
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

organizē semināru no profesionālās pilnveides programmas 

„Pozitīvā psihoterapija  

psiholoģiskajā konsultēšanā” 
 
 
2020.gada 10.decembrī plkst. 18.00-21.00                                                 
12.decembrī plkst. 10.00-15.00                                                     
19.decembrī plkst. 10.00-15.00                                                 
Onlaine video-konferences veidā Zoom platformā                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    
Semināra vadītāja: Sertificēts psihologs un psihologs-pārraugs juridiskā psiholoģijas 

jomā, sertificēts psihologs klīniskā un veselības psiholoģijas jomā un konsultatīvā 

psiholoģijas jomā, sertifikācijas komisijas locekle juridiskās psiholoģijas jomā, 

2009.gadā ieguvusi pozitīvā psihoterapeita diplomu, praktizējošs psihologs kopš 

2000.gada, Mg. Psych., Ineta Dabiņa 

Tēmas aktualitāte: Pozitīvā psihoterapija ir metode, kura paplašina psiholoģiskās 

konsultēšanas iespējas. Pozitīvās psihoterapijas autors N.Pezeškians uzskata, ka 

psiholoģiskā palīdzība nepieciešama visiem cilvēkiem, jo tā māca indivīdam pieņemt 

apkārtējo vidi tās daudzveidībā, nevis pretoties tai. Metode pielietojama darbā ar 

dažādām sociālām un vecuma grupām. Psiholoģiskās palīdzības ilgums: līdz 20 sesijām 

konsultēšanā un līdz 50 sesijām psihoterapijā.  

Vēl 1997.gadā Vācijā metode par savu efektivitāti uz veikto pētījumu pamata ieguva 

galveno medicīnas prēmiju „Ričards-Martins-Prais”. 

Pozitīvās psihoterapijas būtība un specifika Pozitīvās psihoterapijas fokuss ir 

klienta spējās, nevis problēmas un patoloģiskās izpausmes. Šīs metodes specifika ir 

izmantot un attīstīt personības resursus, tādēļ uzmanība tiek vērsta uz klienta stiprām 



pusēm. Tiek atklāta konflikta individuālā jēga, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties 

konflikta atrisināšanas alternatīvos veidus.   

Pozitīvā psihoterapija palīdz cilvēkam patstāvīgi atrast izeju no problēmu un krīzes 

situācijām, izmantojot metaforas, stāstus kā instrumentu. 

Semināra mērķis: Iepazīstināt ar Pozitīvās psihoterapijas virzienu, tās pielietojuma 

iespējām psiholoģiskā konsultēšanā ar klientiem, kā arī pašpalīdzības iespējām. 

Semināra saturs:  

 koncepcija par cilvēku un reakciju uz konfliktiem pozitīvā psihoterapijā 

 atdarināšanas modelis (kā veidojas koncepcijas); 

 5-pakāpju stratēģija (konsultēšanā, pašpalīdzības gadījumos); 

 Visbādenes akadēmijas aptauja WIPPF;  

 simptoma pozitīvā interpretācija;  

 stāstu, metaforu izmantošana, to funkcijas.  

40% no semināra laika aizņems praktiskie vingrinājumi. 

 

Semināra mācību metodes: Lekcija; patstāvīgs darbs; darbs pāros; diskusijas; mājas 

darbs sevī ietver savu/vai klienta aktuālo spēju, koncepciju aprakstu; atdarināšanas 

modeļa izpēte. 

Semināra apguves kvalitātes novērtēšana noslēgumā: Praktiskie darbi nodarbību 

laikā un mājas darbu izpilde. 

Semināra mērķauditorija: Psihologi ar pilnu izglītību, kā arī pēdējo kursu 

psiholoģijas studiju studenti.  

Stundas par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai.   

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 16 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 6.decembrim. Tiem, 

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

instrukcija kā pieslēgties video konferencei uz norādīto reģistrācijas anketā e-pastu. 

 

 
 

mailto:lppa@lppapsihologi.lv


Semināra darba kārtība: 
10.decembrī:  
18.00-21.00 - seminārs                                              
 

12.decembrī un 19.decembrī:                                                     
9.45 -10.00 – dalībnieku reģistrācija (pieslēgšanos) 
10.00 – 12.00 – seminārs 
12.00. - 12.30 - pusdienu pārtraukums 
12.30 – 15.00 – seminārs 
 
Semināra dalības maksa:  

LPPA biedriem – 36.00 eiro, pārējiem – 48.00 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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