
 

 

 
 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas 

uzlabošana” 

 

Veselības centra "Vivendi" struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde ”Medicīnas 

tālākizglītības centrs” ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu “Psihisko un uzvedības 

traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē. Agresīvās 

uzvedības nemedikamentozā korekcija”. 

Programmas mērķauditorija: Ārsts, māsa, ārsta palīgs 

Programmas mērķis ir sniegt priekšstatu par psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas 

terapijas principiem stacionārā un ambulatorā praksē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas 

darbā ar pacientiem ar psihiskiem traucējumiem un agresivitāti, iegūt specifiskas prasmes psihisko 

traucējumu un ar to saistīto uzvedības reakciju atpazīšanā, līdz ar to prast izvērtēt personas psihisko 

stāvokli, lai apgūtās iemaņas spētu praktiski pielietot profesionālajā darbībā. 

Programmas īstenošanas ilgums ir 32 akadēmiskās stundas (3 dienas), no kurām 16 akadēmiskās 

stundas ir teorētiskās nodarbības un 16 akadēmiskās stundas ir praktiskās nodarbības.  

Programmas mācību norises laiks:  

1. A grupa: 29. jūnijs; 2., 4. un 9. jūlijs, Rīgā 

1. B grupa: 29. jūnijs; 2., 6. un 10. jūlijs, Rīgā 

2. A grupa: 6., 16., 18. un 23. jūlijs, Rīgā 

2. B grupa: 6., 16., 20. un 24. jūlijs, Rīgā 

3. A grupa: 31. augusts, 7., 12. un 17. septembris, "Ģintermuižā" 

3. B grupa: 31. augusts, 7., 14. un 18. septembris, "Ģintermuižā" 

Programmas mācību vadītāji ir veselības centra “Vivendi” speciālisti: psihiatrs Janis Bušs,  

psihiatre Beāte Šternberga, psihiatre Natālija Bērziņa - Novikova un klīniskā psiholoģe Kristīne 

Dūdiņa. 

Norises vieta: 1. un 2. grupai Dzirnavu ielā 16, Rīga (karti un sabiedriskos transportus skatīt šeit), 

3. grupai - "Ģintermuiža", Filozofu ielā 69,  Jelgava. 

Dalība apmācību programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks piešķirtas apliecības par neformālās 

izglītības programmas apguvi 32 TIP vērtībā. 

Pieteikties uz kursiem var šeit 

Vairāk informācijas: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 288 50 851 (Paula) vai 29 

469 750 (Agita) 

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie dati tiks apstrādāti Veselības ministrijas 

nolūkiem. Iebildumu gadījumā lūdzam sazināties! 

 
Plašāka informācija: 

-  par neformālo izglītības programmu “Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas 

principi stacionārā un ambulatorā praksē. Agresīvās uzvedības nemedikamentozā korekcija” 

atrodama šeit. 

https://vivendicentrs.lv/lv/kontakti-un-darba-laiks
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7vVsdpems54DTq_Snkrw-7KPCmZPxwQc-NO1qfreIPznRRQ/viewform
https://vivendicentrs.lv/filemanager/Izversta_informācija_Psihiskie_un_uzdevibas_trauc_musdienigas_terapijas.pdf

