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Augstskolas RISEBA zinātniski – pētnieciskā virziena (apakšvirziena) saturs 

2017-2020g.  

 

1. SADAĻA – Zinātniski – pētnieciskā virziena APRAKSTS 

1.1.Zinātniski – pētnieciskā virziena nosaukums un nosaukuma saīsinājums (virziena 

nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi kodolīgi atklājot virziena saturu; virziena 

nosaukuma saīsinājums ietverams vienā vārdā ): 

Psiholoģija un Supervīzija Biznesā 

Psychology und Supervision in Business 

Психология и Супервизия в Бизнесе 

 

1.2.Zinātniski – pētnieciskā virziena vadītājs: 

 Vārds, uzvārds, zinātniskais 

grāds 
Maija Zakriževska, Dr. psych. 

 Departaments, ieņemamais 

amats 
Biznesa departaments, asociētā profesore 

programmas „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” zinātniskā vadītāja, asociētā 

profesore, LZP eksperte 

 Tālrunis 29438435 

 E-pasts Maija.Zakrizevska@riseba.lv 

 Iepriekšējie zinātniski-

pētnieciskie projekti, kuros 

piedalījās / vadīja virziena 

vadītājs 

1)Virzienu “Psiholoģija un Supervīzija Biznesā” 

un „Biznesa psiholoģiskie aspekti”, RISEBA, 

2014/2015 un 2016/2017 gads, vadītāja. 

2)Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes 

projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana”, Sadarbībā ar RISEBA un Ernst & 

Young Baltic.  Projekta ietvaros ir veikts  „Nozaru 

izpētes pētījums profesionālajai izglītībai”. Pētītas 

šādas nozares: būvniecība, enerģētika, ķīmiskā 

rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, 

biotehnoloģija, vide), kokrūpniecība 

(mežsaimniecība, kokapstrāde), pārtikas 

rūpniecība, lauksaimniecība, metālapstrāde, 

mašīnbūve, mašīnzinības, tekstilizstrādājumu, 

apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana. 

Vadošā pētniece. 24.08.2011 – 02.01.2012. 

 

 

1.3. Zinātniski – pētnieciskā virziena dalībnieki: 

Par katru dalībnieku (mācībspēku,  un/vai bakalaura studentu) norādīt:  

1. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Solveiga Blumberga, Dr. psych. 
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 Departaments, ieņemamais amats Biznesa departaments, docente, „Biznesa 

psiholoģija” , „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” programmās, LZP eksperte 

 Tālrunis 26461229 

 E-pasts Solveiga.Blumberga@riseba.lv 

2.  Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Raina Vīra, Dr.paed. 

 Departaments, ieņemamais amats Biznesa departaments, asociētā profesore 

„Biznesa psiholoģija” „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” programmās 

 Tālrunis 29495550 

 E-pasts Raina.Vira@riseba.lv 

3. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Ieva Brence  

 Departaments, ieņemamais amats Ekonomikas un finanšu departamenta 

vadītāja, asociētā profesore „Biznesa 

psiholoģija” programmā, LZP eksperte 

 Tālrunis 26363506 

 E-pasts Ieva.brence@riseba.lv 

4. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Jūlija Bulatova, Mg.MBA. 

 Departaments, ieņemamais amats Biznesa departaments, docente „Biznesa 

psiholoģija” „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” programmās 

 Tālrunis 22033933 

 E-pasts Julija.Bulatova@riseba.lv 

5. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Lūcija Rutka 

 Departaments, ieņemamais amats Biznesa departaments, dekāne, profesore  

„Vadības psiholoģija un supervīzija” 

programmā,  

 Tālrunis 26525879 

 E-pasts Lucija.rutka@riseba.lv 

6. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds Jānis Prūsis 

 Studiju programma, kurss 

(studentiem) 
Baklaura studiju programma „Biznesa 

psiholoģija”, 4 kurss 

 Tālrunis 2923231746 

 E-pasts janis.prusis@riga.lv 

7. Vārds, uzvārds, zinātniskais grāds  

 Studiju programma, kurss 

(studentiem) 
Maģistra programmas „Vadības psiholoģija un 

supervīzija” studenti un absolventi un 

bakalaura programmas  programmas „Biznesa 

psiholoģija” studenti un absolventi 

 Tālrunis  

 E-pasts  

 

