
Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” 

SUPERVIZORU SERTIFIKĀCIJAS NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgi jautājumi un nolikumā lietotie termini 

 

1.1. Vispārīgie jautājumi. 
 

1.1.1. Nolikums nosaka supervizoru sertifikācijas un resertifikācijas procesa kārtību. 
 

1.1.2. Sertificēšanas un resertifikācijas procesa organizēšanu veic biedrības “Latvijas supervizoru 

apvienība” apstiprinātā “Sertifikācijas komisija”, kuras darbību nosaka “Supervizoru 

Sertifikācijas nolikums”. 
 

1.1.3. Supervizora sertifikāts ir apliecinājums profesijas piederībai un profesionālai darbībai. 

Supervizora sertifikāts nozīmē supervizora profesionālās darbības savstarpējo atzīšanu LSA un 

ANSE kontekstā un vienotu izpratni par supervizora profesionālajām vērtībām, mērķiem un 

ētiku. 

 

1.2. Nolikumā lietotie termini. 
 

1.2.1. LSA – biedrība “Latvijas supervizoru apvienība”. 
 

1.2.2. ANSE – Eiropas Nacionālo supervīziju organizāciju asociācija, kuras biedre ir LSA (skat. 

papildus info www.anse.eu). 
 

1.2.3. Supervīzija – mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts supervizējamajiem 

(tostarp profesionāļiem, profesionāļu grupām, komandām vai organizācijām) par jautājumiem, 

kas saistīti ar profesionālo darbību1. 
 

1.2.4. Supervizors – ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kura izglītība atbilst piektajam 

profesionālās kvalifikācijas līmenim (5 PKL) un atbilst septītajam Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmenim (7 LKI)2 un kurš papildu ir ieguvis supervizora kvalifikāciju 

(izglītību) absolvējot profesionālo maģistra studiju programmu vai profesionālās tālākizglītības 

programmu. Supervizors sniedz supervīzijas pakalpojumu - mērķtiecīgi organizētu 

konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa, 

komanda vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās 

darbības kvalitāti. 
 

1.2.5. Supervīzija par supervīziju – supervizora profesionālās pilnveides darbības forma. 
 

1.2.6. Supervizors par supervīziju – ir profesionāls supervizors, kurš ir ieguvis izglītību atbilstoši 

ANSE prasībām un praktizē kā supervizors vismaz piecus gadus. Supervizoram, kurš sniedz 

„supervīziju par supervīziju” jāievēro ētiskās normas uz izslēdz diādiskām vai triādiskām 

attiecībām.  
 

1.2.7. Diādiskās/triādiskās attiecības – subordinētas darba attiecības, ģimenes attiecības, 

mācībspēku un studentu attiecības, tuvas draudzīgas attiecības. 
 

1.2.8. Supervīzija mācību procesā – mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts 

supervizējamajiem (tostarp profesionāļiem, profesionāļu grupām, komandām vai 

                                                           
1  Nacionālā enciklopēdija. Šķirklis: supervīzija, skat.:  https://enciklopedija.lv/skirklis/98499-superv%C4%ABzija  
2  EKI līmeņi aptver visus izglītības veidus (profesionālā, vispārējā un akadēmiskā izglītība), visas izglītības pakāpes 

(pamata, vidējā un augstākā izglītība, tālākizglītība), kā arī visas izglītības formas (formālā, neformālā un ikdienas 

izglītība). http://www.nki-latvija.lv/par-eki un http://www.nki-

latvija.lv/content/files/LKI_limenu_aprakstu_tabula_2017.pdf  

http://www.anse.eu/
https://enciklopedija.lv/skirklis/98499-superv%C4%ABzija
http://www.nki-latvija.lv/par-eki
http://www.nki-latvija.lv/content/files/LKI_limenu_aprakstu_tabula_2017.pdf
http://www.nki-latvija.lv/content/files/LKI_limenu_aprakstu_tabula_2017.pdf
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organizācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar profesionālo darbību, kurā supervizors ir jebkurš 

mācībspēks, var būt iesaistīts vērtēšanas vai varas attiecībās ar studentu vai topošo supervizoru. 
 

1.2.9. Supervīzija ārpus mācību procesa – mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs 

atbalsts supervizējamajiem (tostarp profesionāļiem, profesionāļu grupām, komandām vai 

organizācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar profesionālo darbību, kurā supervizors nav 

iesaistīts vērtēšanas vai varas attiecībās ar studentu vai topošo supervizoru. 
 

1.2.10. Sertifikācija – process LSA biedram, kurš pretendē uz LSA supervizora sertifikātu. 

Sertifikācija var būt pirmreizējs vai atkārtots (resertikācijas) process. 
 

