas 

laikrakstos  un reăionālajās avīzēs, kā arī reklāma radio (Eiropas Hītu Radio, 

Latvijas Radio 2), kā arī Latvijas psiholoăijas žurnālos ‘’Psiholoăija Mums’’ un  

- ‘’ Psiholoăija Skolai un Ăimenei’’; 

- katru gadu RPIVA piedalās izstādē „SKOLA” un citās reăionālajās izglītības 

izstādēs Latvijā, kurās tiek prezentētas augstskolas piedāvātās studiju 

programmas, piemēram, 2006. studiju gadā programmas direktore G.Svence 

piedalījās Valmieras ăimnāzijā starpaugstskolu informācijas dienās ar reklāmas 

lekciju psiholoăijā; 

- regulāri tiek izstrādāti jauni augstskolas bukleti, afišas un citi reklāmas materiāli; 

- RPIVA mājas lapā (www.rpiva.lv) var iepazīties ne tikai ar piedāvātajām studiju 

programmām, bet arī ar augstskolas vēsturi, docētājiem, RPIVA sadarbības 

partneriem, aktualitātēm u.tml.; 

UzĦemšanas statistika liecina, ka studiju programmas popularitāte reflektantu vidū ir 

nesamazinās.  

 

3. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts 

interešu viedokĜa 

 

Tā kā studiju programma tiek realizēta Latvijā, kura atrodas ES sastāvā, tad, no vienas puses, 

programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokĜa saistās EPPAF 

rekomendācijām par psihologu izglītību, kurā noteikta nepieciešamība pirms profesionālo prasmju 
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attīstības apgūt psiholoăiju akadēmiskā līmenī. No otras puses, katrai valstij var būt  savas 

individuālās īpatnības. No Latvijas valsts interešu viedokĜa bakalaura programma psiholoăijā dod 

iespēju  studēt psiholoăiju Latvijas iedzīvotājiem akadēmiskā līmenī, dodot iespēju tikai pēc tam 

izdarīt izvēli par tālāko studiju formu psiholoăijā vai citā sociālās zinātnes apakšnozarē. Tā kā ir 

pieprasījums pēc šīs studiju programmas, tad tiek ievērota Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgās izvēles 

un intereses tiesības. 

 

4. Studiju programmas pašvērt ējums 

4.1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 

 

Studiju programmas mērėis:  

2005./2006 un 2006./2007.studiju gados piedāvātajā programmā mērėis nav mainīts, un tas ir- 

nodrošināt iespēju studēt psiholoăiju, lai iegūtu zināšanas psiholoăijā un zinātniski pētnieciskā 

darba psiholoăijā iemaĦas, kas nodrošinātu iegūt „sociālo zinātĦu bakalaura grādu psiholoăijā”. 

Arī studiju programmas uzdevumi nav mainījušies pārskata periodā. 

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Sekmēt pētnieciski orientētu studiju procesu: 

a. gūt iespēju izprast psiholoăijas vispārīgās likumsakarības, 

b. izprast savas studiju motivācijas likumsakarības, 

c. izprast un attīstīt savas komunikācijas procesus, 

d. izprast un novērtēt cilvēku vecumposmu īpatnības, 

e. apgūtu pētniecības metodes, lai pastāvīgi spētu izstrādāt zinātniski 

pamatotu darbu psiholoăijā ( kura darbu un bakalaura darbu). 

2. rosināt studentus tālākizglītībai maăistrantūrā. 

 

 

 

 

4.2. Studiju procesa organizācija – izmaiĦas pašvērt ējuma periodā 

 

2005./2006. studiju gadā studiju programma būtiski nav mainījusies, ir izmainīti dažu studiju 

priekšmetu kredītpunkti un nosaukumi, bet izmaiĦas attiecas tikai uz 2006./2007. studiju gada 

1.kursu: 

1) Organizāciju psiholoăijai - no 4 K izmaiĦas uz 3 KP, 

2) Psihometrijai- no 4 KP uz 3 KP, 
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3) Speciālie semināri un konferences- no 6 KP uz 2 KP, 

4) ierakstīti 2 jauni studiju priekšmeti- Ievads kvalitatīvajā pētniecībā, Kreativitātes un 

jaunrades psiholoăija, 

5) Zinātniskā referāta nosaukuma vietā ir Kursa darbs I, 

6) Kursa darbs- nosaukums papildināts ar apzīmējumu II, 

7) C bloka kredītpunktu minimālais izvēles skaits ir palielināts no 6 uz 8- uz B bloka 2 studiju 

priekšmetu 2 kredītpunktu samazināšanas rēėina. 

 

4.3. Studiju programmas realizācija 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs” laika posmā no 2001. 

gada, studiju programmas pirmās akreditācijas gada, un laika posmā no 2003. gada, studiju 

programmas pēdējās akreditācijas gada, līdz gadskārtējā pašvērtējuma izveidei 2006. gadā pamatos 

ir saglabājusi tās pašas programmas praktiskās īstenošanas pamatiezīmes: 

o programma tiek īstenota pilna un nepilna laika studijās; 

o pilna laika studijās programmā tiek īstenota tikai Rīgā; 

o nepilna laika studijās programma tiek īstenota Rīgā un filiālēs; 

o studiju programmas īstenošana tiek organizēta pa studiju gadiem un semestriem; 

o studiju darba formas ir lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi; 

• studiju programmā izmantojamie patstāvīgā darba veidi: praktiskie 

darbi, kurus studenti noteiktos termiĦos iesniedz docētājam; 

literatūras konspektēšana, analīze; referāti, kurus (pēc iespējas) nolasa 

auditorijā; semestra projekta darbu izstrāde un citi veidi- atbilstoši 

studiju kursa specifikai; 