1.4. Zinātniski – pētnieciskā virziena esošie vai iespējamie ārējie partneri: 

1. Institūcijas nosaukums  RSU 

 Valsts  Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  
Kristīne Mārtinsone Dr.psych., profesore 

„Supervīzija” programmā  

 Departaments, ieņemamais 

amats  
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras 

vadītāja 
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 Adrese Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 

 Tālrunis 29256229 

 E-pasts k.martinsone@gmail.com 

1. Institūcijas nosaukums  RSU 

 Valsts  Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  
Kristaps Circenis Dr.med., docents 

Supervīzija” programmā  

 Departaments, ieņemamais 

amats  
Maģistru programmas Supervīzija” vadītājs 

 Adrese Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 

 Tālrunis 29120375 

 E-pasts kristaps.circenis@rsu.lv 

2. Institūcijas nosaukums  Latvijas Supervizoru apvienība 

 Valsts  Latvija 

 Kontaktpersonas vārds, uzvārds, 

zinātniskais grāds  
Ilze Dreifelde 

 Departaments, ieņemamais 

amats  
Priekšsēdētāja 

 Adrese Gulbju iela 83/1, Jūrmala, LV-2011 

 Tālrunis 26328834 

 E-pasts ilze.dreifelde@gmail.com 

 

 

 

 

1.5. Kopsavilkums par virzienu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

(Mērķis, uzdevumi, pētījuma aktualitāte, pamatojums un jautājumi, pētījuma paredzamais 

termiņš un apjoms, jebkura cita informācija par pētījumu, ko vēlas norādīt) 

 

Mērķis: 

Veicināt zinātnisko pētniecību biznesa psiholoģijā un supervīzijā, attīstot akadēmiskās 

bakalaura studiju programmas „Biznesa psiholoģija” un maģistra studiju programmas 

„Vadības psiholoģija un supervīzija” zinātnisko darbību. iesaistot pētniecības darbā 

studējošos. 

 

 

Uzdevumi: 

1) Veidot sadarbību ar citām institūcijām, kas ir būtiska zinātnes attīstībai, pieredzes 

apmaiņai un studiju kvalitātes uzturēšanai. 

2) Organizēt un veikt pētniecību. 

3) Prezentēt pētījumu datus starptautiskās un vietējās konferencēs. 

4) Publicēt pētījumu rezultātus starptautiski atzītās zinātniskajās datu bāzēs. 

5) Publicēt rakstus populārzinātniskajos izdevumos, studiju programmas 

popularizēšanai. 

6) Piesaistīt studentus zinātniskajai darbībai. 

7) Integrēt zinātni studiju procesā. 

 

Aktualitāte: 

Lai gan augstskolā RISEBA studiju programma „Biznesa psiholoģija” tiek īstenota jau 

sesto gadu, tomēr tā ir jauna apakšnozare, kas izveidojusies vadībzinībās, ekonomikas un 
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psiholoģijas nozaru mijiedarbības rezultātā. Arī citur pasaulē biznesa psiholoģija ir pavisam 

jauna apakšnozare.  

RISEBA akadēmiskā studiju programma „Biznesa psiholoģija” ļoti strauji attīstās, par 

ko liecina statistikas dati par studentu uzņemšanas rezultātiem - šī programma ir 

vispieprasītākā programma augstskolā RISEBA. Līdz ar to ir būtiski attīstīt zinātni šajā 

virzienā, veicot pētniecību un iesaistot studējošos zinātniskajā darbībā. 

Programma „Vadības psiholoģija un supervīzija” ir jauna programma, tapēc attīstīt 

zinātni šajā jomā ir sevišķi svarīgi. 

1.6. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas 

aprakstu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes): 

 

Programma Biznesa psiholoģija pašreiz ir viena populārākajām bakalaura programām 

RISEBA. Programma Vadības psiholoģija un supervīzija veiksmīgi uzsākusi savu darbību 

tikai 2015. gadā. Lai veiksmīgi tiktu attīstītas programmas nepieciešamas attīstīt zinātni šajā 

nozarē.  

