
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

organizē semināru no profesionālās pilnveides programmas 

„Psihologa kompetences, veicot profesionālu darbību 

juridisku jautājumu risināšanā’’ 

 

2021.gada 22.aprīlī  

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

veselības, kā arī juridiskās psiholoģijas jomās, Psihologu sertifikācijas padomes 

locekle, tiesu eksperte psiholoģijā, praktizējošs psihologs kopš 1993.gada, Dr.  

Psych., Mg. Psych., Evija Strika. 
 

Tēmas aktualitāte: Arvien biežāk, psihologam veicot psihologa profesionālo 
darbību jāiesaistās dažādās juridiskās situācijās. Ir ļoti būtiski šajās situācijās 
zināt psihologa profesionālās darbības kompetences robežas. 

 

Semināra mērķis: Zināšanu sniegšana un izpratnes veidošana par psihologa 

profesionālās darbības kompetences robežām, strādājot ar klientiem, kuri ir 

iesaistīti dažāda veida tiesvedības procesos. 

Semināra saturs:  

 Biežāk sastopamās juridiskās situācijas (tai skaitā arī bāriņtiesas 
gadījumi), kuru risināšanā tiek iesaistīts psihologs 

 Nepilngadīgā pratināšana. Psiholoģiskā izpēte. Bērna viedokļa 
noskaidrošana 

 Būtiskais par psihologa atzinumiem juridiskās situācijas kontekstā 



 Biežāk pieļautās kļūdas, kad psihologs pārkāpj savas profesionālās 
kompetences robeža 

 

Semināra mācību metodes: lekcija, prezentācija,  situāciju analīze,  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 18.aprīlim. 

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: 
22.aprīlī:  
18.00-21.00 – seminārs                                  
 
Semināra dalības maksa:   

 LPPA un LPAF biedriem – 20.00 EUR 

 Pārējiem – 28.00 EUR.   
 

Ja neesiet LPPA biedrs, bet piederiet pie kādas no LPAF asociācijām, 

reģistrējoties lūdzam norādīt savas biedrības pilnu nosaukumu*. 

 

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. 

 

mailto:lppa@lppapsihologi.lv


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 

 

* Latvijas Psihologu asociāciju federācija (LPAF): 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācija 

Latvijas Psihologu un psihoterapeitu asociācija 

Baltijas Psihologu asociācija 

Psiholoģiskās Kapacitātes Biedrība 

Krīzes un Traumu Psiholoģijas Biedrība 
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