
  

Psiholoģiskās konsultēšanas 

pamatprasmes 

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde  
“Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centrs”  
piedāvā mācību programmu 
 

 
 

Mērķauditorija 
psihologi, psiholoģijas studenti un  citu palīdzošo, izglītojošo, konsultējošo profesiju 

pārstāvji  

Apjoms 
40 akadēmiskās stundas 

Mērķis 
Padziļināt zināšanas, pilnveidot prasmes un attīstīt kompetences par konsultēšanu kā 

profesionālās darbības veidu. 

Ieguvumi 
• Prasme identificēt psiholoģiskās konsultēšanas pamatprincipus, izvirzīt 

konsultēšanas mērķi un kritiski izvērtēt atbilstošāko konsultēšanas veidu. 

• Salīdzināt dažādas psiholoģiskās konsultēšanas vēsturiski teorētiskās pieejas. 

• Piemērot tiesiskos un ētiskos apsvērumus psiholoģiskajā konsultēšanā. 

• Apzināties konsultanta lomu konsultēšanas procesā.  

• Pielietot un nostiprināt psiholoģiskās konsultēšanas pamata prasmes un tehnikas. 

• Sertifikāts par programmas apguvi 40 akadēmisko stundu apjomā. 

 

 

 

Programmas galvenās tēmas 

Konsultēšanas pamatprincipi un 

vēsturiski teorētiskie aspekti 

konsultēšanā 

 

 

 

 

 

 

Tiesiskie un ētiskie apsvērumi 

psiholoģiskā konsultēšanā un 

konsultanta personības nozīme 

konsultēšanas procesā 

Psiholoģiskās konsultēšanas 

pamata prasmes  un psiholoģiskās 

konsultēšanas procesa noslēgums  

un izvērtējums 

Organizācija un apjoms 
 

24.09.2022. -  22.10.2022 

Mācību norise plānota 4 nedēļas. 

Norises vieta: tiešsaistē, izmantojot digitālo 

platformu ZOOM, un klātienē. 

Tiešsaistes nodarbības laikā dalībniekiem 

jānodrošina strādājošs mikrofons un 

videokamera. 

 

 

 

 

24.09.2022  sestdiena 

25.09.2022  svētdiena 

01.10.2022 sestdiena 

02.10.2022 svētdiena 

15.10.2022 sestdiena 

22.10.2022 sestdiena 

 

tiešsaistē 

tiešsaistē 

klātienē 

konsultesana.lpb.pkc@gmail.com 



 

Indra Majore Dūšele, Mg. psych., Mag. ves.apr. 

Zinātniskā grāda pretendente medicīnā,  klīniskā, veselības un konsultatīva psiholoģe, 

sertificēta deju un kustību terapeite, supervizore. Pasniedzēja Rīgas Stradiņa 

universitātē. Izglītības, atjaunotnes un kultūras centra "Miervidi" dibinātāja. Izveidojusi 

vienu no pirmajām apzinātības prakses programmām Latvijā. Daudzu publikāciju, t.sk. 

grāmatu līdzautore. Dalība vairākās profesionālās asociācijās un biedrībās. 

 

Irēna Goluba, psiholoģe 

Psihoterapijas speciāliste, psiholoģijas pasniedzēja, sociālais psihologs (Maskavas 

Valsts Universitāte), geštaltterapeite, geštaltterapijas supervizore (Parīzes Geštalta 

Skola), Latvijas Psihoterapeitu Biedrības prezidente (1997.-1999.), Latvijas 

Geštaltterapijas asociācijas prezidente (2016.-2020.). 

 

Ivans Jānis Mihailovs, Dr. iur., Mg. man. 

Psihologu sertifikācijas padomes priekšsēdētājas vietnieks, Rīgas Stradiņa universitātes 

docents. Pieredze normatīvo aktu izstrādē, konfliktu un problēmsituāciju risināšanā. 

Vairāku publikāciju autors, tostarp saistībā ar psihologa, mākslas terapeita un 

supervizora profesionālās darbības tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem. 

 

Laura Liberte, Mg. psych. 

Sertificēta psiholoģe, eksistenciālās psihoterapijas speciāliste. 18 gadu konsultēšanas 

pieredze privātpraksē, strādājot ar klientiem individuāli un vadot seminārus Latvijā. Kopš 

2017. gada vadījusi lekcijas RSU un joprojām darbu turpina LU. 

 

Marina Brice, Mg. psych. 

Zinātniskā grāda pretendente klīniskajā psiholoģijā, sertificēta kognitīvi biheiviorālā 

psihoterapeite un KBT supervizore, sertificēta klīniskā un konsultatīvā psiholoģe ar 

pārrauga tiesībām. Vairāk nekā desmit gadu darba pieredze sociālajā dienestā, 

bāriņtiesu klientu psiholoģiskajā izpētē un psiholoģiskajā konsultēšanā. No 2015.gada 

līdz 2022.gadam darbojas Psiholoģijas un KBT centrā “Intellego”. Kopš 2015.gada ir 

pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. 

 

 

 

 

Lektori 

 

Dalības maksa un pieteikšanās kārtība  

1. Reģistrācija semināram saitē: forms.gle/vxqJCk8K8V1BDrw39  

2. Apmaksa atbilstoši plānam (dalībnieku skaits ierobežots): 

Rekvizīti: Latvijas Psihologu biedrība 

Vienotais reģ. Nr.: 40008203882 

Konta Nr.: LV83HABA0551050540179 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

220.00 EUR 

Piesakoties mācībām līdz 

15.06.2022 un veicot 

apmaksu 20% apmērā. 

Atlikusī dalības maksa 80% 

apmērā jāveic līdz 16.09.2022 

 

 

 

260.00 EUR 

Piesakoties mācībām pēc 

15.06.2022 

 Apmaksa jāveic līdz 

16.09.2022 

280.00 EUR 

Piesakoties mācībām un 

apmaksu veicot pēc 

16.09.2020 

Apmaksa jāveic līdz 

23.09.2022 

 

forms.gle/vxqJCk8K8V1BDrw39

