
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

 

organizē semināru no profesionālās pilnveides programmas 

                        „Emocionālā inteliģence organizācijā” 

 
2021.gada 16.februārī  

plkst. 18.00-21.00                                                 
Onlaine video-konferences veidā Zoom platformā                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Semināra vadītāja: Sertificēts psihologs un psihologs-pārraugs organizācijas 

psiholoģijas jomā, sertifikācijas komisijas locekle  organizācijas psiholoģijas 

jomā, D.Goulmana programmas emocionālā inteliģencē sertificēts koučs, 

praktizējošs psihologs kopš 1998.gada, Mg. Psych., Oksana Meišele. 

 

Tēmas aktualitāte: Tiecoties pēc aizvien lielākas produktivitātes, mūsdienās 

pārāk bieži gan savā individuālajā dzīvē, gan darbavietā, esam pazaudējuši vai 

aizmirsuši emocionālās inteliģences komponenti. Ikviens grib justies labāk un 

kļūt veiksmīgāks, līdz ar to dažāda veida personības izaugsmes iespējas kļūst 

arvien pieprasītākas. D.Goulmana emocionālās inteliģences modelis piedāvā 

dažādus veidus, kā apzināt un attīstīt savas un citu emocijas dažāda veida 

attiecībās un tādēļ ir plaši pielietojams gan organizācijās, gan pāros un ģimenēs 

(ievērojot vecuma īpatnības). Modelis var tikt plaši pielietots dažādās konkrētās 

situācijās, lai veicinātu savstarpējo attiecību uzturēšanu saskarsmē. 

 

Semināra ieguvumi:  

Iedvesma apzināties un izmantot apgūtās zināšanas par emocionālo inteliģenci 

sava ikdienā; 

Emocionālās inteliģences mikrotehnikas, kas palīdz apzināties un vadīt savas 



emocijas; 

Vīzija kā popularizēt un veicināt emocionālās inteliģences attīstību organizācijā.  

 

Semināra mērķis: Iepazīstināt ar Daniela Goulmana emocionālās inteliģences 

modeli, kas attīstīta spēju pazīt savas un citu emocijas attiecībās ar cilvēkiem. 

Semināra saturs:  

 Iepazīstināšana ar D. Goulmana emocionālās inteliģences modeli; 

 Iepazīstināšana un darbs ar emocionālās inteliģences pamatkompetencēm: 

pašapzinātība, koncentrēšanās jeb fokuss, emocionālā balance; 

 Emocionālās inteliģences mikrotehnikas apgūšana;  

 Modeļa praktiskā pielietošana organizācijā. 

 

Semināra mācību metodes: Lekcija, prezentācija,  klausīšanās, praktiskie 

uzdevumi, patstāvīgs darbs, pašrefleksija, diskusijas. 

Semināra mērķauditorija: Psihologi ar pilnu izglītību; pēdējo kursu 

psiholoģijas studiju studenti. 

Stundas par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai.   

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 4 ak. stundu apjomā. 

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, tad Jūsu 

reģistrācijas anketa nav saņemta. 

3) Veiciet semināra dalības maksu uz norādīto bankas kontu līdz 10.februārim. 

Tiem, kas apmaksās savu dalību seminārā, divas dienas pirms semināra, tiks 

izsūtīta instrukcija kā pieslēgties video konferencei uz norādīto reģistrācijas 

anketā e-pastu. 

 

Semināra darba kārtība: 
16.februārī:  
18.00-21.00 - seminārs                                              
 
Semināra dalības maksa:  

LPPA biedriem – 15.00 eiro, pārējiem – 20.00 eiro 

mailto:lppa@lppapsihologi.lv


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 
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