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Semināra mērķis: 

1) veicināt psihologa pārrauga izpratni par superviziju nozīmi psihologa profesionālā darbā 

un tā kvalitātes uzlabošanu  

2) attīstīt un uzlabot psihologa pārrauga zināšanas un prasmes superviziju vadīšanā  

 

Semināra saturs: Psihologi pārraugi dalīsies savā pieredzē un izpratnē par sarežģītām 

situācijām psihologa darbā; paredzēta diskusija par šīm situācijām, motivācijas jautājumiem 

un superviziju vadīšanas principiem un prasmēm. 

 

Semināra adresāti: Gan strādājošie pārraugi (supervizori), gan topošie; kā arī pārējie 

psihologi un maģistrantūras studenti psiholoģijā, kuri varētu būt supervizējamo statusā. 

 

Semināra struktūra un darbības formas: Dažādu pārraugu supervizoru vadītās 

prezentācijas, nodarbībās un darbnīcas, kuru saturu un vadīšanas veidu nosaka katra 

supervizora iecere; dažas no tām būs prezentāciju veidā uz ekrāna, dažas tiks vadītas kā 

praktiskas nodarbības, dažas -  diskusiju formā. 
 

Semināra darba laiks un programma: 
 

Piektdien 3.februārī -  13.50 - 19.00 

 

Nr. Meistarklases vadītājs Tēma 

1. Mg. Psych., LPPA psihologs 

pārraugs klīniskā psiholoģijā 

un konsultēšanā Evelīna 

Mūze 

„Ievads supervizijā: supervizijas mērķis, funkcijas un 

nozīme psihologa profesionālā darbā; darba fokuss 

superviziju laikā; par psihologa pārrauga darba 

specifiku un motivāciju; supervizijas standarti Latvijā 

un Eiropā.” 

2. Mg. Psych., LPPA psihologs 

pārraugs konsultēšanā un 

organizācijas psiholoģijā 

Sandra Gudzuka 

„Superevizijas specifika organizācijas 

psiholoģijā. Grūtības, ar kurām saskaras psihologs, 

strādājot organizācijā. Līdzsvars starp indivīda un 

organizācijas interesēm.” 

3. Mg. Psych. I. Jurševska, 

psiholoģe supervizore, 

ģimenes psihoterapeite, 

sistēmiskā supervizore 

"Sistēmiskā pieeja superviziju vadīšanā: 

- fokusēšanās uz psihologa lomu, vajadzībām, mērķiem 

supervīzijā un darbā ar klientiem; 

- iepazīšanās ar atsevišķām superviziju tehnikām.” 
 

 

 



 

 

Sestdien 4.februārī -  10.00 - 15.30 
 

Nr. Meistarklases vadītājs Tēma 

1. Mg. Psych., LPPA psihologs 

pārraugs, psihodrāmas 

terapeite Jeļena Paņkova  

 

„Entoni Viljamsa sešu fokusu supervizijas modelis. 

Supervizijas lomas. Supervizijas fokuss. Lomu spēles 

un lomu treniņa izmantošana supervizijā. Balinta grupa 

kā viena no grupas analīzes gadījuma formām, kura 

palīdz noskaidrot sarežģītās attiecības starp klientu un 

konsultantu.” 

2. Mg. Psych., LPPA psihologs 

pārraugs, grupas 

psihoanalītiskā terapeite 

Jeļena Kaļiņina 
 

„Supervizija kā teorētiskās un praktiskās kvalifikācijas 

celšana psihologa profesijā klīniskās psiholoģijas jomā; 

psihologa konsultēšanā izmantojamo pieeju un metožu 

kvalitātes, atbilstības un mērķtiecīgas izmantošanas 

analīze.” 

3. Kopsavilkums un viedokļu apmaiņa par pasākumā iegūto un izprasto abu dienu laikā 

 

4. Jautājuma apspriešana un balsojums par superviziju atvieglojumiem LPPA biedriem. 

 

 

Pieteikšanās semināram: Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūdzam aizpildīt pielikumā 

pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to elektroniski uz e-pasta adresi: 

lppa@lppapsihologi.lv    

Vietu skaits ir ierobežots. 

 

Semināra maksa un apmaksas kārtība:   

LPPA psihologu pārraugu pretendenti, kuri nokārtojuši sertifikācijas samaksu piedalās 

pasākumā par brīvu, maksājot 5.00 eiro par šī pasākuma apliecību. 

Pārējie pasākuma dalībnieki maksā 20.00 eiro par meistarklasi un 5.00 eiro par apliecību. 

 

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 semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu un 

semināra nosaukumu. 

Ja maksājuma veikšanai ir nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus uz jau minēto 

e-pasta adresi (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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