• darba formas un metodes docētāji izvēlas sadarbībā ar studentiem, 

Ħemot vērā pieejamo literatūru, mācību līdzekĜus, studiju kursa vai 

atsevišėu tēmu sarežăītības pakāpi; 

• studiju darba pārbaudes formas ir ieskaites, eksāmeni, kursa darbu 

aizstāvēšana, bakalaura darbu aizstāvēšana; 

o studentu darba pārbaude tiek vērtēta 10 ballu sistēmā; 

• atšėirīgs kontaktstundu skaits, kas atbilst vienam kredītpunktam pilna 

un nepilna laika studijās, nepilna laika studijās ir 8 kontaktstundas, 

pilna laika- 16 kontaktstundas. 
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Studijas RPIVA notiek saskaĦā ar augstskolas studiju programmu īstenošanas Nolikumu (ar 

Nolikumu var iepazīties Psiholoăijas fakultātes dekanātā). 

Pārbaudījumi un to novērtējums tiek organizēts atbilstoši 2001. gada 29. janvārī RPIVA 

Senāta sēdē apstiprinātājam RPIVA Nolikumam par pārbaudījumiem un ir saskaĦā ar LR MK 

Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Nr.481). Zināšanu, 

prasmju un iemaĦu novērtēšanas biežums un formas katrā studiju kursā ir atrunāti studiju kursu 

aprakstos, kas ir izstrādāti pēc vienotām augstskolas prasībām un kas ir apspriesti un apstiprināti 

katedru sēdēs. 

Pārbaudījumi tiek realizēti saskaĦā ar studiju plānu. Studiju sasniegumi tiek vērtēti kā no 

kvalitatīvā, tā arī no kvantitatīvā aspekta. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir 

“ieskaite” un “eksāmens”, kas tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.  

Līdztekus tradicionālām studentu studiju sasniegumu vērtēšanas veidiem (testi, biĜetes u.c.) 

docētāji praktizē arī radošas vērtēšanas metodes (diskusijas un debates, studentu lasījumi, grupu 

darbs, referāti, diskusijas, pētījumu rezultātu prezentācija). 

Valsts pārbaudījumi tiek aizstāvēti pie bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas. Valsts 

pārbaudījumos zemākais sekmīgais vērtējums ir 5 balles, saskaĦā ar RPIVA Senāta nolikumu par 

pārbaudījumiem. 

 

4.5. Studējošo skaits programmā 

 

2004./2005. studiju gadā programmā studē: 20 pilna laika studenti un 459 nepilna laika 

studenti (studentu sadalījumu pa kursiem skat. tabulā nr.5). 

Tabula nr.5. Studējošo studentu skaits uz 12.05.2005. 

n.p.k. kurss Rīga Liepāja Cēsis 
 pilna laika 

studijas 
nepilna laika 

studijas 
nepilna laika 

studijas 
nepilna laika 

studijas 
8. 1.kurss - 64 12 14 
9. 2.kurss 20 117 15 19 
10. 3.kurss - 112 - 25 
11. 4.kurss - 65 - 16 

 kopā 20 378 27 74 
 
 

Tabula nr.6. Studējošo studentu skaits uz 12.05.2006. 

 
      
n.p.k. kurss Rīga Liepāja Cēsis 
 pilna laika 

studijas 
nepilna laika 

studijas 
nepilna laika 

studijas 
nepilna laika 

studijas 
1. 1.kurss - 58 8 10 
2. 2.kurss - 70 12 17 
3. 3.kurss 41 129 12 27 
4. 4.kurss - - - - 
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 kopā 41 257 32 54 
      

 

 

Kā redzams, gada laikā studentu skaits ir samazinājies par vairāk kā 100 studentiem. Veicot 

analīzi, ir šādi secinājumi: studentu skaita samazināšanās ir saistīta ar iepriekšējo studiju gadu 1. 

kursos uzĦemto studentu skaita samazināšanos, un tas savukārt ir saistīts ar vispārējo Latvijas 

situāciju- samazinās pretendentu skaits uz psiholoăiju visās augstskolās, jo sabiedrībā pieaug 

interese par citām nozarēm, kurās strādājošie saĦem lielāku atalgojumu. Pilna laika studijās jau 2. 

gadu netiek nokomplektēta grupa, tas varētu būt saistīts ar konkurentu piedāvāto lētāku studiju 

maksu pilna laika studijās. Taču gada laikā no citām augstskolām uz pilna laika studijām ir pārnācis 

21 students, kas ir dubultojis pilna laika studentu skaitu. 

Nepilna laika studijās ir lielākais studentu skaits, ko varētu izskaidrot gan ar to, ka citās Rīgas 

valsts augstskolās nepilna laika studijas psiholoăijā  netiek piedāvātas, gan ar nemainīgo interesi par 

psiholoăiju kā zinātni kopumā vidējā brieduma pieaugušajiem. 

 

4.5.1. Studējošo aptaujas un to analīze 

Akreditācijas perioda laikā, lai novērtētu studiju satura un organizācijas kvalitāti, tiek veiktas 

sistemātiskas studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” studentu aptaujas (ar tām var iepazīties 

fakultātes dekanātā). Rezultāti tiek apspriesti Psiholoăijas fakultātes katedru sēdēs, Domē un 

studentu grupās. Iespēju robežās tiek realizēti studentu priekšlikumi. 

