
 

 

Programma “Biedri – biedriem” 
 

Programmas mērķis – veicināt psihologu profesionālās kompetences celšanu un savstarpēju 

psihologu dalīšanos ar profesionālajām zināšanām, pieredzi un labāko darba praksi. 

Programma paredz iespēju LPB biedriem sagatavot un vadīt mācību seminārus un treniņus 

citiem LPB biedriem. Par dalību programmas “Biedri – biedriem” rīkotajos semināros LPB 

biedriem ir iespējas saņemt LPB Kompetences centra izsniegtu sertifikātu, savukārt semināru 

vadītājiem - Kompetences centra apliecinājumu par semināra/-u vadīšanu. 

 

Kas var pieteikt mācību seminārus un treniņus? 

• LPB biedri: 

o ieguvuši vismaz maģistra grādu psiholoģijā; 

o sertificēti vienā vai vairākās profesionālās darbības jomās; 

o ar pierādāmu pieredzi vismaz divu mācību semināru vadīšanā jauniešu un/vai 

pieaugušo auditorijās, par ko ir saņemtas  pozitīvas dalībnieku atsauksmes; 

o ar nevainojamu profesionālo reputāciju, t.i., par mācību semināra un treniņa 

pieteicēju nav saņemtas un izskatītas sūdzības Psihologu ētikas komisijā; 

• Programmas pieteicējs ir programmas izstrādātājs/ autors un var apliecināt autorību uz 

piedāvāto programmu. 

 

Kādas programmas var pieteikt? 

• Viens pieteicējs var iesniegt vienu vai vairākus programmu pieteikumus; 

• Minimālais programmas apjoms – 4 akadēmiskās stundas; 

• Programmas mērķis un saturs ir atbilstošs psihologu profesionālās darbības būtībai un 

profesionālajām kompetencēm izmantojot psiholoģijas zinātnē balstītas atziņas un 

metodes; 

• Programma stiprina psihologu kompetences psihologu profesionālās darbības veikšanai 

un attiecas uz psihologiem nepieciešamo profesionālo kompetenču vismaz vienā vai 

vairākās psihologu profesionālās darbības jomās; 

• Programmas pieteikums ir izstrādāts atbilstoši pieteikumā izvirzītajām prasībām. Par 

nepilnīgi vai neatbilstoši aizpildītu pieteikumu LPB Kompetences centrs var atteikt 

pieteikuma izskatīšanu. 



Iesniedzamie dokumenti:  

• Programmas (semināra vai treniņa) pieteikums – atbilstoši paraugformai (skat. 

paraugformu pielikumā); 

• Programmas vadītāja CV; 

• Atsauksmes un/vai programmas pieteicēja apliecinājums par pieredzi mācību semināru 

vadīšanā jauniešu un/vai pieaugušo auditorijām. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji un kārtība 

• Programmas pieteicējs atbilst Programmas vadītājam izvirzītajiem kritērijiem (skat. Kas 

var pieteikt mācību seminārus un treniņus); 

• Programmas pieteikumā ietverta pilnīga un korekta informācija par pieteikto programmu; 

• Programmas pieteikums rada pārliecību par programmas mērķa un satura atbilstību 

aktuālām psihologu profesionālo kompetenču attīstības vajadzībām, programmas 

izstrādē izmantoti mūsdienīgi zinātniski avoti; 

• Lai pārliecinātos par pieteiktās programmas atbilstību LPB kompetences centra 

prasībām, vērtēšanas komisija var aicināt Programmas pieteicēju novadīt 30 minūšu 

demo programmu un/vai piedalīties intervijā par piedāvāto programmu ar programmu 

vērtēšanas komisijas locekļiem. 

Programmas pieteikumu izvērtē LPB Kompetences centra veidota komisija, kurā ietilpst LPB 

Kompetences centra darba grupas locekļi un vismaz 2 pieaicināti eksperti atbilstoši iesniegtā 

semināra/ treniņa tēmai.  Programmas pieteicējam ir tiesības zināt, kādi eksperti ir piedalījušies 

viņa pieteikuma/-u vērtēšanā. 

Atbildi par programmas atbilstību LPB kvalitātes kritērijiem sniedz ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā 

kopš programmas pieteikšanas. 

 

Pieteikšanās termiņš 
 

Programmas, kuras plānots īstenot š.g. rudens sezonā, var pieteikt līdz š.g. 17. jūnijam, sūtot 

aizpildītu pieteikuma veidlapu uz lpb.kompetencescentrs@gmail.com.  

 


