
DOMĀTĀJS 1. LĪMENIS  

NODARBĪBU PLĀNS 

Darba dienu vakaru grupa 2022/2023 (septembris-jūnijs) 

ZOOM platformā 

 

Lapa:1/3 
1.versija 

  

Datums Laiks Mācību priekšmets 

 

Lektors Tēmas 

21.09.2022 18.00-21.00 Piedošanas mācība Elvita 

Rudzāte 

Dalībnieku savstarpējā iepazīšanās; Iepazīstināšana  ar izglītības 

programmas norisi. Kas ir Dievs? Dzīves jēga un uzdevumi. 

 

28.09.2022 18.00-21.00 Teosofija Krista 

Tumova 

Ievads Teosofijas mācībā: 

• Kas ir senā mācība?  

• Kas ir teosofija?  

• Tās būtība – ko tā māca, svarīgākās personības, literatūras avoti u.c. 

 

11.10.2022 18.00-21.00 Filosofija Valdis 

Svirskis 

Eiropas gudrības sākotne un dzīves meklējumu ceļš. Filosofijas loma un 

vieta dzīvē: kultūrā, pašizziņā, zinātnē un mākslā. 

 

26.10.2022 18.00-21.00 Teosofija Krista 

Tumova 

Matērijas evolūcija: 

• ieskats kā viss veidojās,  

• kosmosa mūžīgums,  

• vienotais pirmsākumā,  

Gars/matērija, trīsvienība, pasauļu radīšana, kosmiskais Logoss u.c. 

09.11.2022 18.00-21.00 Attiecību psiholoģija Aija 

Dudkina 

Attiecību psiholoģija, teorijas, virzieni un jaunākie pētījumi. Emocionāli 

veselīgas un neveselīgas attiecību un ģimenes pazīmes.  

Psihoanalītiskās ģimenes teorijas - 1. Klasiskā psihoanalīze par attiecībām, 

psihodinamiskā pieeja. 2. Piesaistes psiholoģiskie aspekti, tās veidošanās un 

nozīme attiecību veidošanā. 

22.11.2022 18.00-21.00 Mācība par 

Vispārcilvēciskajām 

vērtībām 

Maija 

Tālberga 

Vispārcilvēcisko vērtību apskats. 
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1.versija 

  

Datums Laiks Mācību priekšmets 

 

Lektors Tēmas 

06.12.2022 18.00-21.00 Piedošanas mācība Elvita 

Rudzāte 

 

Dabas Dievišķie likumi.  

21.12.2022 18.00-21.00 Teosofija Krista 

Tumova 

Matērijas evolūcija: 

• ieskats kā viss veidojās,  

• kosmosa mūžīgums,  

• vienotais pirmsākumā,  

Gars/matērija, trīsvienība, pasauļu radīšana, kosmiskais Logoss u.c. 

(turpinājums) 

10.01.2023 18.00-21.00 Filosofija Valdis 

Svirskis 

 

Kā es zinu un ko es zinu? Filosofisks skatījums uz zināšanām un izziņu: 

izziņas ceļi, izziņas robežas un metodes. 

24.01.2023 18.00-21.00 Astroloģija Irēna 

Rudzāte 

Astroloģijas rašanās, saistība ar citām zinātnes un dzīves jomām. Kosmiskie 

likumi astroloģijas izpratnē. Kas ir horoskops, ko mēs varam uzzināt ar 

horoskopa palīdzību. 

 

08.02.2023 18.00-21.00 Neapgūto mācību 

stundu noteikšanas 

prakse 

Elvita 

Rudzāte 

Neapgūto mācību noteikšana caur dzīves grūtībām, slimībām un 

nepatikšanām. 

22.02.2023 18.00-21.00 Attiecību psiholoģija Aija 

Dudkina 

Attiecību sistēmiskā pieeja. Ģimene kā sistēma, genogrammas izveidošanas 

aspekti Genogrammma – vizuāls un shematisks ģimenes attēlojums, šajā 

gadījumā, četrās paaudzēs, kas palīdz atsegt ģimenes attiecību veidus, 

musturus, komunikāciju modeļus, lomas, ģimenes atmosfēra starp dažādām 

apakšsistēmām, nozīmīgus ģimenes stāstus un noslēpumus. 
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Datums Laiks Mācību priekšmets 

 

Lektors Tēmas 

08.03.2023 18.00-21.00 Piedošanas mācība Elvita 

Rudzāte 

Stresu cēloņi un to atbrīvošana. 

21.03.2023 18.00-21.00 Astroloģija Irēna 

Rudzāte 

 

Individuālais horoskops, tā sastāvdaļas. 

05.04.2023 18.00-21.00 Neapgūto mācību 

stundu noteikšanas 

prakse 

Elvita 

Rudzāte 

Neapgūto mācību noteikšana caur dzīves grūtībām, slimībām un 

nepatikšanām. 

19.04.2023 18.00-21.00 Attiecību psiholoģija Aija 

Dudkina 

Romantiskā mīlestība, tās loma attiecībās un ģimenes veidošanā. 

Pāra attiecību dinamika: teorija un pētījumi.  

Attiecības ģimenē, ģimenes funkcionalitāte un disfunkcionalitāte. 

Konflikti, to konfliktu risināšanas iespējas attiecībās, mediācija, jaunas 

attiecības un saliktās ģimenes. 

02.05.2023 18.00-21.00 Filosofija Valdis 

Svirskis 

Redzēt skaidrāk, spriest viedāk. Filosofiskā prakse: refleksija, analīze, 

argumentācija. 

17.05.2023 18.00-21.00 Attiecību psiholoģija Aija 

Dudkina 

Psiholoģiskā palīdzība, atbalsts attiecību problēmu risināšanā, izvietojumi. 

“Es un mana ģimene”. Savas izcelsmes ģimenes ģenealoģijas veidošana, tur 

redzamās likumsakarības kontekstā ar savu personīgo attīstības vēsturi. 

07.06.2023 18.00-21.00 Neapgūto mācību 

stundu noteikšanas 

prakse 

Elvita 

Rudzāte 

Neapgūto mācību noteikšana caur dzīves grūtībām, slimībām un 

nepatikšanām. 

14.06.2023 18.00-21.00 Domātāju sanāksme 

 

Elvita 

Rudzāte 

Atšķirīgais un vienotais dažādās reliģijās un Mācībās. 

 