2005./2006. studiju gadā veiktās studentu aptaujas rezultāti rāda, ka kopumā studenti studiju 

programmu vērtē apmierinoši (kopējā aptauju rezultātu analīze atrodas Psiholoăijas fakultātē 

322. kab). Studenti vairumā gadījumu vērtē studiju kvalitāti apmierinoši, viĦus apmierina tas, ka 

var iegūt vispusīgu izglītību, ir izsmeĜošas, interesantas lekcijas, ir  sakārtots, secīgs lekciju 

plānojums, ir iespējama iegūto zināšanu pielietojamība dzīvē, ir praktizējoši speciālisti. 

Atšėiras pilna laika bakalaura psiholoăijā studiju izvērtējums no nepilna laika studiju izvērtējuma. 

Nepilna laika studenti studiju kvalitāti vērtē augstāk. Pilna laika studenti min problēmas, kas nav 

novērotas nepilna laika studiju izvērtējumā. Biežāk minētās nepilnības ir: praktisko nodarbību 

trūkums, programma akcentēta uz studentu pašmācību, lekcijas sniedz virspusējas, vispārīgas 

zināšanas, vāja zināšanu kontrole. Pilna laika studentiem acīmredzot netika attīstīta pietiekami dziĜa 

izpratne un prasmes veikt patstāvīgas studijas, studentu vidējais vecums aptaujas laikā bija 20 gadu, 

spriežot pēc docētāju aptaujas, šai pilna laika grupai bija vājš apmeklējums un regulāri trešdaĜa 

grupas bija studiju parādnieku skaitā. Savukārt, veicot analīzi par docētāju darbu, tika secināts, ka 

docētājiem būtu vairāk jāpiemērojas jauniešu izpratnes līmenim un jāorganizē vairāk grupu darbi, 

jākontrolē patstāvīgo studiju rezultāti. 
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Darbs ar studentu aptauju rezultātiem. Studiju programmas direktore sadarbībā ar studentu grupu 

vecākajiem un filiāĜu Liepājā un Cēsīs darbiniekiem veica aptauju divreiz- pirmo reizi 2005./2006. 

studiju gada novembrī un otro reizi- janvārī. Tad tika strādāts metodiski, organizatoriski ar 

docētājiem un darbiniekiem, par kuriem bija sūdzības. Tad martā- aprīlī programmas direktore tikās 

ar visām studentu grupām personiski un studentu mutiskās aptaujas liecināja, ka darbs ir uzlabojies 

un studentu dotais vērtējums izmainījās. 

Izglītības un Organizāciju psiholoăijas katedra ir organizējusi seminārus didaktikā un 

pētījumu metodoloăijā. 

4.5.2. Absolventu aptaujas un to analīze 

Bakalaura studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” absolventi, tiekoties ar fakultātes 

vadību, programmas direktori, docētajiem, uzsver, ka ieguvums studiju laikā ir : 

• komunikācijas prasmes; 

• paaugstinājies pašvērtējums; 

• vispusīga izglītība; 

• iespēja piedalīties dažādos semināros; 

• prasme novērtēt un analizēt informāciju; 

• vēlme studēt tālāk. 

Absolventi studiju programmas pilnveidošanai iesaka: 

• vairāk iespēju papildus iegūt citas zināšanas psiholoăijā; 

• iekĜaut vairāk praktisku nodarbību psiholoăijā. 

 

 

 

 

 

4.6. Studiju programmā nodarbinātais personāls 

4.6.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Studiju procesa realizācijā iesaistīti 37% zinātĦu doktori (skat. .attēlu). 
 

 
DOCĒTĀJU SARAKSTS UZ 2006. GADA 5. MAIJU 

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOĂIJAS UN SOCIĀLĀS PSIHOLOĂIJAS KATEDRĀ 
 

1.PAMATDARBĀ 
 

N Vārds, 
uzvārds 

Amats  Statuss Slodze  Līguma 
datums 

1 Guna 
Svence 

Dr.psych,asoc.prof., 
dekāne 

Pamatdarbs, 
pamatievēlēšana 

O,5 un 
1,0 

Līdz 
vēlēšanām, 
11.09.2006 

2 Anita 
Lasmane 

Dr.psych,asoc.prof. Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,5 11.05. 2010. 



 346

3 Māra 
Vidnere 

Dr.psych.,profesore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,0 Līdz 
vēlēšanām 

4 Gatis Bušs Dr.psych.docents Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 Līdz 
vēlēšanām 

5 Rita Bebre Dr.psych.,profesore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,0 18.02.2009. 

6 Jana 
Politere 

M.psych.asistente, 
prodekāne, 

programmas direktore 

Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 un 
1,0 

07.12.2010. 

7 Anda 
KauliĦa 

M.psych,docente Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,5 30.01.2008. 

8 Uldis Ābele M.psych.lektors, 
laborat.vadītājs 

Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 un 
1,0 

30.01.2008. 

9 Dace 
BērziĦa 

M.psych.lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,5 30.01.2008. 

10 Lilita 
Danilāne 

M.psych.lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,75  

11 Gundega 
Kozlova 

M.psych.lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,5 27.03.2012. 

12 Kristiāna 
LapiĦa 

M.paed.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,25 30.09.2008. 

13 Viktorija 
Perepjolkina 

M.psych.lektore, 
asistente laborat. 

Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 un 
1,0 

07.12.2010. 

14 Ieva 
Priedniece 

M.psych.,lektore, 
PKC vadītāja 

Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 un 
1,0 

30.01.2008. 

15 Ilze  
SkujiĦa 

M.paed.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,5 04.11.2009. 

16 Inga 
Jurševska 

M.psych.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,25 Līdz 
vēlēšanām 

17 Alla 
Plaude 

M.psych.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 Līdz 
vēlēšanām 

18 Liāna 
Upeniece 

M.psych.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,5 27.03.2012. 

