
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

organizē profesionālās pilnveides programmas semināru  

 

“Jaunākās tendences personības patoloģijas 

attīstībā, strādājot pusaudžu un jauniešu psihiskās 

veselības aprūpē.” 

 

2023.gada 25.februārī                                               
plkst. 10.00-17.00                                                                       
Onlaine video-konferences veidā Zoom platformā                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Semināra vadītāja: Sertificēts psihologs klīniskās un veselības psiholoģijas jomā, 

praktizējošs klīniskais psihologs darbā ar jauniešiem un pusaudžiem, Latvijas 

Universitātes psiholoģijas bakalaura un maģistra studiju programmu lektore, 

Latvijas Universitātes doktorante, zinātniskā asistenta p.i. veicot promocijas 

projektu “Izpratne par atveseļošanās procesa prioritātēm indivīdiem ar 

personības traucējumiem raksturīgām mazadaptīvām personības iezīmēm un 

sociālās funkcionēšanas grūtībām.”, Mg. psych. Agnese Zagorska. 

Tēmas aktualitāte: Šobrīd pasaulē notiek aktīva virzība pārejai no kategoriskas 

psihisko traucējumu klasifikācijas sistēmas uz dimensionālu klasifikācijas 

sistēmu. Tas atklāj jaunu redzējumu, kā saskatīt psihisko traucējumu diagnozes 

ne tikai pieaugušiem, bet jo īpaši jauniešiem un pusaudžiem, kuru psihiskā 

veselība ietver vairāku kompleksu faktoru mijiedarbību. Kategoriskā 

diagnostikas sistēma līdz šim ir ierobežojusi patoloģiskas personības attīstības 

izpēti agrīnā vecumposmā, tomēr līdz ar pēdējo gadu tendencēm ir mainījusies 

perspektīva šo traucējumu izpratnē pusaudžiem. 



Līdz ar dimensionālo klasifikācijas sistēmu attīstību, pasaules veselības aprūpes 

politikā un praksē ir vērojama būtiska paradigmas maiņa. Ir mazināta 

koncentrēšanos uz  slimības klīnisko ainu, tā vietā uzmanības centrā izvirzot uz 

atveseļošanos balstītas pieejas. Par galveno mērķi izvirzīta tieši “personiskās 

atveseļošanās” veicināšana. Tas ir attiecināms  arī ar jauniešu un pusaudžu 

psihisko veselību. Būtiski aktualizēt, kā atveseļošanās konceptu izprot paši 

jaunieši/pusaudži, viņu aprūpētāji un psihiskās veselības speciālisti.  

Semināra mērķis: Zināšanu sniegšana un izpratnes veidošana par jaunākajām, 

empīriskos pierādījumos balstītām tendencēm, personības patoloģijas attīstībā, 

diagnostikā un uz personisko atveseļošanos balstītu intervenču veidošanā 

strādājot pusaudžu un jauniešu psihiskās veselības aprūpē. 

Semināra saturs: 

 Vai pusaudžiem un jauniešiem var klīniski noteikt personības patoloģiju? 
 Personības patoloģija pusaudžiem/jauniešiem no personības iezīmju 

perspektīvas. 
 Pusaudžu un jauniešu atveseļošanās process psihisko problēmu 

gadījumos? 
 Pusaudžu/jauniešu, kontroles izjūtas un līdzdalības nozīme savā 

atveseļošanās procesā psihisko problēmu gadījumos? 
 Kā paši pusaudži/jaunieši izprot atveseļošanās procesa konceptu psihisko 

problēmu gadījumos? 
 Naratīvās identitātes attīstība un personības traucējumu rašanās pusaudža 

vecumā. 
 Naratīvās identitātes nozīme uz personisko atveseļošanos vērstā praksē un 

terapijas procesā darbā ar pusaudžiem un jauniešiem. 
 

Semināra mācību metodes: Lekcija; prezentācija; situāciju analīze, balstoties 

praktiskos piemēros; diskusijas par esošo pieeju un jaunas pieejas izveidi un tās 

principu integrēšanu praksē.  

Semināra mērķauditorija: Psihologi ar pilnu izglītību, psiholoģijas studiju 

studenti, ārsti, sociālie darbinieki un citi psihiskās veselības aprūpes speciālisti. 

Stundas par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai. 
 

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 8 ak. stundu apjomā. 
 
 

 



Semināra darba kārtība: 

9.45 - 10.00 – dalībnieku pieslēgšanās un reģistrācija 
10.00 - 13.00 - seminārs 
13.00 - 14.00 – pusdienas pārtraukums 
14.00 - 17.00 - seminārs 

 

Semināra dalības maksa:  

LPPA biedriem –45.00 eiro, pārējiem – 53.00 eiro 

 

Lai pieteiktos semināram, lūdzam:  

1) Aizpildīt pielikumā pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to 

elektroniski uz e-pasta adresi: lppa@lppapsihologi.lv 

2) Sagaidiet atbildi no LPPA, ka esat pieteikts/-a. Ja nesaņemat atbildi no LPPA, 

tad Jūsu reģistrācijas anketa nav saņemta. Šādā gadījumā, lūdzu, atkārtoti 

nosūtiet reģistrācijas anketu. 

3) Veiciet semināra dalības maksu uz norādīto bankas kontu līdz 19.februārim. 
Tiem, kas apmaksās savu dalību seminārā, divas dienas pirms semināra, tiks 
izsūtīta instrukcija kā pieslēgties video konferencei uz norādīto reģistrācijas 
anketā e-pastu. 
 
Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu: 

Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija  

Reģ.Nr. 40008008163 

Citadeles Banka,  

Konta Nr. LV30PARX 0008968550001 

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu. 

 

Ja maksājuma veikšanai ir nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus 

uz e-pasta adresi lppa@lppapsihologi.lv (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies 

seminārā).  

Organizācijas komiteja: tālr. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv 

mailto:lppa@lppapsihologi.lv
mailto:lppa@lppapsihologi.lv
mailto:lppa@lppapsihologi.lv

