
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

organizē profesionālās pilnveides programmas semināru  

„Konflikti – mūsdienu realitāte. Psihologa 
skatījums.” 

 

2022.gada 24.maijā  

plkst. 18.00-21.00                                                 
Onlaine video-konferences veidā Zoom platformā                                                                   
 
Šis ir pirmais seminārs, kurš tika veidots, pateicoties  LPPA biedru iniciatīvas grupai. 

Semināra tematiskais saturs atspoguļo arī psihologu vajadzības, kuras bija izteiktas 

veiktajā aptaujā. Par tās sagatavošanu, kā arī saņemto datu apstrādi un analīzi īpaša 

pateicība mūsu kolēģei un LPPA biedram Olitai Augustovskai. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Semināra vadītājas:  

Sandra Gudzuka, Mg. Psych., Rīgas Tehniskās Universitātes docente 
Julija Žakemo, Dr. Sc. Admin., Mg. Psych. (Kembridžas Universitāte)  
Vera Krieviņa, Dr. Biol., Mg. Psych., Baltijas Psiholoģijas augstskolas docente 
 
Tēmas aktualitāte: Mūsdienu realitāte ar tājā notiekošām dramatiskām 

izmaiņām sabiedrības dzīvē neizbēgami ietekmē praktizējošo psihologu darbu. 

Psihologi saskaras gan ar traumu pārdzīvojušiem bēgļiem indivīdiem, gan 

veselām ģimenēm skolās un organizācijās. 

Šie smagie profesionālie izaicinājumi, saistītie ar konfliktu un krīžu 

problemātiku, mudina pārvērtēt ierastos sadarbības un komunikācijas veidus ar 

klientiem, kā arī līdzšinējo profesionālo pieredzi un meklēt jaunas pieejas un 

darbā rīkus.   



Semināra mērķis: Paplašināt profesionālo izpratni par konfliktu un strādāt ar 

dažādiem konfliktu gadījumiem starppersonu līmenī, izmantojot jaunas analīzes 

metodes un praktiskus instrumentus.  

Semināra saturs: 

Teorētiskā daļa 

Julija Žakemo: Konflikta definīcijas, veidi, dinamika, risināšanas stratēģijas. 

Hofstede un Trompenāra metodoloģija starp-kultūru problemātikā ar 

iepējamiem risinājumiem ikdienas dialogā. 

Sandra Gudzuka: Mortona Doiča konfliktu risināšanas teorija. Konkurences un 

kooperācijas skaidrojums, uzticēšanās nozīme autora darbos. 

Praktiskā daļa  

Vera Krieviņa: Būs iespēja iepazīties ar Austrālijas psihologu Helena Korneliusa 

un Šošana Feira konflikta analīzes metodi un praktizēties dažādu konfliktu 

gadījumu risināšanā. Apskatot dažādas konflikta puses, varēs apgūt ‘’Konflikta 

kartes’’ sastadīšanu; apzināt konflikta dalībnieku lomas, pildot uzdevumus pāros. 

 

Mācību metodes: referatīvi ziņojumi, prezentācijas, dažu gadījumu analīze, 

praktiski uzdevumi, lomu spēles, diskusijas.  
 

Dalībniekiem tiks izsūtīti prezentāciju materiāli. 

 

Semināra mērķauditorija: dažādu profesionālās darbības jomu psihologi;                  

sociālie darbinieki, pedagogi, psiholoģijas, pedagoģijas un sociālā darba pēdējo 

kursu studenti. 

 

Semināra saturs atbilst visām psihologu profesionālās darbības jomām. Stundas 

par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai. 

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 4 ak. stundu apjomā. 

 Semināra darba kārtība: 

17.45 - 18.00 – dalībnieku pieslēgšanās un reģistrācija 
18.00 - 19.00 – teorētiska daļa un jautājumi 
19.00 - 20.30 – praktiskā daļa 
20.30 – 21.00 – atgriezeniskā saite un diskusija 
 
Semināra apmaksa:  LPPA biedriem – 20.00 eiro, pārējiem – 28.00 eiro. 



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 no LPPA, 

tad Jūsu reģistrācijas anketa nav saņemta. Šādā gadījumā, lūdzu, atkārtoti 

nosūtiet reģistrācijas anketu. 

3) Veiciet semināra dalības maksu uz norādīto bankas kontu līdz 20.maijam. 

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

izsūtīta instrukcija kā pieslēgties video konferencei uz norādīto reģistrācijas 

anketā e-pastu. 

 

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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