
 
CURRICULUM VITAE 

 
Latvijas sociālo pedagogu asociācija dibināta 2005. gada 5. augustā 
Reăistrācijas Nr. 40008093210 
Reăistrācijas vieta - Rīga 
 
Darba pieredze: 

1. Pilnveido sociālo pedagogu profesionālo kvalifikāciju: 
2009.g. 27. janvāris un 2010.g. 5. maijs Sociālo pedagogu profesionālās pilnveidošanās 
seminārs „Lietišėā etiėete- pedagoga ētika” (lektors A.Strautmane). 
2009.g. 17. jūnijā 6h seminārs „Bērnu tiesību un pienākumu apraksts, jeb kā, ievērojot 
bērna tiesības, nodrošināt pedagogu un audzinātāju tiesības” apliecības Nr. 0254  
semināru un konsultāciju centrs „Letija” (lektors L. Rieksta- RiekstiĦa). 
2009.g. 17. aprīlī 8h mācību programma „ Agresivitāte un dusmas. Darbība bērnu 
agresīvas uzvedības mazināšanai. Darbs ar atkarīgiem pusaudžiem” IZM licence Nr. 
PP1185 Sociālo pakalpojumu aăentūra „Ăimenes krīzes centrs” apliecības Nr. 09-218. 
2006. g. 18.oktobris, 23. novembris, 6.decembris kursi 10 h „Sociālo pedagogu 
profesionālā darba supervīzija” (lektors K. Viša). 

 
2. Organizē pieredzes apmaiĦas seminārus sociālajiem pedagogiem: 

2010. g. 11. maijs Aizkraukles ăimnāzijā. 
2009.g. 9. decembris Ėekavas vidusskolā, Ėekavas BāriĦtiesā un Ėekavas Sociālajā 
dienestā. 
2009. g. 20. maijs Ėemeru vidusskolā un Ėemeru jauniešu centrā. 
 

3. Dalība starptautiskajās konferencēs: 
2010.g. 12.-14. jūlijam dalība starptautiskajā konferencē Rīgā „IekĜaujoša pieeja bērnu 
un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā”. 
2010. g. 27.-29. aprīlis dalība un uzstāšanās starptautiskajā konferencē Lietuvā (ViĜĦā) 
„Sociālo pedagogu kompetences pilnveidošanas iespējas bērnu labklājības politikā 
Lietuvā”. 
2010.g. 29. janvāris dalība un uzstāšanās Latvijas Universitātes zinātniski praktiskajā 
konferencē- sekcijā „Sociālā pedagoăija”. 
2009.g. 11. novembris dalība un uzstāšanās konferencē  
„Sociālā pedagoga darbība skolēnu kavējumu mazināšanā” Liepājas pedagoăijas 
akadēmijā. 
2008.g. 29. oktobris konferences organizēšana (Rīga) „Sociālā pedagoga loma un vieta 
izglītības sistēmā”. 
2007.g. 9.-10. novembrī piedalījos starptautiski zinātniskajā konferencē Liepājā 
„Sociālā pedagoăija: Izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais 
aspekts”. 
2006.g. 28. aprīlis dalība Latvijas Universitātes Sociālās pediatrijas centra un Teodora 
Helbruges fonda organizētajā starptautiskajā interdisciplinārajā simpozijā (Rīgā) 
„Inovācijas bērna attīstības problēmu agrīnajā diagnostikā un terapijā”.  



 
4. Sadarbības partneris ESF projektos 
 

- 2010.g.  jūlijs, augusta mēnesī ESF nacionālās programmas projekta „Pedagogu 
tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” Nr. 
2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504 „Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšana”- metodisko norādījumu izstrāde „Sociālo pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana”.  
- 2009. – 2011. gads līdzdalība starptautiska projekta rakstīšanā un īstenošanā 
„Cilv ēkresursi un nodarbinātība” 1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma 
„M ūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un 
sadarbības uzlabošana 1.2.2.4. aktivitātes „Izglītības pieejamības nodrošināšana 
sociālās atstumtības riskam pakĜautajiem jauniešiem un iekĜaujošas izglītības attīstība” 
1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „”Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 
atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 
intergrācijai izglītībā”, „Atbalsta pasākumi sociālam riskam pakĜauto bērnu un jauniešu 
integrācijai izglītībā Ogres novada skolās” (Nr. 1DP/1.2.4.2./09/APIA/VIAA/107). 
- 2010. gads - līdzdalība starptautiska projekta rakstīšanā Leonardo Da Vinči 
programmā „Increasing Job Insertion of Mentally Ill By Increasing Knowledge At 
Workplaces” (Nr. 20101TR1LEO04158187). 
- 2010. gads – sadarbības partneris projektā Nr. IDP/1.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002 
„Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakĜauto 
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”  
 

 
    5. Sadarbības partneri: 
 

- Lithuanian social pedagogue association 
president Auksei Petruskeviciutei 
 

- Latvijas Universitātes Pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas fakultāte 
 

- Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vecāku konsultatīvā 
padome 

 
- Liepājas Universitāte 

 
- Latvijas skolu psihologu asociācija 

 
 
     6. Individuālo konsultāciju sniegšana Latvijas sociālajiem pedagogiem. 

 
 
 
Prezidente                                                                                           Inese Štekele 
02.11.2010. 

 


