
Sociālā darba izglītības vērtības stiprināšana ir
Globālās Dienaskārtības aicinājums un uzdevums

sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem attīstītājiem

Zinātniski praktiskā  konference
„Sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi”

2012. gada 17. maijs, Rīga, Starptautiskais Ķīpsalas izstāžu centrs

DARBA KĀRTĪBA

9.00 – 10.30 Dalībnieku reģistrēšanās.
6. Nacionālās specializētās medicīnas izstādes Medbaltica apskate: tehnoloģijas,
paraugdemonstrējumi.

10.30 – 11.20 Konferences atklāšana:
Jauniešu grupa „The Voiceless”;
Rīgas Stradiņa universitātes Sociālā darba katedras vadītāja, Starpaugstskolu
Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja,
konferences organizatoru komitejas vadītāja, asoc. prof. Lolita Vilka;
Rīgas Stradiņa universitātes rektors, prof. Jānis Gardovskis;
Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis;
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča;
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis;
Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Inese Švekle;
Sietlas universitātes (ASV) SHUV institūta direktors
Dr.theol., Dr Honoris Causa Viljams Bells.

11.20 – 13.15 I. Plenārsēde

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, prof. Jānis Vētra. Augstākās izglītības un pētniecības
nozīme nozares veidošanā un attīstīšanā.

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas „Attīstība” dibinātāja, Dr. paed. Lidija Šiļņeva.
Sociālā darba izglītības transformācijas paradigmas.

Merivudas Universitātes (ASV) Veselības aprūpes un humāno pakalpojumu koledžas dekāns,
prof. Marks Rodžerss. Izglītības un zināšanu vērtība sociālā darbinieka profesijā.

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes dekāns, prof. Aivars Vētra. Sociālā darba un
veselības aprūpes starpnozaru sadarbība.

Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore, prof. Skaidrīte Gūtmane. Karitatīvais sociālais darbs: tradīcija
un mūsdienas.

Sociālo darbinieku biedrības Valdes priekšsēdētāja vietniece Līga Āboltiņa. Zināšanu vadība sociālā
darba praksē.

13.15. - 14.15 Kafijas pauze/pusdienas/izstādes apskate
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14.15. - 16.00 II. Plenārsēde

Asoc. prof. Lolita Vilka. Konferences paziņojuma „Veidosim un attīstīsim savu profesiju!”
pieņemšana.

SIA „Kalnciema iela” kultūras projektu vadītāja, sociālā darba maģistre Una Meiberga. Radošo
iniciatīvu potenciāla izmantošana sociālā darba praksē.

Latvijas Supervizoru apvienības Valdes priekšsēdētājas p.i. Latvijas Universitātes profesionālās
bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs”  direktore, sociālā darba maģistre Evija Apine.
Supervīzija – atbalsts sociālo darbinieku izglītībā.

Rīgas Sociālā dienesta vadītāja vietnieks Kaspars Jasinkevičs. Darba devēja loma darbinieku
izglītošanā: Rīgas piemērs.

Labklājības ministre Ilze Viņķele. Zināšanas, prasmes un kompetence - sociālā darbinieka
autoritātes un profesijas prestiža priekšnoteikums.

16.00 -16.45 Apsveikumi un apbalvojumi

17.00 -17.45 Koncerts
Kvintets “The Sparkling 5”
alta saksofons - Jeļena Kovaļenko-Bebriša
tenora saksofons - Arnita Akmentiņa
baritona saksofons - Baiba Tilhena
trompete - Aivars Osītis
trombons - Lauris Zvejnieks

Konferences moderatori: Ilze Skrodele – Dubrovska un Mārtiņš Moors