19 Rita  
Zālīte 

M.hrm.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,25 Līdz 
vēlēšanām 

20 Olga 
Skvorcova 

M.psych,docente Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,25 30.01.2008. 

21 Solveiga 
Blumberga 

M.psych.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

1,5 27.03.2012. 

22 Gunta 
Jākobsone 

M.paed.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,75 27.03.2012. 

23 Daiga 
Kamerāde 

M.psych.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 30.01.2008. 

24 Velga 
Senkāne 

M.psych.,lektore Pamatdarbs 
pamatievēlēšana 

0,5 30.01.2008. 

25 Anastasija 
Maulvurfa 

M.psych.,asistenet Pamatdarbs  0,5 Līdz 
vēlēšanām 

 
 
 

2.BLAKUSDARBĀ 
 

1 Silvija 
Kristapsone 

Dr.oec.docente Blakusdarbā, 
slodze 

1,0 nenoteikts 

2 Kristīne 
Mārtinsone 

Dr.psych.docente Blakusdarbā, 
slodze 

1,25 nenoteikts 

3 Daina 
Voita 

Dr.biol.docente Blakusdarbā, 
slodze 

0,5 līdz 
vēlēšanām 

4 Tija 
ZīriĦa 

Dr.pzych.,asoc.prof. Pamatdarbā, 
uz stundām 

- citā katedrā 
RPIVA 

5 Iveta 
Berėe 
(Cēsis) 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
slodze 

0,25 Līdz 
vēlēšanām 

6 Iveta  
Berėe 
(Rīga) 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
uz stundām 

- nenoteikts 

7 Daina 
Grase 
(Cēsis) 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
slodze 

0,25 Līdz 
vēlēšanām 
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8 Valda 
Kabuce 

M.med.,lektore Blakusdarbā, 
slodze 

0,5 Līdz 
vēlēšanām 

9 Līga 
KalniĦa 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
slodze 

1,0 Līdz 
vēlēšanām 

10 Aivis  
KārkliĦš 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
slodze 

0,5 Līdz 
vēlēšanām 

11 Ilona 
Laizāne 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
slodze 

0,5 Līdz 
vēlēšanām 

12 Raita 
Šūpola 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
slodze 

0,5 Līdz 
vēlēšanām 

13 Gundars 
RiekstiĦš 

asistents Blakusdarbā, 
slodze 

1,5 Līdz 
vēlēšanām 

14 Jānis Roze M.psych.lektore Blakusdarbā, 
slodze 

0,75 Līdz 
vēlēšanām 

15 Iveta 
Seržante 

M.sc.ing. Blakusdarbā, 
slodze 

1,0 Līdz 
vēlēšanām 

16 Inese 
Putniece 

M.psych.lektore Blakusdarbā, 
uz stundām 

_ _ 

      
      
      

 

 
 
 
 

Diagramma nr.5 Docētāju kvalitatīvais sadalījums 

Docētāju kvalitatīvais sadalījums

37%

63%

doktora grāds

maăistra grāds

 
 

Mācībspēku sadalījums atbilst MK noteikumiem Nr. 133 par augstākās izglītības iestādē 

īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtību. 

 

4.6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 

Studiju programmas “Psiholoăijas bakalaurs” akadēmiskā personāla kvalifikācija redzama . 

attēlā. 

Diagramma nr.5.Akadēmsikā personāla kvalifikācija 
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Akadēmiskā personāla kvalifikācija

20%

3%

20%
54%

3%

asocētie profesori

profesori

docenti

lektori

asistenti

 
 

 

 

 

Latvijas Universitātē psiholoăijas doktorantūrā studē vairāki docētāji : 

1. U.Ābele – doktora darba tēma “Adaptācijas mācību procesam un pārliecība par 

apziĦu un realitāti savstarpējā saistība pirmā kursa psiholoăijas studentiem”; 

2. J.Politere – “Pusaudžu atkarības no datorspēlēm fenomens”; 

3. S.Blumberga  - doktora darba tēma  “UzĦēmuma vadītāja efektivitātes saistība ar 

sociālpsiholoăiskajiem adaptācijas rādītājiem”; 

4. A.Plaude – doktora darba tēma “UzĦēmēju profesionālās kompetences nozīme 

profesionālās darbības vidē”. 

5. D.Kamerāde – doktorantūras studijas Kembridžas Universitātē. 

Tas nozīme, ka tuvāko gadu laikā pieaugs programmas docētāju ar doktora grādu skaits. 

 

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

Katru gadu RPIVA tiek izsludināts konkurss uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem. Uz 

tiem var pieteikties gan RPIVA docētāji, gan cilvēki, kas nestrādā RPIVA. Vēlēšanas 

akadēmiskajos amatos RPIVA tiek organizētas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos 

un RPIVA Satversmē noteiktajai kārtībai. 

Pašvērtējuma periodā darbā iestājās profesore M.Vidnere. 

