
 
LPB Profesionālās kompetences centrs  

25. septembrī 10:00-11:30 
tiešsaistē* organizē semināru 

“Reliģiozitāte, garīgums un maģiskā domāšana psiholoģiskās konsultēšanas ietvaros – 
resursi un grūtības” 

(2 akadēmiskās stundas) 

 
Reģistrācijas saite: saite.lv/x41FD 
 

Semināra 
vadītājs: 

Mg. Pscyh., Edijs Zemvaldis 
- Ieguvis maģistra grādu profesionālajā maģistratūras programmā „Veselības psiholoģija”, 

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). Saņēmis RSU atzinības rakstu par izcilām zināšanām, 
prasmēm un kompetenci specialitātē un izciliem panākumiem pētniecībā. 

- Apguvis bāzes līmeni Francijas psihoterapijas metodē - psihoorganiskā analīze un  turpina 
apgūt psihoterapijas profesionālo līmeni, Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrā. 

- Strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldē, ESF ietvaros, par ģimenes atbalsta bloka koordinatoru. 
Paralēli pamatdarbam strādā par psihologu psiholoģijas un KBT centrā “Intellego” un 
lektoru RSU. 

- Zinātniskās un praktiskās intereses ir saistītas ar reliģiozitātes, garīguma un kultūru 
pētniecību. 

- Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas biedrs. 
 

Apakštēmas: - Konceptu un/vai jēdzienu (reliģiozitāte, garīgums, maģiskā domāšana, 
paranormālās pārliecības) skaidrojums (ieskats jēdzienu/konceptu attīstība, 
novērtēšanas iespējās). 

- Reliģiozitāte un garīgums konsultēšanas procesā – resursi un riski.  
- Reliģiozitātes, garīguma un maģiskās domāšanas saistība – grūtību identificēšana 

konsultēšanas procesā. 
 

*Ja Jūs būsiet reģistrējies šim semināram un samaksājis dalības maksu līdz 23. septembrim (tie, kam nepieciešams rēķins, līdz 22. 
septembrim), tad 24.09.2021. vakarā e-pastā Jūs saņemsiet saiti uz vebināru. Zoom digitālais risinājums nodrošinās iespēju 
redzēt prezentāciju, dzirdēt mācībspēka komentārus, kā arī uzdot jautājumus par saturu. 

 
Semināra dalības maksa 12 EUR jāsamaksā līdz 23.09.2021. (tiem, kam nepieciešams rēķins, līdz 
22.09.2021). 
 
Samaksa tikai ar pārskaitījumu:  
Latvijas Psihologu biedrība 
Vienotais reģ. Nr.: 40008203882 
Konta Nr.: LV83HABA0551050540179 
 
Pamatojumā lūdzam norādīt: Par dalību 25. septembra seminārā, apliecības saņēmēja vārds, uzvārds. 
Apliecības par dalību tiks nosūtītas uz e-pastu, kas norādīts semināru elektroniskajā reģistrācijā. 
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet:  
lpb.kompetencescentrs@gmail.com 
 
- LPB Profesionālās kompetences centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta 

profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde.  
- LPB Profesionālās kompetences centra izdotā apliecība ir derīgs tālākizglītības dokuments. 
- Informējam, ka semināru laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotogrāfijas un video ieraksti var tikt izmantoti 

publicitātei un mācībām nekomerciālos nolūkos. 
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