Lai attīstītu zinātni biznesa psiholoģijas un supervīzijas apakšnozarēs būtu 

nepieciešams regulāri organizēt konferences, izdod zinātniskos krājumus un iesniegt 

publikācijas zinātniskajās datu bāzēs. Svarīgi ir iestaistīt ne tikai akadēmisko personālu, bet 

arī dažādu līmeņu studejošos zinātniskājā darbā. Tapēc jau tagad ir uzsākts darbs ar 

studējošiem, viņu iesaistīšanu piedalīties studentu konferencē.  

 

 

 

 

 

1.7. Pētījuma (esošās un plānotās) aktivitātes 

Nr. 

p.k 
Pētījuma aktivitātes 

Piezīmes un paskaidrojums  

  Plānotās aktivitātes 

1. 

Studentu zinātniskās konferences 

organizēšana 

Konferences organizēšana, sekciju 

moderēšana, iesaistot studējošos 

(I.Brence, M.Zakriževska, 

S.Blumberga, J.Bulatova, R.Vīra, 

J.Roze, L.Rutka) 

2. 
Konferences orgnizēšana  

Supervīzijas konferences 

organizēšana 2017. gada 03.11.2017 

(I.Dreifelde, M.Zakriževska, 

K.Circenis programmas „Vadības 

psiholoģija” 2. kursa studenti) 
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3.  

Dalība starptautiski zinātniskajā konferencē 

Latvijā 

Prezentēt pētījuma rezultātus 

starptautiski zinātniskajā konferencē 

ar referātiem: 
1) Zakriževska, M., 12.starptautiskā 

zinātniskā konference 

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. 

IZGLĪTĪBA. Latvija: Rēzekne. 

2) Blumberga, S.12.starptautiskā 

zinātniskā konference 

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. 

IZGLĪTĪBA. Latvija: Rēzekne 

3) Vīra, R.12.starptautiskā zinātniskā 

konference 

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. 

IZGLĪTĪBA. Latvija: Rēzekne 

4) Bulatova J. 12.starptautiskā 

zinātniskā konference 

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. 

IZGLĪTĪBA. Latvija: Rēzekne 

5) Roze J. 59th international scientific 

conference of Daugavpils University, 

2018. gada 6.-7.aprīlī, dalība ar 

referātu un raksts. 

6) Bulatova J. The 11-th Annual 

Scientific Baltic Business 

Management Conference ASBBMC 

2018 

7) Brence I. The 11-th Annual 

Scientific Baltic Business 

Management Conference ASBBMC 

2018 

4. 

Dalība starptautiski zinātniskajā konferencē 

ārzemēs  

1) Bulatova J. EBEN ikgadējā 

konference (European Business 

Ethics Network) 

2) Bulatova J. Management 

konference, (Academy of 

Management), ASV, Čikāga 

3) Vīra R. SGEM.International 

Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Science & Arts. 

Bulgaria Academy of Arts 

4) Zakriževska M. 

SGEM.International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Science & Arts. Bulgaria Academy of 

Arts 
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5. 

Rakstu iesniegšana konferenču 

zinātniskajiem rakstu krājumiem 

 

Zinātnisko publikāciju sagatavošana 

starptautiski recenzētam konferences 

krājumam   

1) Zakriževska, M., Vīra R. Loyalty  

to the Profession Depending  on 

Seority for Customer Service 

Consultants in the Bank. Rīga, RSU. 

2) Zakriževska, M., Larins., A. 

Communication Styles and Business 

Transformation Project Team 

Assessment in Multicultural 

Organisation. Riga, RISEBA.   

3) Roze J. 59th international scientific 

conference of Daugavpils University, 

2018. gada 6.-7.aprīlī, dalība ar 

referātu un raksts. 

4) Rudzīte M., Rutka L., Romanova I. 