Docētāji  savu kvalifik āciju paaugstina ne tikai studējot doktorantūrā, bet arī  piedaloties 

zinātniskajās konferencēs: 

- R.Bebre -10. Starptautiskā kreativitātes konferencē ar referātu “Kreativitātes kompleksā 

izpēte un tās rezultātu īstenošana praksē” – RPIVA, Rīga 2005. gada novembris; 
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- J.Politere, R.Zālīte - Starptautiskā kreativitātes konferencē ar referātu “Informācijas 

tehnoloăiju nozīme kreativitātes attīstīšanā organizācijās” – RPIVA, Rīga 2005. gada 

novembris; 

- A.Plaude, S.Blumberga, J.Politere – 27. starptautiskā skolu psihologu konferencē ar 

referātu “Ceturtās klases skolēnu trauksmes un problēmsituāciju pārvarēšanas īpatnību 

mij sakarības” – Grieėija, Atēnas, 2005. gada jūlijs; 

- J.Politere, R.Zālīte – Daugavpils Universitātes 4. starptautiskā konferencē ar referātu 

“Dzīves stila atšėirības 20-29 gadus veciem interneta atkarīgiem un interneta 

neatkarīgiem interneta lietotājiem” – DU, Daugavpils, 2005. gada maijs; 

- S.Blumberga - Daugavpils Universitātes 4. starptautiskā konferencē ar referātu 

“Subjektīvās labklājības līmeĦa atšėirības strādājošiem un bezdarbniekiem” – DU, 

Daugavpils, 2005. gada maijs; 

- G.Svence - Eiropas psihologu kongress – Spānija, Granāda, 2005. gada jūlijs; 

- D.BērziĦa -  Starptautiskais speciālās un iekĜaujošās izglītības kongress – Skotijā 2005. 

gada jūlijs. 

Granti uz 2005./2006. studiju gadu: 

 -  LR LZP grants ‘’Latvijas augstskolu studentu mācību motivācija’’ (G.Svence) 

- LR LZP grants “Kreativitāte kā process un personības īpašība” (R.Bebre); 

- RPIVA granti R. Bebrei, G.Svencei, O.ĥikiforovam 

L īdzdalība projektos 2005./2006. studiju gadā: 

- G.Svence, J.Politere – ESF projekts “Profesionālo prasmju indikatoru izstrāde un 

adaptācija psiholoăijas skolotājiem un psihologa asistentiem RPIVA prakšu periodā”; 

- I.Priedniece, I.Ebele – ESF projekts “Psiholoăiskās konsultēšanas prakse RPIVA 

augstākās profesionālās izglītības programmā “Psihologa asistents”.” 

Nozīmīgs studiju satura kvalitatīvs papildinājums ir ārzemju docētāju vieslekcijas un 

praktiskās nodarbības (skat. nodaĜu 4.8.2.). 

RPIVA administrācija nodrošina finansiālo atbalstu docētāju tālāk izglītībai un dalībai 

konferencēs. 

 

 

4.7.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs”  tiek īstenota pilna un nepilna laika 

studijās. Pilna laika un nepilna laika studijas ir maksas studijas. Tātad programmas finansēšanas 

avots ir  studentu maksājumi par studijām. 
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RPIVA bakalaura studiju programma “Psiholoăijas bakalaurs”  studiju process noris Rīgā, 

Imantas 7. līnijā 1. un  RPIVA 2 filiālēs Liepājā un Cēsīs. 

RPIVA kopējā telpu platība ir 6855,54 m2: 

- telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā  – 1628 m2 studiju telpas, 1053,54 

m2 darba kabineti; 

- telpas NLS filiālēs 3749 m2 studiju telpas, 425 m2 darba kabineti (telpu 

sadalījumu 2004./2005. st. gadā skat. tabulā nr.7). 

tabula nr.7. Telpu platības sadalījums RPIVA. 

Imantas 7.līnija NLS filiāles 
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Rīgā, Imantas 7.līnijā 1. atrodas ēdnīca ar 115 vietām, kā arī divas sporta zāles. 

Studentiem ir pieejama bibliotēka Imantas 7.līnijā 1.; NLS filiālēs ir izveidoti nelieli 

bibliotēkas fondi. 

Laika posmā no 2003./2004. studiju gada RPIVA ir pilnveidojies studiju procesa tehniskais 

nodrošinājums (skat. . tabulu). 

Tabula. 8. Materiāli tehniskā bāze RPIVA  

Tehniskais 
nodrošinājums 

2003./2004. 
studiju gads 

2004./2005. 
studiju gads 

TV 13 15 

Video 12 14 

Kodoskops 24 24 

Ekrāns  22 22 

Videokamera 5 5 

Radiomagnetof
ons 

69 69 
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Mūzikas centrs 5 5 

Kopētājs 30 29 

Fakss  14 13 

Multiprojektors  3 3 

Autotransports 6 6 

 

Uzsākot 2005./2006. studiju gadu, studiju procesa un studiju darba organizēšanai tika iegādāta 

jauna datortehnika, modernizētas esošās datorklases, ieviesta RPIVA informācijas sistēmas VALIS 

otrā kārta un uzsākta nākošās  kārtas testēšana. Svarīgākie uzlabojumi: 

� iegādāti 3 datu bāzes serveri IS drošības pasākumu realizēšanai; 

� iegādāts datoru un datortīkla modernizēšanai un stabilas darbības 

nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums (datoru operatīvā atmiĦa, ātrdarbīgi 

komutatori, nepārtrauktas barošanas bloki, u.c.); 

� pārveidots lokālais datortīkls un Internet pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, 

stabilu un augstas drošības pakāpes RPIVA Internetu – VBT (vienotais biznesa tīkls); 

� IS izveidoti studiju programmu un kursu reăistri, studentu reăistrs, darbinieku 

reăistrs, ieviesta finansu kontrole un vadība; 

� atjaunotas licences informācijas sistēmas VALIS datu bāzes izstrādes un Web 

programmatūrai (Developer Express Products); 

� iegādāta studiju darbam nepieciešamā programmatūra (SPSS, Pascal, Visual 

BAsic); 

� aktu zāle tiek aprīkota ar stacionāru prezentāciju tehniku - datu video 

projektors, nolaižams ekrāns, dators, DVD, TV, Internet pieslēgums, akustiskā 

sistēma. 

