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DARBA PIEREDZE
2016.10–š.d.
Profesija vai ieņemamais
amats
Aktivitāte

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
2015.03–2016.10
Profesija vai ieņemamais
amats
Aktivitāte

Vadībzinātņu un ekonomikas fakultātes dekāns.
Asociēts profesors
Metodiskā darbība: Fakultātes mācību metodiskā un zinātniskā darba
vadīšana, Bakalaura un maģistra darbs zinātniskā vadīšana.
Akadēmiskie kursi: Lietišķo attiecību psiholoģija, Organizāciju rīcība, Lietišķā
komunikācija profesionālajā darbībā. Sociālā psiholoģija, Pašattīstības
psiholoģija un personīgā efektivitāte.
Maģistra studiju programmas: Pedagoģija un psiholoģija, Cilvēkresursu vadība
un līderība, Korporatīvā pārvaldība un sociālā atbildība.
Doktora studijas: Augstskolas pedagoģija.
Zinātniski pētnieciskā darbība: Mācīšanās un mācīšana augstākajā izglītībā,
jauniešiem personības attīstības īpatnības, personāla motivācija, cilvēkresursu
vadības jautājumos, vientulība psiholoģijā.
Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs organizēšanas dalība.
Transporta un sakaru institūts
Lomonosova iela1, Rīga, LV-1019, Latvija www.tsi.lv
Izglītība

Humanitāro zinātņu katedras vadītājs
Docents
Akadēmiskie kursi: Lietišķo attiecību psiholoģija, Sociālā psiholoģija un
socioloģija, Organizāciju rīcība, Lietišķā komunikācija profesionālajā darbībā,
Profesionālās karjeras vadība, Pašattīstības psiholoģija un personīgā
efektivitāte, Lietišķa retorika.
Maģistra studiju programmas: Pedagoģija un psiholoģija, Cilvēkresursu vadība
un līderība, Korporatīvā pārvaldība un sociālā atbildība, Prezentācijas māksla.
Doktora studijas: Augstskolas pedagoģija.
Zinātniski pētnieciskā darbība: Mācīšanās un mācīšana augstākajā izglītībā,
jauniešiem personības attīstības īpatnības, personāla motivācija, cilvēkresursu
vadības jautājumos, vientulība psiholoģijā.
Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs organizēšanas dalība.
Metodiskā darbība: bakalaura, maģistra programmas studiju kursus izstrādē,
dalība bakalaura un maģistra programmu pilnveidošanā,
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Humanitāro zinātņu katedras mācību metodiskā un zinātniskā darba vadīšana,
Bakalaura un maģistra darbs zinātniskā vadīšana.
2011-2012
Profesija vai ieņemamais
amats
Aktivitāte

2002–2015.03
Profesija vai ieņemamais
amats
Aktivitāte

2000–2002
Profesija vai ieņemamais
amats
Aktivitāte

Darba vietas nosaukums un
adrese
Nozare
1995–2002
Profesija vai ieņemamais
amats
Aktivitāte

Darba vietas nosaukums un

Bāzes apmācības departamentas vadītājs.
Docents
Departamentas mācību metodiskā un zinātniskā darba vadīšana
Mācību metodisko materiālu izstrādāšana, auditorijas un distanto lekciju
vadīšana
Maģistra, bakalaura darbu vadīšana un recenzēšana, dalība valsts un gala
pārbaudījumu komisijās
Piedalīšanās zinātniski pētnieciskajos darbos
Docētie kursi: Lietišķo attiecību psiholoģija, Sociālā psiholoģija un socioloģija,
Organizāciju rīcība, Pedagoģija un psiholoģija, Augstskolas didaktika, Lietišķā
komunikācija profesionālajā darbībā, Prezentācijas māksla, Cilvēkresursu
vadība, Profesionālās karjeras vadība, Pašattīstības psiholoģija un personīgā
efektivitāte.
Sociālo un tiesību zinātņu katedras vadītājs.
Docents
Katedras mācību metodiskā un zinātniskā darba vadīšana
Mācību metodisko materiālu izstrādāšana, auditorijas un distanto lekciju vadīšana
Maģistra, bakalaura darbu vadīšana un recenzēšana, dalība valsts un gala
pārbaudījumu komisijās
Piedalīšanās zinātniski pētnieciskajos darbos
Docētie kursi: Lietišķo attiecību psiholoģija, Sociālā psiholoģija un socioloģija,
Organizāciju rīcība, Pedagoģija un psiholoģija, Augstskolas didaktika, Lietišķā
komunikācija profesionālajā darbībā, Prezentācijas māksla, Cilvēkresursu vadība,
Profesionālās karjeras vadība, Pašattīstības psiholoģija un personīgā efektivitāte.
Lekciju un semināru organizēšana un vadīšana
Mācību metodisko materiālu izstrādāšana, studentu zināšanu un prasmju
vērtēšana un analīze
Kursu docētājs: Lietišķo attiecību psiholoģija, Organizāciju rīcība, Vadības
psiholoģija un socioloģija, Sociālā psiholoģija un socioloģija.
Lektors
Dalība zinātniskajā un mācību metodiskajā darbā
Lekciju, semināru sagatavošana un vadīšana
Kursu docētājs: Lietišķo attiecību psiholoģija, Sociālā psiholoģija un
socioloģija, Vadības psiholoģija
Transporta un sakaru institūts
Lomonosova iela1, Rīga, LV-1019, Latvija www.tsi.lv
Izglītība
Lektors
Dalība zinātniskajā un mācību metodiskajā darbā
Lekciju, semināru sagatavošana un vadīšana
Kursu docētājs: Lietišķo attiecību psiholoģija, Sociālā psiholoģija un socioloģija,
Vadības psiholoģija
Ekonomikas un kultūras augstskola
© Eiropas Savienība, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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adrese
Nozare
1995–2000
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Aktivitāte