Visual Creativity in Learning 

Environment. Riga, RISEBA 

4) Blumberga S. Proceedings of 

EDULEARN17 Conference 

Barcelona, Spain 

.   
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6. 

Dalība starptautiski zinātniskajā konferencē 

Bulgārijā 

Kopumā paredzēts 10 zinātniskie 

raksti: 

1) Zakriževska, M., Stanga G. (2017) 

PROFESSIONAL DEFORMATION 

CORRELATION 

WITH BURNOUT BETWEEN 

AIRLINE CABIN CREW. 

International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Sciences & Art. Web of Science 

Conference Proceedings Citation 

Index; 

2) Zakriževska, M., Abrams E. (2017) 

SOCIAL REPRESENTATIONS 

AND CONSUMER 

ATTITUDES ABOUT 

SUPERVISION AS A SERVICE. 

International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Sciences & Art. Web of Science 

Conference Proceedings Citation 

Index; 

3) Zakriževska, M., Abrams E. (2017) 

SUPERVISION DEVELOPMENT 

IN LATVIA: 

ATTITUDES OF CONSUMERS 

TOWARD SUPERVISION. 

International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Sciences & Art. Web of Science 

Conference Proceedings Citation 

Index; 
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7. 

Rakstu iesniegšana konferences 

zinātniskajam rakstu krājumam Bulgārijā 

4) Vira. R.(2017) MINDFULNESS 

AS PROFESSIONAL STRATEGY. 

International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Sciences & Art. Web of Science 

Conference Proceedings Citation 

Index;  

5) Vira R. Skulme I. (2017) 

RELATIONSHIP BETWEEN 

INTERNAL COMMUNICATION 

AND PSYCHOLOGICAL 

CLIMATE IN THE 

ORGANIZATION X. International 

Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences & Art. 

Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index;  

6)  Vira R. (2017) SERVANT 

LEADERSHIP APPROACH FOR 

SUCCESSFUL BUSINESS 

MANAGEMENT 

International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Sciences & Art. Web of Science 

Conference Proceedings Citation 

Index;  

7) Blumberga S. Caplinska I.. (2017) 

Significance Employer image in 

Recruiting and retaining of Personnel 

in a Transportation Company in 

Latvia. International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 

Sciences & Art. Web of Science 

Conference Proceedings Citation 

Index; 

 8) Blumberga S., Urbanovica I. 

(2017)  Improvement of Adaptation 

of Expatriates in an Multicultural 

Environment of an Information 

Technologies Company. International 

Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences & Art. 

Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index 

9) Blumberga S., Feldmane V. Work 

and Private Life Balance Differences 

Between Various Generations in the 

Services Sector in Latvia. 

International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social 
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Sciences & Art. Web of Science 

Conference Proceedings Citation 

Index 

10) Blumberga S., Komarova I. 

(2017)  Staff involvement and 

engagement in construction company 

in Latvia. International 

Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences & Art. 

Web of Science Conference 

Proceedings Citation Index;  

 

8. 

Raksta iesniegšana konferences 

zinātniskajam rakstu krājumam Čehijā 

Tiks sagatavoti un iesniegti 2 raksti 

Roze J., Zakriževska M., 

S.Blumberga 

CBU International Conference 

Proceedings, 2019 

9. 
Sadarbības līguma noslēgšana  

Līgums tiks noslēgts ar RSU 

programmu „Supervīzija” laikā līdz 

07/2018 par kopīgu zinātnisko 

pasākumu organizēšanu, pētījumu 

veikšanu. 

10. 
Studējošo iesaistīšana zinātniskajā darbībā 

Studējošo piesaiste ikgadējai 

zinātniskajai konferencei 

(M.Zakriževska, S.Blumberga, 

R,Vīra, J. Roze, I.Brence, L.Rutka)   

11. 
Zinātniskā virziena seminārs  

Zinātniskā virziena koncepcijas un 

aktivitāšu izstrāde. Piedalās visi 

iesaistītie. 

13. 

Semināri zinātnisko kompeteņču 

paaugstināšanai 

Pētījuma dizaini, Matemātiskās 

statistikas metodes un Aptauju 

izstrādāšana.  Virzienā iesaistīto 

piedalīšanās semināros laikā līdz 

07.2018 vismaz 2 semināri. 