RPIVA studenti un darbinieki var izmantot:  

1. Datorklases, kuras aprīkotas ar Intel Pentium un Celeron procesoru datoriem, licenzētu 

programmatūru, Internet pakalpojumus un citu aprīkojumu un sistēmas: 

� 2 datorklases (30 + 29) un 13 datori lasītavā Imantas 7.līnijā 1; 

� 7 datorklases filiālēs  - Cēsīs (25), Tukumā (16), Kuldīgā (25), Madonā (16), 

Ventspilī (15), Jēkabpilī (16), Alūksnē (16); 

� katrā datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera vai 

krāsu tintes printera; 

� studiju darbā var izmantot 3 mobilās prezentāciju vienības (portatīvais dators 

+datu video projektors), digitālo videokameru un digitālo fotokameru; 
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� visiem datoriem ir instalēta licenzēta programmatūra – MS Windows, 

MS Office, antivīrusu programma; 

� studenti var izmantot RPIVA iegādātās licenzētās programmas 

(Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw, Corel Gallery, 

Macromedia Flash, Macromedia Dreaweaver, MS Project, MS Visual Basic, SPSS, 

programmas svešvalodu apguvei, u.c.); 

� visi datori ir saslēgti RPIVA intranet, ir iespējams izmantot serveru resursus 

un neierobežotus Internet pakalpojumus;  

� studenti un darbinieki var lietot RPIVA e-pastu;  

� ir definētas un realizētas studentu un darbinieku piekĜuves tiesības IS, pieejai 

izmantojot RPIVA Internet lapu; 

� IS tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām 

saistībām; 

� tiek uzturēta aktuāla RPIVA Internet lapa, kurā atrodama studijām 

nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti, utt.).  

2. Komunikāciju resursi:: 

� katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 

10/100Mbit/s), veidojot RPIVA Intrenet Rīgā un visās RPIVA filiālēs; 

� domēnu adresēs tiek uzturēti failu serveri (Unix – Samba); 

� tiek uzturēti Web, DNS (domēns rpiva.lv ), e-pasta, FTP, Proxy serveri; 

� tiek uzturēts SQL datu bāzes serveris un tiek testēts PostGreSQL serveris e-

studiju darbam; 

� Internet pieslēgumam Rīgā ir viena 1024/256 Kbit/s un divas 2048/512 Kbit/s 

līnijas, filiālēs - 384/128 Kbit/s līnijas; 

� RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu pieeju ar „ugunsmūri”. 

3. Attīstības perspektīva:: 

� datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiĦa un modernizācija, 

� datortīkla modernizācija (ātrdarbības palielināšana), 

� pakāpeniska e-izglītības ieviešana, 

� programmatūras e-pārvaldes (tai skaitā e-komercijas) iegāde. 

RPIVA bibliot ēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērėi izvirzījusi augstskolas 

studiju programmas nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. 

Šobrīd bibliotēkas kopējā platība ir  335 m2. Studentiem ir pieejama lasītava ar 70 lasītāju 

vietām un 13 brīvpieejas datoriem. 

Psiholoăijas literatūra - 10270 vienības. 
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RPIVA  fondā 45% grāmatu ir latviešu valodā, 35% krievu valodā, 15% angĜu valodā, 5% 

citās valodās. 

RPIVA bibliotēkā pieejamā periodikā 2005./2006. studiju gadā: žurnāli, laikraksti, EBSCO 

datu bāze. 

2005./2006. studiju gadā turpinājās no ASV Psihologu asociācijas iegādātās APA GOLD datu 

bāzes izmantošana, lai studenti varētu iegūt datus par jaunākajiem pētījumiem psiholoăijā. Šai 

programmai ir jāatjauno licence 2006./2007. studiju gadā/ 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes Eksperimentālās psiholoăijas laboratorijā studenti turpina 

izmantot Vīnes testu sistēmu un 26 adaptētos testus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Ārējie sakari 

4.8.1. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 

RPIVA ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām SOCRATES/ERASMUS sadarbības 

augstskolām vairākās valstīs (skat.9. tabulu). Tas dod iespēju bakalaura studiju programmas 

“Psiholoăijas bakalaurs” docētājiem un studentiem piedalīties Eiropas izglītības programmā 

SOCRATES, pilnveidoties profesionālajā un akadēmiskajā ziĦā. 
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Tabula nr.9. Sadarbības partneri 

 
Valsts 

 
Augstskola /Universitāte 

Vācija Pädagogische Hochschule Weingarten 
Pädagogische Hochschule Freiburg 
Technisce Universität Braunschweig 
Universität Leipzig 

Austrija Pädagogischen Academie der Diözese Linz 
Lielbritānija  University of Surrey Roehampton 
Spānija University of Murcia 
BeĜăija Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlanderen 
Norvēăija Oslo University College 
Igaunija Tallinna Pedagogikaülikool 
Lietuva Klaipédos Universitetas 

Šiauliu Universitetas 
 
Noslēgtie sadarbības līgumi ar A.Hercena Krievijas Valsts Pedagoăisko Universitāti 

(Krievija), ViĜnas Pedagoăisko Universitāti (Lietuva), Praktiskās psiholoăijas institūtu “Imaton” 

(Krievija) paredz docētāju apmaiĦu, studējošo apmaiĦu un kopīgus pētījums. 

2005./2006. studiju gadā ir organizētas vieslekcijas no Leipcigas universitātes- organizāciju 

psiholoăijā  pie vieslektora Mg.psych., doktoranta T.Rigotti (Universität Leipzig), darba psiholoăijā 

Dr.psych. Katlīna  Otto, Dr.psych. profesore Gizela Mora. 