Nozare
1992–2000
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Aktivitāte

Nozare
1990–1992
Profesija vai ieņemamais
amats
Darba vietas nosaukums un
adrese
Aktivitāte

Nozare

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
Izglītība
Psihologs
Rīgas universālā komercskola
Maskavas iela 273, Rīga
Psiholoģiskā dienesta vadīšana
Sociālpsiholoģiskie treniņi
Psiholoģiskā konsultēšana
Psiholoģiskā izpēte
Kursu docētājs: psiholoģija
Izglītība
Psihologs, Sociālpsiholoģiskā dienesta vadītājs
SIA "I.A.N.Praksis" vadītājs.
SIA "I.A.N.Praksis", AS "Mācību komercfirma".
Visvalža 6, Rīga
Psiholoģiskā dienesta vadīšana
Sociālpsiholoģiskie treniņi
Psiholoģiskā konsultēšana
Psiholoģiskā izpēte
Izglītība

Vadošais sociologs
Rīgas profesionālās karjeras izvēles centrs
Jēkabpils iela 19A, Rīga, LV-1003
Sociālpsiholoģiskā izpēte
Konsultēšana
Metodisko semināru organizēšana
Izglītība

1988–1990
Profesija vai ieņemamais Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
amats
Darba vietas nosaukums un Sverdlovskas apgabala Kultūras pārvaldes zinātniski metodiskais centrs
adrese Jekaterinburga, Pervomaiskaja – 24
Aktivitāte Izpēte un konsultēšana, semināru organizēšana
IZGLĪTĪBA
2001–2007

Dr. Psych., Sociālās psiholoģijas nozarē. D № 0010
Daugavpils Universitāte. Doktorantūra, Daugavpils (Latvija)

1994–1996

Pedagoģiskās psiholoģijas maģistrs MD № 000420
Latvijas Aviācijas universitāte. Kvalifikācijas celšanas fakultāte, Rīga (Latvija)

1988–1989

Praktiskais psihologs izglītības sistēmā ДВА №120440
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Ļeņingradas Valsts universitāte. Psiholoģijas fakultāte, Sanktpēterburga (Krievija)
1983–1988

1976–1980
1991–1994

PRASMES
Dzimtā valoda
Citas valodas
krievu
latviešu
angļu
vācu

Filozofijas pasniedzējs HB № 139502
Urālu Valsts universitāte. Filozofijas fakultāte, Jekaterinburga (Krievija)
Sākumskolas skolotājs ГТ № 221328
Beloreckas pedagoģiskā skola, Belorecka (Krievija)
Sankt-Pēterburgas Treniņa institūts, Sankt-Pēterburga (Krievija)
Metodiskie treniņi: Lietišķo un partnerattiecību saskarsme (videotreniņš), psihiskās
pašregulācijas grupu vadīšana, praktiskā psihodiagnostika; pārrunas; kreativitāte;
pārliecība par sevi; komandas veidošana
baškīru
SAPRATNE

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

C2
C2
B1
B1

C2
C2
B2
B2

C2
C1
B1
B1

C2
C1
B1
B1

C2
C2
B1
B1

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Komunikācijas prasmes

Labas komunikācijas prasmes, kas iegūtas, strādājot par augstskolas docētāju,
struktūrvienības vadītāju
Izcilas prasmes komunikācijā ar studentiem, kolēģiem

Organizatoriskās / vadības
rasmes

TSI Senāta mācību metodiskās komisijas loceklis
Maģistra studiju programmas „Psiholoģija” (BMA) Valsts kvalifikācijas komisijas
priekšsēdētājs
TSI Gala pārbaudījumu komisiju loceklis (Studiju programmā "Sociālo zinātņu
bakalaurs vadībzinātnē", "Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē")
Starptautiskas konferences “Reliability and Statistics in Transport and
Communication” (RelStat 2016-2017) programmas komitejas loceklis, Rīga,
Latvija
Konferences “Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē” programmas
komitejas loceklis , Rīga, Latvija (2013-2017)
Starptautiskā zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konferences
“Mūsdienu izglītības problēmas” organizācijas komitejas priekšsēdētāja
vietnieks metodiskajos jautājumos, programmas komitejas loceklis, Rīga, Latvija
(2012-2017)
Starptautiskas konferences “Psiholoģiskais atbalsts izglītības jomā: teorija un
prakse” programmas komitejas loceklis, Yoshkar-Ola, Krievija (2012-2016).
TSI VEF Domas loceklis
TSI Senāta loceklis, priekšsēdētāja vietnieks
Vadītie maģistra, diploma, bakalaura darbi
© Eiropas Savienība, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Dalība projektos:
1) „Augstākās profesionālās izglītības TSI studentu kvalifikācijas prakse transporta
un loģistikas uzņēmumos”. Nr. 2007/0010/VPDI/PIAA/06/APK
/3.2.6.3./0110/0139.
2) “Learning with ICT use” Nr. 2014-1-PL01-KA200-003353
3) “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for
Master Program Graduates (NR.2015-1-LV01-KA203-013439) Erasmus+ KA2
Strategic Partnership”
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas loceklis
Datorprasmes

Ar darba pienākumiem
saistītās prasmes

Labas biroja programmatūras prasmes
Labas prasmes SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), Statistica etc.
Kopējais publikāciju, zinātnisko, mācību grāmatu skaits – 68.
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