
Preses relīze 

2018.gada martā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants 

pētniecībai konkursā” atbalstu saņēmis projekts „Preventīvs sociālais darbs 

mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze”. 

 RIAC šajā projektā ir viens no sadarbības partneriem.  Projekta vadītāja - 

docente, pētniece RTA, metodiķe RIAC Ţenija Truskovska.  

Projekta „Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā 

pieredze”  pieteicējs un īstenotājs ir pētnieku grupa, kuras sastāvā ir RTA 

akadēmiskais personāls (5 cilvēki, ieskaitot vadītāju) un 10 studējošie.  

Projekta īstenošanas termiņi: 2018.gada 02.aprīlis – 2018.gada 31.decembris. 

Piešķirtais finansējums 2 318.00 EUR (kopējās izmaksas 2 518). 

Šis projekts ir loģisks turpinājums 2017.gadā realizētajam projektam „Jauno 

zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”, jo tiek ievērots 

pēctecības princips, kā arī tiek ņemta vērā studējošo pieaugošā interese piedalīties  

šāda veida projektā un pieprasījums no praktiķu puses, kas apzināts izvērtējot projekta 

rezultātus (dalībnieku anketēšana, intervijas). Tieši RIAC notika starptautisks 

zinātnieki praktiskais seminārs, kurā piedalījās ar zinātniskajiem lasījumiem RTA 

jaunie zinātnieki un viesi no Lietuvas, kā arī sociālā darba praktiķi no Latgales 

reģiona Latvijā.  

Jaunā 2018.gadā uzsāktā projektā ir iesaistīti vairāki sadarbības partneri: Rēzeknes 

novada  pašvaldības Sociālais dienests (Latvija) (ar līdzfinansējumu 100 Eiro); 

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs (Latvija): pārstāv praktiķus, kas 

ilgtermiņā aprobēs un īstenos zinātnisko pētījumu rezultātus ikdienas profesionālajā 

darbībā – praksē; vadītājs nodrošinās praktiķu (pedagogu u.c. speciālistu) 

iesaistīšanos pētījuma aktivitātēs atbilstoši plānotajam pieteikumā, kā arī piedalīsies 

Starptautiskas  jauno zinātnieku un profesionāļu praktiķu 2 dienu zinātniski 

praktiskās konferences organizēšanā, piedāvājot bezmaksas telpas un aprīkojumu 

darbnīcu un domnīcu organizēšanai; Latvijas sociālo darbinieku Asociācija un 

Latvijas sociālo pedagogu federācija; Lietuvas Sociālo darbinieku Asociācija  

(Lietuva) un ţurnāls e-vidē Socialine sveikata. Social health;  Rēzeknes pilsētas 

logopēdu biedrība (Reģistrācijas numurs, datums: 40008168943, 03.12.2010.).   

Mērķis: RTA Labklājības virziena attīstības un zinātniskās kapacitātes pieauguma 

veicināšana, nodrošinot RTA attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības 

virzienu attīstīšanu. 

Uzdevumi: 

1. Iekļaut jaunos zinātniekus starpvirzienu projekta izstrādē, īstenošanā, projekta 

produktu izstrādē, izplatīšanā, sekmējot studiju rezultātu uzlabošanu un 

zinātniskās kapacitātes pieaugumu; 

2. Veicināt studējošo iesaisti publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti 

un izaugsmi; 

3. Aktualizēt preventīvo pasākumu un starpinstitucionālās sadarbības  nozīmi 

mūsdienu sociālajā darbā un izglītības jomā, veicinot  jaunos zinātniekus veikt 



pētījumus, kas attīstīs idejas, tehnoloģijas apzināto problēmu proaktīvam 

risinājumam; 

4. Paātrināt zināšanu, projekta produktu pārnesi labklājības, sociālo pakalpojumu 

sfērā Latvijā, Lietuvā u.c. valstīs, veicinot kopējas Baltijas valstu izglītības un 

zināšanu pārneses telpas attīstīšanu.  

 

Tiešā mērķauditorija:  

 10-15 jaunie zinātnieki (studējošie) RTA – labklājības virziena programmu 

sociālais rehabilitētājs, sociālais darbinieks un rehabilitētājs, kā arī citu virzienu 

programmu - sociālais pedagogs, tulks- referents , tātad daţādu līmeņu un 

programmu studējošie, kuriem projekta rezultātā būs uzlabojušies studiju rezultāti 

un augusi zinātniskā kapacitāte īstermiņā un ilgtermiņā; stiprinājusies kapacitāte 

zināšanu pārnesei praksē  

 5 RTA akadēmiskais personāls – veicināta starpvirzienu programmu RTA 

docētāju sadarbība, veicināta kapacitāte, radītas iespējas un attīstīti instrumenti 

ātrāk pārnest zināšanas un projekta rezultātus tautsaimniecības nozarē 

 

Netiešā mērķauditorija: 

 ~ 60 dažādu  tautsaimniecības (labklājības, izglītības, u.c.) nozaru speciālisti 

(sociālie rehabilitētāji, sociālie darbinieki, pedagogi, speciālie un sociālie 

pedagogi, u.c.) no Latgales reģiona Latvijā, ieskaitot attiecīgo nozaru speciālisti 

praktiķi no Lietuvas, kuri zinātniski praktiskajā konferencē  būs ātrāk saņēmuši 

jauno zinātnieku pētījumu rezultātus un produktus, lai celt savas profesionālās 

darbības efektivitāti, tādējādi veicinot sabiedrības labklājību un izaugsmi kopumā;  

 ~ daudzi tautsaimniecības (labklājības, izglītības, u.c.) nozaru speciālisti Latvijā, 

Lietuvā u.c. valstīs, izmantos projekta rezultātus e-vidē, pārnesot tos savā 

profesionālajā vidē;  

 ~ 7projekta sadarbības partneri – Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais 

dienests, Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs, Latvijas sociālo 

darbinieku asociācija, Latvijas sociālo pedagogu federācija  un Lietuvā - Anikščai 

Sociālās aprūpes māja, ţurnāls Socialine sveikata. Social health (Utena), Lietuvas 

Sociālo darbinieku Asociācija - veicināta starpnozaru  sadarbības kapacitāte,  caur 

sadarbības stiprināšanu attīstīti instrumenti un radīti apstākļi zināšanu, novitāšu 

u.c. pētniecības rezultātu ātrākai pārnesei praksē, veicinot Baltijas valstīs kopējo 

izglītības un profesionālās darbības vidi. 

 

Vairāk par projekta aktivitātēm informācija tiks sniegta nākošajā preses relīzē. 

Sagatavoja projekta vadītāja Ž.Truskovska 