1.2.11. Resertifikācija – sertifikācijas process LSA biedram, kurš atkārtoti pretendē uz LSA 

supervizora sertifikātu. Resertifikācijas process ir pielīdzināms sertifikācijas procesam ar 

atšķirīgiem vērtēšanas kritērijiem. 
 

1.2.12. Pirmreizējā resertrifikācija ir process, kad piešķir atkārtotu sertifikātu pēc pirmreizējā divu 

gadu sertifikāta darbības beigām. 
 

1.2.13. Atkārtotā resertifikācija ir process, kad piešķir atkārtotu sertifikātu (resertifikācijas procesā) 

pēc tam, kad ir bijis piešķirts pirmreizējais sertifikāt vai resertifikāts uz pieciem gadiem.  
 

1.2.14. Sertifikācijas kandidāts –  LSA biedrs, kurš iesniedz dokumentus supervizora sertifikācijai 

vai resertifikācijai. 
 

1.2.15. Resertificējamais supervizors – sertificēts supervizors, LSA biedrs, kurš iesniedz 

dokumentus supervizora resertifikācijai. Resertificējamais supervizors ir pielīdzināms 

sertifikācijas kandidātam. 
 

1.2.16. Sertifikācijas komisija – LSA biedru kopsapulcē izveidota LSA sertificētu biedru komisija, 

kuri strādā biedru labā. 
 

1.2.17. Sertificēšanas process – kārtība kādā LSA Sertifikācijas komisija piešķir LSA supervizora 

sertifikātu, saskaņā ar šo nolikumu.  
 

1.2.18. Profesionālā pilnveide – iekļauj tālākizglītību, supervīzijas par supervīziju, zinātnisko darbību 

un darbību LSA. 
 

1.2.19. Tālākizglītība – izglītības uzskaites un piešķiršanas kritērijs supervizoru sertifikācijai (skat. 

prasības 3. pielikumā). 
 

1.2.20. LSA supervizora sertifikāts – biedrības LSA Sertifikācijas komisijas izsniegts dokuments, 

kas apliecina personas kvalifikāciju, sagatavotības līmeni, atbilstību supervizora specialitātei, 

nozares un profesijas prasībām.  LSA sertifikāts apliecina piederību profesionālai supervizoru 

biedrībai. LSA Sertifikāts izsniegts uz noteiktu laiku. Sertifikātu var piešķirt tikai LSA 

biedriem. 
 

1.2.21. Supervīzijas stunda ir no 45 līdz 60 minūtēm. 
 

1.2.22. Kovīzija – koleģiāla pašorganizēta un pašvadīta grupas supervīzijas forma  starp dažādu vai 

vienas nozares supervizoriem, kuras mērķis ir iegūt “supervīziju par supervīziju” vai 

„supervīziju” (skat. 4. pielikumu). Kovīziju reģistrē LSA valdē, kura regulē kovīzijas 

reģistrācijas procesu. 
 

1.2.23. Intervīzija – ir starptautiska grupas supervīzijas process starp dažādu vai vienas nozares 

supervizoriem, kuras mērķis ir iegūt “supervīziju par supervīziju”, kura ir reģistrēta ANSE 

(skat. papildus info www.anse.eu). 

 

  

http://www.anse.eu/
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2. Sertifikācijas komisijas izveide un darbība 

 
2.1. Sertifikācijas komisijas izveidošana. 

 

2.1.1. LSA biedru kopsapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē sertifikācijas komisiju – LSA 

biedrus, kam ir spēkā esošs LSA izsniegts supervizora sertifikāts piecu cilvēku sastāvā uz 

četriem gadiem. 

2.1.2. Ievēlētie sertifikācijas komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl 

sertifikācijas komisijas vadītāju, viņa vietnieku (-us) un sertifikācijas komisijas sekretāru. 
 

2.1.3. Sertifikācijas komisijas darbu vada sertifikācijas komisijas vadītājs vai viņa vietnieks (-i) 

(vadītāja prombūtnes laikā). 
 

2.1.4. Ja Sertifikācijas komisijas darbības laikā, kāds (-i) no komisijas locekļiem vēlas izbeigt savu 

darbību tajā, viņam jāpaziņo ar iesniegumu sava vēlme LSA valdei un Sertifikācijas komisijai. 

LSA valde ar sertifikācijas komisiju 3 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izvirza 

citu kandidātu, kuru apstiprina tuvākajā LSA biedru kopsapulcē.  
 

2.1.5. Sertifikācijas komisija loceklis tiek ievēlēta ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas. 

 

2.2. Sertifikācijas komisijas mērķi, uzdevumi un pienākumi. 
 

2.2.1. LSA sertifikācijas komisijas mērķis ir saskaņā ar LSA nolikumu, LSA sertifikācijas nolikumu 

izskatīt iesniegtos sertificēšanai dokumentus un piešķirt LSA sertifikātu.  
 

