
 

 
 

 
LATVIJAS KRISTĪGĀ 

AKADĒMIJA 

 

IZM APSTIPRINĀTI profesionālās pilnveides kursi pedagogiem 

 

2013.gada APRĪLĪ UN MAIJĀ 

 

N Semināru tēmas Laiks Maksa par semināru (Ls) 

 
1 

 

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PSIHOHIGIĒNA – Palīdzība speciālistiem, kas strādā ar cilvēkiem 
(12 stundas) 
 

Piektdien, 12.APRĪLĪ 

10.00-15.30 

15,- 
Cenā iekļauta arī kafijas 
pauze un izdales materiāli. 

2  

BĒRNA GARĪGĀ AUDZINĀŠANA – radošuma audzināšana (12 stundas) 

Piektdien, 10.MAIJĀ 
10.00-15.30 

15,- 
Cenā iekļauta arī kafijas 
pauze un izdales materiāli. 

3 
 

JAUNIEŠU UN PUSAUDŽU ATKARĪBU PROFILAKSES UN PĀRVARĒŠANAS PAMATPRINCIPI – 

atkarību antropoloģiskie cēloņi un motivācijas prasmes atkarību pārvarēšanai (12 stundas) 

 

Piektdien, 17.MAIJĀ 
10.00-15.30 
 

14,- 
Cenā iekļauta arī kafijas 
pauze un izdales materiāli. 

4 
 
BĒRNA UZVEDĪBAS KOREKCIJA – bērna uzvedības traucējumi un to cēloņi; darbs ar bērniem, 
kam ir uzvedības traucējumi (8 stundas) 
 

Piektdien, 24.MAIJĀ 
10.00-15.30 
 

15,- 
Cenā iekļauta arī kafijas 
pauze un izdales materiāli. 

Kursus pasniedz Latvijas kristīgās akadēmijas docētāji: Dr. Skaidrīte Gūtmane; doc. Dace Dolace; doc. Guntis Dišlers; lekt. Valters Dolacis 

 

Katra semināra noslēgumā apliecība. 

Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (67753360) vai e-pastā (kursi@kra.lv ), norādot vārdu, uzvārdu, telefonu 

un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi. 

Kursi notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, JŪRMALĀ, BULDUROS, 5.līnija 3. Mājas lapa: www.kra.lv. Pēc institūciju grupu aicinājuma kursus var noturēt 
arī grupai izdevīgā vietā un laikā par jūs interesējošu tēmu (šajā gadījumā grupas lielums – vismaz 24 cilv.). 
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Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā apgūt arī apjomīgākas IZM licencētas 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES UN PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS: 

N Programmas nosaukums Programmas veids Programmas apjoms 
stundās / mācību 
ilgums 

Maksa (Ls) Izglītību apliecinošs 
dokuments 

Kopā Mēnesī 

1 KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR BĒRNIEM 
UN PUSAUDŽIEM  

Profesionālās pilnveides 
izglītības programma 

400 st. / 3 mēn. 180,- 60,- IZM Apliecība par 
profesionālās pilnveides 
izglītību 

2 KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR 

MARGINĀLAJĀM UN ATKARĪGAJĀM PERSONĀM 

Profesionālās pilnveides 

izglītības programma 

800 st. / 6 mēn. 360,- 60,- IZM Apliecība par 

profesionālās pilnveides 
izglītību 
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KARITATĪVĀ SUPERVIZORA DARBĪBA 
(Uzņem tos, kam ir augstākā – bakalaura līmeņa – 
izglītība humanitārajā vai sociālajā jomā) 

Profesionālās pilnveides 
izglītības programma 

1560 st. / 1 studiju 
gads 

700,- 70,- IZM Apliecība par 
profesionālās pilnveides 
izglītību 
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ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI  

Profesionālās 
tālākizglītības  
programma 

960 st. / 7 mēn. 420,- 60,- IZM izdota profesionālās 
kvalifikācijas apliecība par 
iegūto 3.profesionālo  
kvalifikāciju  

 

 
LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA piedāvā INDIVIDUĀLĀS UN GRUPU SUPERVĪZIJAS 

karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem, sociālās jomas speciālistiem un pedagogiem 

Supervīzijas vada starptautiski sertificēti supervizori (S.Gūtmane, D.Dolace) 

1. Individuālās supervīzijas, parastais apjoms – 10 stundas, var arī mazāk. Sesiju (tikšanās reižu) skaits un režīms – pēc vienošanās. 

Maksa - 15 Ls par stundu. 

2. Grupu supervīzijas, ilgums – 12-18 stundas; parasti 4-6 sesijas, katra 3 stundas. Sesiju noturēšanas biežums – pēc vienošanās. 

Maksa – 20 Ls par stundu.  

Supervīziju norises vieta – Latvijas Kristīgā akadēmija, Jūrmala, Bulduri, 5.līnija 3 (akadēmija atrodas jūras krastā, kas ir būtisks papildinājums supervīzijai). 
Supervīzijas noslēgumā augstskola izsniedz sertifikātu, norādot saņemtās supervīzijas veidu un stundu skaitu. 

Pieteikties pa telefonu 67753360 (Dace Dolace) vai e-pastā kursi@kra.lv 
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