
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

organizē semināru no profesionālās pilnveides programmas 

 

„Ētiskās dilemmas - izaicinājumi psihologa darbā’’ 
 
2020. gada 19. septembrī – 1.posms                     
2020. gada 3. oktobrī – 2.posms                                           

Tehniskās Universitātes telpās:  

Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 225. aud. (2 stāvā) plkst. 10.30-15.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

             
Semināra vadītāja: Mg. Psych.  Inga Jurševska, Psihologu Ētikas komisijas locekle, 
sertificēts psihologs konsultatīvās psiholoģijas, izglītības un skolu psiholoģijas, 
klīniskās un veselības psiholoģijas, juridiskās psiholoģijas jomās.  
 

Semināra mērķis: Paplašināt un padziļināt psihologu profesionālās ētikas 
izpratni, lai palīdzētu psihologiem efektīvāk risināt ētiskās dilemmas ikdienas 
darbā ar klientiem un sadarbībā ar citiem speciālistiem.  
 

Semināra aktualitāte:  

Psihologu sertifikācijas padomē un Ētikas komisijā ik nedēļu ienāk kāda sūdzība 
par psihologu profesionālo darbību. Tas parāda, ka psihologi ikdienas darbā 
mēdz sastapties ar sarežģījumiem, kas prasa padziļinātu profesionālās ētikas 
izpratni. Izpratne par ētiskajiem jautājumiem un dilemmām veido psihologa 
profesionalitātes pamatu.  

Grūtības izprast un ievērot profesionālās robežas psihologiem rodas ne tikai 
darbā ar klientiem, bet arī sadarbībā ar citu sabiedrībā autoritāti ieguvušu 
profesiju pārstāvjiem, piemēram, ārstiem, juristiem u.c.. Šajā seminārā 
dalībniekiem pirmo reizi būs iespēja aplūkot savas profesionālās darbības 
nianses, kas ir būtiskas psihologu un advokātu efektīvā sadarbībā. Semināra 
viesis - zvērināts advokāts A. Zvejsalnieks.  
 



Semināra darba kārtība: 

1.diena: pl.10.30 - 15.30 (6 akad. st.) 
2.diena: pl.10.30 - 15.30 (6 akad. st.). 
Pārtraukums ar kafiju un uzkodām pl.12.30-13.00. Uzkodas tiks nodrošinātas. 
 
Semināra programma: Sastāv no 2 dienu/posmu semināriem 12 ak. st. apjomā.  

1. Posma saturs. 

1. Psihologu ētikas kodekss. 
2. Ētisko pārkāpumu bloki (ar piemēriem no dzīves).  
3. Advokātu sadarbība ar psihologu - kā abpusēji korektāk un efektīvāk 

veidot sadarbību. Kā psihologs var sarežģīt advokāta “dzīvi” un kur 
advokātam var būt iebildumi pret psihologa paveikto.  

4. Iespēja iesūtīt savas problēmsituācijas (ar ētiskajām dilemmām) līdz 
otrajai semināra dienai.  

 

2. Posma saturs. 

1. Problēmsituāciju analīze ētisko dilemmu gadījumos (grupās), izmantojot 
dažādas metodes. 

2. Ētisko dilemmu situāciju analīze grupās, pielietojot dažādas metodes 
(analizējot arī dalībnieku iesūtītas situācijas).  

3. Ieteikumi gadījumos, kad sūdzība par psihologa darbību nonākusi Ētikas 
komisijā. 

 

Lūdzu, izmantojiet iespēju iesūtīt savas problēmsituācijas (ar ētiskajām 
dilemmām) līdz otrajai semināra dienai. Semināra noslēgumā: ētisko dilemmu 
analīze (darbs grupās un prezentēšana). 
 

Semināra laikā dalībnieki saņems izdales materiālus.  

Semināra mērķauditorija: Dažādu profesionālās darbības jomu psihologi. 

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - līdz 16 cilvēkiem. 

Atgādinām, ka psihologam pēc sertifikāta saņemšanas ir jāpilnveido profesionālā 
kompetence un profesionālās prasmes vismaz 100 ak. st. psihologa apjomā, no 
kurām 70 % jāsavāc atbilstoši Jūsu profesionālās darbības jomai, bet atlikušie 
30% - var ietvert psihologa vispārējās kompetences: psihologa ētiku, psiholoģijas 
zinātnes un profesionālās darbības aktualitātes un citas novitātes. Tātad, šis 
seminārs dos iespēju saņemt profesionālās pilnveides stundas neatkarīgi no Jūsu 
profesionālās darbības jomas. Aicinām nepalaist garām šo iespēju! 

Pēc abiem semināra posmiem dalībnieki iegūs apliecību 12 ak. stundu apjomā.  
 

Stundas par šī semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai.  



Semināra dalības maksa par abiem semināra posmiem:  

LPPA biedriem –32.00 eiro, pārējiem – 46.00 eiro 

Pieteikšanās semināram: Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūdzam aizpildīt 

pielikumā pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to elektroniski 

uz e-pasta adresi: lppa@lppapsihologi.lv   

 

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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