2.2.2. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai biedru kopsapulcei sertifikācijas nolikumu, tā pilnveides 

un grozījumu nepieciešamību. 
 

2.2.3. Vismaz reizi gadā biedru kopsapulcē informēt par sertifikācijas komisijas darbu, procesu un 

rezultātiem. 
 

2.2.4. Sniegt individuālās konsultācijas un atbalstu sertifikācijas kandidātiem par sertifikācijas 

procesu un dokumentu sagatavošanu. 
 

2.2.5. Divas reizes gadā organizēt LSA biedru sertifikācijas procesu. Sertifikācijas kandidātiem 

sertificēšanas pieteikumu ar dokumentiem jāiesniedz kalendāra gadā līdz 1. februārim un/vai 

1. oktobrim. 
 

2.2.6. Izskatīt sertificējamā kandidāta iesniegtos dokumentus, tajā skaitā izvērtēt sertificējamā/ 

resertificējamā kandidāta profesionālās un zinātniskās darbības, un profesionālās pilnveides 

atbilstību ar sertifikācijas nolikuma prasībām. Sertifikācijas komisija ir tiesīga sertifikācijas 

kandidātam lūgt uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus, iesniegt precizējumus vai 

paskaidrojumus un apstiprinājumu profesionālās darbības praksei. 
 

2.2.7. Sertifikācijas komisija ir tiesīga uzaicināt uz klātienes vai tiešsaistes tikšanos sertificējumo 

kandidātu un veikt pārrunas par sertifikācijas iesniegtiem dokumentiem, kvalifikāciju un 

profesionālo pilnveidi. Nepieciešamības gadījumā uz tikšanos var pieaicināt LSA valdi un 

ētikas komisiju. 
 

2.2.8. Sagatavot lēmumu par sertificējamā kandidāta sertifikāciju/resertifikāciju (nepeiciešamības 

gadījumā ar nosacījumu, vai atteikumu veikt sertifikāciju) (skat. 5. pielikumu: Lēmuma 

paraugs). 
 

2.2.9. Informēt LSA valdi par sertifikācijas procesā iegūtiem novērojumiem un rezultātiem, t.sk. LSA 

valdei iesniegt sertifikācijas procesa protokolu. 
 

2.2.10. Sniegt informāciju LSA valdei par piešķirtajiem, apturētajiem un anulētajiem sertifikātiem.  
 

2.2.11. Protokolēt LSA sertifikācijas komisijas sēdes un pieņemtos lēmumus. LSA sertifikācijas 

komisijas protokolus un lēmumus publicēt www.supervīzija.lv biedru sadaļā.  

http://www.supervīzija.lv/
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2.2.12. Sertifikācijas komisijas vadītāja pienākums ir informēt LSA valdi par sertifikācijas procesu 

saskaņā ar nolikumu, sasaukt sertifikācijas komisijas sēdes un sekot sertifikācijas nolikuma 

izpildei. 

2.2.13. Sertifikācijas komisija par notikušu ir atzīstama vismaz ar trīs sertifikācijas komisijas 

dalībnieku piedalīšanos sertifikācijas komisijas sēdē, kur ikviena sertifikācijas komisijas 

locekļa balss un viedoklis ir līdzvērtīgs citiem komisijas locekļiem. 
 

2.2.14. Organizēt sertifikāta elektronisku saņemšanu un reģistrēšanu. Elektroniskais sertifikāts tiek  

nosūtīts uz sertificētā supervizora sertifikācijas pieteikumā norādīto e-pastu PDF formātā. 
 

2.2.15. Nosūtīt sertifikātu vai sertifikāta dublikātu, pēc supervizora iesnieguma, ja sertifikāts ir 

nozaudēts vai ja ir mainījies sertificētā supervizora vārds vai uzvārds. 
 

2.2.16. Sertifikācijas komisijas vadītājs un sekretārs nodrošina sertifikācijas dokumentu apriti, 

glabāšanu un noformēšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un atbilstoši  personas datu 

aizsardzībai. 

 

3. Pirmreizējās sertifikācijas nosacījumi 

 
3.1. Pirmreizējās sertifikācijas prasības. 

 

3.1.1. Ir LSA biedrs. 
 

3.1.2. Ir ieguvis izglītību supervīzijā, kas atbilst ANSE supervizoru izglītības prasības un/vai Latvijas 

Republikas supervizora profesijas standartam (skat. 6. pielikumā ANSE supervizoru izglītības 

prasības un supervizora profesijas standartu).  
 

