
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

organizē semināru no profesionālās pilnveides programmas 

 

„Roršaha visaptverošā sistēma: lietošanas, 

apstrades un interpretācijas pamati” 

4-dienu treniņa apmācība 

Apmācības treniņš tiek organizēts atbilstoši Somu Roršaha asociācijas 

standartiem (http://rorschach.fi) 

 

2021.gada septembrī  - 1.posms 

2021.gada decembrī – 2.posms 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Apmācības vadītājs: Dr. Psych. Emiliano Muzio  - Somu Roršaha asociācijas 

prezidents, Starptautiskās Roršaha un Projektīvo testu biedrības valdes 

(paplašinātā sastāvā) loceklis. Maģistra un doktora grādu ieguvis Parīzes 

Universitātē, kur vairāk nekā 20 gadus, kā arī Helsinku universitātē bijis par 

pasniedzēju paralēli klīniskai un superviziju vadīšanas praksei.                                                                                                                     

Somijā organizējis Roršaha testa apmācību atbilstoši starptautiski atzītiem 

standartiem: gan Roršaha Visaptverošā Sistēmā (Rorschach Comprehensive 

System – RCS: Exner, 2003), gan  Roršaha izpētes rezultātos balstītā sistēmā (R-

PAS: Meyer, Viglione, Mihura, Erard, Erdberg, 2011). Dr. E. Muzio ir viens no šīs 

sistēmas uzlabotās versijas autoriem (Using the Rorschach Performance 

Assessment System - Mihura, Meyer, Eds., 2017), kā ārī daudzu citu zinātnisku 

rakstu autors. Regulāri piedalās zinātniskās konferencēs (ISR, SPA, NAN, INS un 

citās), prezentējot gan savu pētījumu saturu, gan arī prakses gadījumus. Viņš ir 

arī Itāļu Wartegga Institūta (IIW) oficiālais pārstāvis, regulāri organizējot 

treniņus Crisi Wartegg System (CWS).                                                                                        



Būdams starptautiski atzīts speciālists, pašlaik pārsvarā praktizē Helsinkos kā  

klīniskais psihologs un integratīvais psihoterapeits. 

Apmācības aktualitāte: Roršaha tests pamatoti tiek uzskatīts par universālu 

metodi. Tas sniedz kā integrētu, tā arī detalizētu informāciju par personību un 

tās traucejumiem, kādu nevar iegūt ar citu personības izpetes metožu palīdzību. 

Tas arī ļauj noteikt kognitīvo spēju pazeminājumu (piemēram, atpalicību, 

demenci) un citas īpatnības. Roršaha tests tiek izmantots dažāda vecuma 

grupām: bērniem no 5.g. vecuma, pusaudžiem, pieaugušiem, gados vecākiem 

cilvēkiem. Ne velti šo testu dēvē par ‘’testu karali’’, ‘’dvēseles rentgenu’’ un 

tamlīdzīgi.  

60-gados Roršaha tests bija visplašāk izmantotais tests pasaulē, izņemot 

Austrumeiropas valstis. Bijušajās sociālistiskās valstīs tas netika pielietots 

ideoloģisku iemeslu deļ. Līdz pat šodienai tas profesionāli netiek lietots nevienā 

no minētajām valstīm, izņemot Čehiju. Šāds fakts ir izskaidrojams ar to, ka 

Roršaha testa apgūšanai nepieciešamas speciālas zināšanas un ilgstoša 

apmācība. Šobrīd Latvijas psihologiem pirmo reizi paveras ekskluzīva iespēja 

sākt apgūt Roršahu atbilstoši visā pasaulē lietotam, tā saucamam, ''zelta 

standartam''.  

Roršaha tests ir pielietojams visdažādākās psiholoģijas jomās. Piemēram, 

Latvijas apstākļos: klīniskā un veselības, juridiskā, militārā, izglītības un 

organizācijas.  

Apmācības mērķis: Nodrošināt dalībniekus ar nepieciešamām zināšanām un 

prasmēm, lai sāktu lietot Roršaha testu pārrauga uzraudzībā kurš, specializējies 

Džona E. Ehnera (Rorschach Comprehensive System – RCS), Roršaha 

Visaptverošā Sistēmā (turpmāk tekstā RVS) 

Apmācības saturs:  Dalībniekiem tiek piedāvāta apmācība RVS, kura iekļauj sevī 

sekojošas tēmas:                                                                                   

 RVS sistēmas izveide un pamatojums 

 iegūto izpētes datu apstrādes procedūra  

 korekta protokola izpildīšana   

 atbilžu kodēšana, normēšana un kvantitatīvā apstrāde (kodēšanas 

vingrinājumi notiks ar pasniedzēja līdzdalību)    

 kvantitatīvo datu integrācija, personības profila izveide un tā interpretācija 

 klienta nozīmīgu atbilžu un uzvedības kvalitatīva vērtēšana 



 Roršaha datu integrācija ar intevijas, klīniskās novērošanas datiem un citu 

izpētes metožu datiem dziļākai presonības struktūras un dinamikas 

funkcionēšanas izpratnei  

 

Apmācības mācību metodes: Lekcijas; darbs grupās, veicot praktiskus 

uzdevumus nodarbību laikā;  gadījumu analīze; mājas darbs: patstāvīgs darbs ar 

literatūru un uzdoto praktisko uzdevumu pildīšana. 

Apmācības mērķauditorija: Psihologi; psiholoģijas fakultātes maģistrantūrā 

studējošie. Nav nepieciešama darba pieredze ar Roršaha testu, bet būs noderīga 

pieredze darboties ar personības izpētes metodēm. 