RPIVA Psiholoăijas fakultātes pilna laika bakalaura students Austris Eglītis studē Holandē 

Amsterdamas Brijē universitātē apmaiĦas programmas ietvaros. Apmainīties ar pieredzi, papildināt 

akadēmiskās zināšanas studenti un docētāji var, piedaloties  zinātniskajās konferencēs, kuras rīko 

citas augstskolas Latvijā vai ārzemēs. Informāciju par konferencēm studenti un docētāji var apskatīt 

RPIVA mājas lapā (www.rpiva.lv) vai Psiholoăijas fakultātes dekanātā un katedrās (skat. nodaĜu 

4.6.3.). 

2006. gada janvārī Psiholoăijas fakultātes dekāne Guna Svence piedalījās Leipcigas 

universitātes pedagoăiskās psiholoăijas departamenta profesores E. Vitrukas organizētajā 

starptautiskā seminārā ‘’ Learning and adjustment disorders with special reference to Tsunami 

affected reăions- Basic mechanisms, assesment and treatment’’, nolasot divas lekcijas par Latvijas 

mācīšanās sistēmu un dialoga metodi skolotāju studijās.  

Starptautiskos kontaktus aktīvi uzturēt palīdz RPIVA Psiholoăijas fakultātes Kreativitātes 

centrs, kas noorganizējis 10 starptautiskas kreativitātes konferences. Publicēti 3 starptautiski 

recenzēti zinātnisko rakstu krājumi “Radoša personība”. Konferencēs piedalās ne tikai mūsu 

augstskolas docētāji, doktoranti, maăistranti, studenti, bet arī  12 Latvijas augstskolu mācībspēki 

(LU, RTU, LMA, DU, RA, LPA, LSPA, LNNA, Biznesa augstskola “TURĪBA”, SPPA, LJA), 9 

ārvalstu augstskolu pētnieki, kurus piesaista kreativitātes konferenču tematika. 2006. gadā RPIVA 

Psiholoăijas fakultātes Kreativitātes centrs ir reăistrēts  Latvijas zinātnisko institūciju reăistrā. 
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4.8.2. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs, vai veicis zinātnisko 

pētniecisko un māksliniecisko darbu ārvalstīs  

2005. gadā Dr.psych. asoc.prof. G.Svence lasīja lekciju kursus “Latvijas psiholoăijas vēsture 

un mūsdienu pētījumi”, “Pozitīvā psiholoăija” Leipcigas Universitātē (Vācijā); 2006. gada janvārī.  

Psiholoăijas fakultātes dekāne Guna Svence piedalījās Leipcigas universitātes pedagoăiskās 

psiholoăijas departamenta profesores E. Vitrukas organizētajā starptautiskā seminārā ‘’ Learning 

and adjustment disorders with special reference to Tsunami affected reăions- Basic mechanisms, 

assesment and treatment’’, nolasot divas lekcijas par Latvijas mācīšanās sistēmu un dialoga metodi 

skolotāju studijās.  

Īslaicīgā stažēšanās Leipcigas Universitātē Vācijā bijuši Dr.psych. asoc.prof. A.Lasmane, 

Mag.psych. docente A.KauliĦa, Dr.psych. asoc.prof.G.Svence, Mag.psych. lektors U.Ābele. 

A.KauliĦa un U.Ābele stažējušies arī A.Hercena Krievijas Valsts Pedagoăiskajā Universitātē. 
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5. Studiju programmas perspektīvas attīstības 

 

Studiju programmas perspektīvā attīstība saistās ar  

1) tās pārveidi par profesionālā bakalaura studiju programmu. 

Pamatojums- ES valstu BoloĦas un Bergenas protokoli par ātrāku iesaistīšanos darba tirgū, 

kaut arī to varētu ietekmēt pieprasījuma tālāka izpēte;  

2) pilnveidot zinātniski pētnieciskās tēmas, kas tiek piedāvātas studentiem, 

izveidojot pētījumu tematiskos blokus- atbilstoši vadošo pētnieku, profesoru grupu 

zinātniskajām interesēm un specializācijai. Attīstīt tādas zinātnes  apakšnozares kā satiksmes 

psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, attīstības psiholoăija, organizāciju psiholoăija, 

mārketinga psiholoăija, saistot tās ar tematiem, kas atklāj psiholoăiskās izpētes aspektus 

galvenokārt no pozitīvās psiholoăijas viedokĜa, no kreativitātes viedokĜa, brieduma 

psiholoăijas, veicot gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos pētījumus; 

3) pilnveidot un papildināt A bloka studiju kursos, tai skaitā zinātniskā pētījuma 

metodoloăijas kursā  satura aspektus tā, lai 3 gadu laikā pilnveidotos studentu prasmes veikt 

kvalitatīvu pētījumu vai tā elementus patstāvīgi paralēli vairāku kursu satura ietvaros, 

4) iesaistīt vairāk studentus docētāju vadītajos zinātniskajos projektos, 

5) iesaistīt studentus starptautiskajos studentu apmaiĦas projektos ar sadarbības 

partneriem citās augstskolās. 