14. 

Dalība starptautiskās konferences 

zinātniskajā komitejā  

1) Maija Zakriževska. Supervizoru 

konference „ Supervīzijas attīstība un 

sasniegumi organizāciju efektivitātes 

paaugstināšānā”, Rīga,  03.11.2017 

2) Solveiga Blumberga, Maija 

Zakriževska. 12.starptautiskā 

zinātniskā konference 

"SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. 

IZGLĪTĪBA", Rēzekne, 2018 

15.  

Kolektīvās monogrāfijas sagatavošana un 

publicēšana 

 Zakriževska M. „Supervīzija”, 

Rīga:RISEBA, 2018. RISEBA 

Programmas Vadības psiholoģija un 

supervīzija 2 kursa studenti un 

absolventi . 
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16. 

 

Dalība starptautiskajā projektā 

 

Vīra R. SEEMAN  “Management and 

Leadership Development Needs in 

Dynamically Changing Societies” līdz 

2018g. 

Brence I.. SEEMAN  “Management 

and Leadership Development Needs 

in Dynamically Changing Societies” 

līdz 2018g. 

Blumberga S., Zakrizevska M. 

Sustainable Urbanisation Global 

Initiative 

Food-Water-Energy Nexus līdz 2019. 

gadam 

17. 
Aptaujas adaptācija 

Jana Roze, Līga Roķe-Reimate 

Radošuma barjeru aptaujas adaptācija 

Latvijā, 2017 – 2018 gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā pasākumu plāns identificēto risku 

novēršanai vai samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes): 

Riski 

(risku apraksts) 

Risku novērtējums 

Risku mazināšanas/ novēršanas 

pasākumi 

Varbūtības 

pakāpe (ļoti 

maza/ maza/ 

iespējama/ liela/ 

ļoti liela) 

Ietekmes 

pakāpe 

(neliela / 

vidēja/ liela/ 

ļoti liela) 

1. Stratēģiskie riski 

1.1.Netiek izveidota 

efektīva supervīzijas 

konferences 

organizēšanas 

koncepcija 

1.2. Augstskolas atbalsta 

trūkums supervīzijas 

konferences 

organizēšanā 

1.1.Iespējama 

 

1.2. Ļoti liela 

1.1.Liela 

 

1.2.Vidēja 

1.1.Rūpīga labās prakses piemēru 

izpēte 

1.2. Darbinieku informēšana un 

iesaistīšana virziena aktivitātēs 
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2. Īstenošanas riski 

Laika trūkums 
Iespējama Liela 

1.Darba grupas izveide un noteikts 

darbu sadalījums; 

2.Studējošo piesaiste virziena 

realizēšanā. 

3. Finanšu riski 

Nepietiekams 

finansējums 

Iespējama Liela 

Pieškirt finansējumu  matemātikās 

statistikas apguvei un kvalitatīvai 

tulkošanai profesionālu publikāciju 

sagatavošanai 

4. Juridiskie riski __ ___  

5. Informācijas sistēmu 

riski 

 

__ ___ 
 

6. Cilvēkresursu riski    

7. Citi riski 

Virzienā iesaistītā 

personāla pasivitāte un 

laika trūkums 

Liela Vidēja 
Motivāciju veicinoši pasākumi 

virzienā iesaistītajiem. 

 

1.9. Plānotie pētījuma izpildes rezultāti  
1. Zinātnisko publikāciju:      

oriģinālo zinātnisko rakstu  

(SCOPUS) skaits 
15 (Web of 

Science, 

Thomson 

Reuters) 

    

oriģinālo zinātnisko rakstu ERIH(A un B) 

datubāzē iekļautajos žurnālos vai 

konferenču rakstu krājumos skaits 
3     

recenzētu zinātnisku monogrāfiju skaits      
2. Pētījuma ietvaros aizstāvēto:      

promocijas darbu skaits      
maģistra darbu skaits 4     

3. Līdzdalība nacionālos vai starptautisko 

pētījumu projektos 

(projekta nosaukums, identifikācijas 

numurs, īstenošanas laiks) 

