
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

 

organizē semināru no profesionālās pilnveides programmas 

„ Īslaicīgā, uz atrisinājumu orientēta, vecāku un 

bērnu konsultēšana” 

praktisks uz līdzdalību orientēts seminārs   

 
2021.gada martā un aprīlī  

Onlaine video-konferences veidā Zoom platformā                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Semināra vadītāja: Sertificēts psihologs un psihologs-pārraugs izglītības un 

skolu psiholoģijas jomā un konsultatīvās psiholoģijas jomā; praktizējošs 

psihologs ar vairāk kā 25 gadu darba pieredzi bērnu, viņu vecāku un pedagogu 

psiholoģiskajā konsultēšanā, Dr. paed., Mg. psych. Anda Kauliņa.  

 

Semināra aktualitāte: Mūsdienu dzīves ritms un ekonomiskie apstākļi rada ne 

tikai psiholoģiska rakstura problēmas, bet arī samazina iespējas ilglaicīgas 

palīdzības un atbalsta saņemšanai. Bērnu vecākiem ne vienmēr ir laiks un 

pietiekama motivācija piedalīties  atkārtotās un ilgstošās konsultācijās, tāpēc ir 

būtiski svarīgo informāciju pasniegt konkrēti un pārdomāti. Īslaicīgā, uz 

atrisinājumu orientētā, konsultēšana nodrošina iespēju risināt situācijas ātri un 

efektīvi, ļauj aplūkot problēmas būtību un apzināt iespējamos tās risinājumus. 
 

Semināra mērķis: Pilnveidot dalībnieku prasmes vecāku un bērnu 

konsultēšanā, sniedzot iespēju katram, daloties savā pieredzē, kļūt par semināra 

līdzautoru. 

 



Semināra uzdevumi:  

1) sniegt zināšanas par īslaicīgās uz atrisinājumu orientētās konsultēšanas 

pamatprincipiem, 

2) pilnveidot zināšanas par dažādu darba metožu izmantošanu sarunas ar 

bērnu vadīšanai, 

3) padziļināt izpratni par sadarbības organizēšanu ar vecākiem un bērniem,  

4) pilnveidot praktiskās iemaņas darbam specifiskās komunikācijas 

situācijās. 
 

Semināra saturs:  

1) īslaicīgās, uz atrisinājumu orientētās, konsultēšanas būtība 

2) konsultatīvā procesa organizēšana: 

 gatavošanās sarunai, sarunas vadīšana, atgriezeniskās saites 

sniegšana, 

 komunikatīvā procesa īpatnības ar dažāda vecuma cilvēkiem 

 pozitīvas un konstruktīvas sarunas organizēšana un vadīšana 

3) produktīva darba kultūra un labvēlīga psiholoģiskā vide  

4) pozitīvi atslēgvārdi konsultēšanas procesā 
 

Semināra mācību metodes: Lekcija, diskusija, darbs grupās, situāciju analīze, 

pieredzes stāsti, koleģiālā supervīzija. 

 

Semināra mērķauditorija: Ikviens kam nākas vadīt sarunas, konsultēt vecākus 

un bērnus. 
 

Stundas par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai. 

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 24 ak. stundu apjomā. 

Lai pieteiktos semināram, lūdzam:  

Pirms reģistrēties lūdzam griezties pie semināra vadītājas, lai pārrunātu 

nodarbību organizatorisko norisi: andakaulina@inbox.lv  Rakstot uz šo e-pastu, 

norādiet savu telefonu, lai pasniedzēja varētu sazināties ar Jums. 

Pēc pārrunām ar A. Kauliņu, 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. 
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3) Veiciet semināra dalības maksu uz norādīto bankas kontu līdz 12.martam. 

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

izsūtīta instrukcija kā pieslēgties video konferencei uz norādīto reģistrācijas 

anketā e-pastu. 

Dalībnieku skaits ir ierobežots -  10 – 14 cilvēki! 

Reģistrācija semināram iespējama līdz 12.martam! 

Semināra plānotie datumi: 
18.martā - 16.00-18.00  
25.martā - 16.00-18.00   
1.aprīlī     - 16.00-18.00  
8.aprīlī     - 16.00-18.00                                              
15.aprīlī  - 16.00-18.00                                              
22.aprīlī  - 16.00-18.00                                                                                                             
                
Semināra dalības maksa:  

LPPA biedriem – 56.00 eiro, pārējiem – 68.00 eiro 

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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