 

Programmas gadskārtējā pašvērtējuma izveidē piedalījās programmas direktore Dr.psych. 

asoc.prof. Guna Svence, bakalaura studiju programmas absolvente, Psiholoăijas fakultātes 

prodekāne Inga Ivaščenko, RPIVA Psiholoăijas fakultātes dekanāta locekĜi: Eksperimentālās 

psiholoăijas laboratorijas vadītājs, lektors Uldis Ābele, RPIVA Psiholoăijas fakultātes absolvente, 

prodekāne Jana Politere. 
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RPIVA PSIHOLOĂIJAS FAKULTĀTE.PAŠVERTĒJUMA ZIĥOJUMS. PSIHOLOĂIJAS 

BAKALAURS. 
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VIENOŠANĀS 

STARP LATVIJAS UNIVERSIT ĀTI UN RĪGAS 

PEDAGOĂIJAS UN IZGL ĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLU 

Rīgā 2007. gada 3l .janvārī 

Latvijas universitātes (turpmāk - LU) un Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (turpmāk 

RPIVA) vienojas par sekojošo : 

LU un RPIVA noslēdz divpusēju vienošanos par sadarbību RP1VA realizētajā studiju programmā 

■'Psiholoăijas bakalaurs" un vienojas par sekojošo: 

1. Gadījumā,   ja   tiks   pārtraukta   bakalaura   studiju   programma   ''Psiholoăijas   bakalaurs" 

realizācija   RPIVA,   LU   apĦemas   nodrošināt   studiju   iespējas   šīs   studiju   programmas 

studentiem ar šādiem nosacījumiem: 

1.1. RPIVA informē minēto studiju programmu studentus par šīs vienošanās nosacījumiem; 

1.2. LU nepārĦem RPIVA saistības attiecībā pret minētās studiju programmas   studentiem; 

1.3. RPIVA studējošajiem, kuri ir noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, 

turpinot studijas LU īstenotajā studiju programmā "Psiholoăijas bakalaurs", šis kredīts t iks  

nodrošināts pēc saskaĦošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz studiju kredītus; 

1.4. RPIVA   studentu   imatrikulācija   LU   un   veiktā   studiju   apjoma   pielīdzināšana   LU 

realizētajai  augstākās izglītības studiju programmai "Psiholoăijas bakalaurs'"  notiek saskaĦā 

ar LU uzĦemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību, kā arī citiem studiju procesu 

reglamentējošiem dokumentiem, 
 

2. Puses vienojas, ka studiju maksa RPIVA studējošajiem, kas turpinās izglītības ieguvi LU 

īstenotajā studiju programmā "Psiholoăijas bakalaurs", būs tāda pati kā LU šajā studiju 

programmā studējošajiem. 

3. Vienošanās stājas spēka no tās parakstīšanas brīža. 

4. Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku. 

5. Šo Vienošanos var grozīt un/vai papildināt tikai ar abu Pušu rakstisku vienošanos. 

6. Ja kāda no Pusēm vēlas izbeigt šīs Vienošanās darbību, tai ir rakstveidā jāpaziĦo par to otrai 

Pusei vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

7. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienādi 

juridisks spēks, katrai Pusei - pa vienam eksemplāram. 
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8-    Pušu rekvizīti 
 

Latvijas Universitāte 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības 

augstskola 
RaiĦa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 
PVM reă. Nr. LV 90000076669 
Latvijas Banka VK RNC Kods: 
LACBLV2X Konts 
LV90TREL2150100030100 

Imantas 7.1īnija 1, Rīga, LV-1083 
Reă. Nr. 90000013697 Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 IBAN konts: 
LV37TREL2150200030100 

PUŠU PARAKSTI 

Latvijas Universitātes     Pedagoăijas 

Psiholoăijas fakultātes dekāns Ī.Kangro 

RPIVA Psiholoăijas dekāne G.Svence 

Paraksts: 
 

Paraksts: 

LU    Pedagoăijas    un    psiholoăijas    fakultātes 

Psiholoăijas nodaĜas vadītāja S. Sebre Paraksts: 

 

 

RPIVA rektore D. Markus 

Paraksts:       c   „ .. 7 

Zīmogs: 
 

  

 

 

Rīgas Pedagoăijas un 
vadības augstskola 
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L īgums par sadarbību 

Rīgā, 2007. gada 

Latvijas     Profesionālo     psihologu     asociācija     (LPPA.     reă.nr.40008008163. 
LV59HABA000130A178102, juridiskā adrese: Kronvalda bulv. 4. Rīga) 
un 

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA, reă.nr.90000013697. 

LACBLV2X,  IBAN konts:  LV37TREL2350200030100,  adrese:  Imantas  7.līni ja 

nr.1) 

vienojās par izklāstīto: 

1) abas   institūcijas   sadarbosies  par  mācību  programmu   satura  pilnveidošanu 
atbilstoši Eiro diplomā norādītajām Eiropas psihologu asociāciju federācijas 
prasībām, 

2) abas  institūcijas  sadarbosies psihologa profesijas normatīvu  un  regulējumu 
izstrādē, 

3) LPPA pēc RPIVA iniciatīvas veiks mācību programmu satura, prasmju attīstības 
treniĦu un prakšu izvērtēšanu atbilstoši profesionāliem normatīviem; šai nolūkā 
puses vienojas, ka LPPA valde izveidos ekspertīzes komiju, nozīmējot tai 
neatkarīgus speciālistus, nesaistītus ar mācību procesu šajā augstskolā, 

4) LPPA nodrošinās augstskolu absolventiem pārraudzības (supervīzijas) prakses 
iespējas pie augstas kvalifikācijas speciālistiem, 

5) LPPA mācību gada laikā piedāvās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai 
un attīstībai  lekcijas, seminārus un diskusijas dažādās psiholoăijas nozarēs 
saskaĦā ar LPPA izstrādāto darba plānu gadam un augstskolas pieprasījumu 
savu iespēju robežās; 
6) akadēmiskos un profesionālās attīstības nolūkos abas puses paredz : 

 

1. regulāru savstarpēju konferenču organizēšanu, 
2. profesionāla izdevuma koncepcijas izveidošanu psiholoăijā. 

LPPA valdes priekšsēdētaja E.Mūze                     RPIVA rektore  

Z.V. 
Paraksts; 
Vārds; 
Uzvārds       

 

Rīgā,    06.02.2007. 



  

 