2     

Pētījuma popularizēšanas rezultatīvie rādītāji 

1. Pētījuma gaitas un rezultātu 

popularizēšanas interaktīvie pasākumi, 

kuru mērķu grupās iekļauti arī 

izglītojamie, skaits: 

     

konferences 6     
semināri      

rīkotie semināri      
populārzinātniskas publikācijas 2     

izstādes      
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2. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, 

metožu, prototipu, produktu vai 

pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par 

intelektuālā īpašuma nodošanu vai citi 

sadarbības līgumi) 

Nav 

noteikts 
    

3. Pētījuma rezultātu ilgtspējība (nodomi 

un iespējas turpināt pētījumu) 

Bez laika 

ierobežoju

miem 
    

 

 

 

 

 

1.10. Pētījuma publicitāte (raksturot pētījuma rezultātu izplatīšanas un sabiedrības 

informēšanas stratēģiju ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes): 

Virziena attīstības rezultātā tiks veikti pētījumi un notiks savstarpējā pētniecības pieredzes 

apmaiņa. Virziena attīstības ietvaros notiks konference, uz kuru tiks aicināti pētnieki u 

profesionāli, kas pārstāv augstskolas un citas zinātniskās institūcijas, dodot iespēju dalīties 

pieredzē, kas tiks apkopota zinātnisko rakstu krājumā. Publikācijas tiks iesniegtas arī 

zinātnisko publikāciju datu bāzēs - ISI Web of Knowledge, EBSCO HOST. Labākie 

konferences raksti tiks publicēti rakstu krājumā Journal of Management (Special edition). 
Rezultāti tiks ievietoti RISEBA mājas lapā sadaļā „Zinātne”. 

Virziena attīstība būs pamats biznesa psiholoģijas un supervīzijas zinātnes un programmu 

attīstībai.  
 

1.11. Pētījuma īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro): 
    

  

Plānota 

izdevumu 

summa 

Gads, 

datums  

Piezīmes (jebkāda 

papildus informācija) 

1. Dalība konferencēs:  

 

RISEBA līdzorganizētās 

starpaugstskolu 

konferences 

 Konferences nosaukums, valsts, 

orientējošie izdevumi dalībai 

konferencē   

Piedalās 

visi 

iesaistītie 

 

 

Psiholoģijas, 

pedagoģijas,vadībzinību 

un izglītības konferences 

2. Citi komandējumi (aprakstīt katru 

plānoto braucienu)  

 
  

3. Nepieciešamās papildus iekārtas 

(datortehnikas, videotehnikas, utml.) 

iegāde (norādīt katru plānoto vienību)  

 

  

4. Nepieciešamās apmācības (norāda: 

skaitu, personas, vietas) 

500 

 

Apmācības: 

Pētījuma dizaini, 

Matemātiskās statistikas 

metodes un Aptauju 

izstrādāšana. 

5. Ārvalstu mācību komandējumi, 

dienesta, darba braucieni  

(norāda: skaitu, personas, vietas) 

3000 -

6000 

 

M.Zakriževska 

L.Rutka 

S.Blumberga 

I.Brence 

R.Vīra 
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1) Pētījumu metodes 

psiholoģijā 

2) Sadarbības līgumu 

noslēgšana ar ārvalstu 

augstskolā par kopīgu 

pētījumu veikšanu 

6. Tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem, u.c. 

500 
 

Supervīzijas konferences 

materiāli, raksti  

7. Citi nepieciešamie izdevumi    

8.  Supervīzijas konferences organizēšana 200 

03.11.2017 

Sadarbībā ar Latvijas 

Supervizoru apvienību 

tika organizēta 

Supervīzijas konference 
 

 

 

Pētījuma virziena vadītāja paraksts 

M. Zakriževska 

 

 

Pētījuma grupas dalībnieku paraksti 

S. Blumberga 

 

R. Vīra 

 

I.Brence 

 

J.  Bulatova 

 

J.Roze 

 

L.Rutka 

 

 

Datums 

 

25.10.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