Apmācību apjoms un priekšnoteikumi: No apmācību dalībniekiem tiek 

sagaidīts liels ieguldījums ne tikai materiālā, bet arī laika un veicamā darba ziņā. 

Angļu valodas zināšanas - profesionālas literatūras lasīšanas līmenī.                                                                                                    

Apmācībai ir divas metodiskas daļas: 

1.daļa – semināri - pasniedzēja darbs ar grupu 32 ak.st. apjomā – divi 2-dienu 

semināri (8 ak.st. dienā) ar 2-3 mēnešu starplaiku; viens no semināriem notiks 

klātienē Latvijā (atkarībā no epidemioloģiskās situācijas), otrs seminārs notiks 

onlaine video-konferences veidā Zoom platformā. Šajā daļā paredzēta sinhrona 

tulkošana latviešu valodā. 

2.daļa - mājas darbs - 40-50 ak.st. apjomā, kas paredz iepazīšanos ar 

materiāliem 400-500 lp. apjomā (angļu valodā). Katrs dalībnieks  saņems lektora 

prezentāciju un elektroniskā formātā dažus nozīmīgus rakstus, kas patstāvīgi būs 

jāizprintē.                                                         

Dalībnieku skaits ir ierobežots! 

 

Nobeigumā dalībnieki iegūs: 

1) LPPA apliecību par profesionālās pilnveides programmu ar atbilstošu 

akadēmisko stundu skaitu par semināru apmeklējumu un patstāvīgo darbu, 

kuras tiks ieskaitītas resertifikācijai 

2) Somu Roršaha asociācijas sertifikātu, kurā tiks norādīta kompetence lietot  

Roršaha testu pārraudzībā pēc Roršaha Visaptverošās Sistēmas, kas atbilst 

starptautiskiem standartiem. 

 

Daži aktuāli ieteikumi semināra dalībniekiem: 

 Grāmatas iesakām iegādāties vismaz pāris mēnešus pirms pirmā semināra 



sākuma, bet testam jābūt uz semināra laiku.  
 Veicot pasūtījumu ir jārēķinās ar pasūtījuma izpildes ilgumu.   
 Augstākminētos materiālus (testu un abas mācību grāmatas) sākuma 

posmā vienu eksemplāru var lietot divi cilvēki.   
 Gatavojoties semināriem, iesakām dalībniekiem kooperēties grupās, īpaši 

tiem, kam angļu valodas zināšanas nav pietiekošas. Tas var atvieglot jaunā 
materiāla apgūšanu (var savstarpēji sadalīt materiālu un apmainīties ar 
informāciju).                                                                                                          

 

Apmācības plānota kārtība: 

Apmācībās ir divi posmi pa divām dienām katrs:  

I.posms: 2021.gada septembrī 

II.posms: 202a.gadā decembrī 

 
Apmācības dalības maksa par visu apmācības kursu:  

LPPA biedriem – 500.00 eiro, pārējiem – 580.00 eiro 

 

Pieteikties apmācībām var līdz 12.07.2021.! 

 

Pieteikšanās apmācībām un sagatavošanās mācībām:  

1) Aizpildiet pielikumā pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtiet 

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) Saņemot atbildi veiciet reģistrācijas iemaksas apmaksu 125.00 Eur apjomā 

(šī iemaksa ir kopējās summas sastāvdaļa). Kamēr nav iemaksāta 

reģistrācijas iemaksa persona netiek iekļauta dalībnieku sarakstā! 

4) Līdz pirmam apmācības posmam dalībniekiem jāiegādājās divas mācību 

grāmatas un Roršaha testu (izdevumi par to nav iekļauti apmācības kursa 

cenā).  

* Afišai apakšā ir informācija, kur var iegādāties grāmatas un testu. 

5) Līdz apmācības pirmam posmam (septembra beigās) ir jāiepazīstas ar grāmatu 

saturu un pasniedzēja  atsūtīto literatūru – tā ir apmācības  prasība. 
 

Vēršam jūsu uzmanību, ka pirmajā posmā tiek iemaksāta gandrīz ¾ daļas no 

visas apmācības programmas cenas (izņemot reģistrācijas iemaksu). 
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Apmaksāt 1.posmu 

līdz 20.09.2021. 
 

 
2.posma maksa 

LPPA  un LPAF 
biedri    
              

250.00 Eur 125.00 Eur 

Pārējie 
 

300.00 Eur 155.00 Eur 

 

Ja reģistrētais dalībnieks informēs, ka nepiedalīsies apmācībā pēc 12.07.2021., 

reģistrācijas iemaksa tiks atgriezta 20% apjomā.                                                                                     

              
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).  

 
Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālr. 29559648; organizācijas komitējas e-pasts: 

lppa@lppapsihologi.lv 

* Exner, J.E. (2005). A Rorschach Workbook for the Comprehensive System.  

    Fifth Edition. Rorschach Workshops, Asheville, North Carolina. –  
https://www.rorschachworkshops.com/product/a-rorschach-workbook-for-the-

comprehensive-system-5th-ed/     vai   

https://www.parinc.com/Products/Pkey/379  

Norādīta ir Vācijas izdevniecība, kurai pieder pirmtiesības uz Roršaha tests 

izdošanu: https://www.hogrefe.com/eu/shop/rorschach-publishing-en-gb-57329-

91533.html                                                                                                                 

Uzdotas pasniedzēja norādītās interneta vietnes. Var mēģināt meklēt arī 

izdevīgākus variantus un dalīties informācijā ar pārējiem dalībniekiem. 
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