3.1.3. Ir saņēmis supervīziju par supervīziju ārpus mācību procesā (individuāli vai grupā) vismaz 35 

stundu apjomā pēdējo divu gadu laikā pie ANSE izglītības prasībām atbilstoša  supervizora, 

kurš ir vismaz pieci gadi supervizora praksē. 
 

3.1.4. Ir rekomendācija no supervizora par supervīziju būt sertificētam LSA biedrībā. Rekomendāciju 

var izsniegt supervizors par supervīziju, pie kura ir saņemtas vismaz 18 supervīzijas stundas. 
 

3.1.5. Ir veicis supervīzijas praksi ne mazāk kā 45 stundu apjomā pēdējo divu gadu laikā; 
 

3.1.6. Ir profesionālā pilnveide un tālākizglītība supervīzijā, par pēdējiem diviem gadiem, ne mazāk 

kā 20 stundu apjomā. Izņēmums supervizoriem, kuri izglītību supervīzijā ieguvuši pēdējo divu 

gadu laikā. 
 

3.1.7. LSA  pirmreizējo sertifikātu izsniedz uz diviem gadiem. 

 

3.2. Sertifikātu piešķir LSA biedram, kurš atbilst sertifikācijas nolikuma prasībām un visus 

zemāk uzskaitītos dokumentus ir iesūtījis elektroniski (.dok vai .pdf, vai .jpg formātā) 

sertifikācijas komisijai uz e-pastu: lsa.sertifikacija@gmail.com kalendārā gadā līdz 1. 

februārim vai 1. oktobrim. 
 

3.2.1. Sertifikācijas lapa (skat. 1. pielikumu), kura ietver: 
 

3.2.1.1. pārskatu par supervizora izglītību (skat. 6. pielikumā ANSE supervizoru izglītības 

prasības un supervizora profesijas standarts); 

3.2.1.2. supervīzijas pieredzi kā supervizējamam, minimālais apjoms 30 supervīzijas  stundas 

pirms mācībām vai mācību laikā (var notikt pie supervizora mācību procesā);  

3.2.1.3. pārskatu par saņemtajām supervīzijām par supervīziju ārpus mācību procesā 

(individuāli vai grupā) vismaz 35 stundu apjomā pēdējo divu gadu laikā pie ANSE 

izglītības prasībām atbilstoša supervizora, kurš ir vismaz piecus gadus supervizora 

praksē. Ja pretendenta supervizors par supervīziju nav LSA biedrs, tad sertifikācijas 

mailto:lsa.sertifikacija@gmail.com
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komisija ir jāiesniedz papildus informāciju par supervizora kvalifikāciju un 

kompetencēm atbilstoši šī nolikuma prasībām; 

3.2.1.4. refleksiju par saņemtajām supervīzijām par supervīziju ārpus mācību procesā; 

3.2.1.5. pārskatu par profesionālo pilnveidi un tālākizglītību supervīzijā un brīvā formā sasaiste 

ar supervizora profesiju un praksi (izņēmums supervizoriem, kuri izglītību supervīzijā 

ieguvuši pēdējo divu gadu laikā). 
 

3.2.2. Augstākās profesionālās izglītības diploma kopija/as. 
 

3.2.3. Supervizora izglītības dokumenta kopijas: diploms, diploma pielikums, kur ir programmas 

saturs un apjoms. 
 

3.2.4. Profesionālās darbības, izglītības un pieredzes pārskats (CV). 
 

3.2.5. Sertifikāts/i vai apliecība/s par saņemtām “supervīzijām par supervīziju”. 
 

3.2.6. Sertifikāti, apliecības vai diplomu kopijas par profesionālo pilnveidi vai tālākizglītību 

supervīzijā. 
 

3.2.7. Brīvā formā rekomendācija par sertificēšanu no supervizora, pie kura ir saņēmis vismaz 18 

stundas “individuālo vai grupas supervīziju par supervīziju” ārpus mācību procesa. 
 

3.2.8. Maksājumu dokumenta kopija par sertificēšanās maksas veikšanu saskaņā ar LSA kopsapulcē 

noteikto summu. 

 

4.  Resertifikācijas nosacījumi 

 
4.1. Resertifikācijai var pieteikties LSA sertificēts supervizors, kurš ir LSA biedrs un kuram 

saskaņā ar sertifikācijas komisijas lēmumu nav anulēts izsniegtais sertifikāts vai arī nav 

apturēta izsniegtā sertifikāta darbība (aizliegums attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību 

ierobežojums ir spēkā). 
 

4.2. Resertifikācija ir iedalīta divos resertifikācijas procesos: pirmreizēja un atkārtotā 

resertifikācija. 
 

4.3. Pirmreizējā resertifikācijas process tiek piemērots pēc pirmreizējās sertifikācijas, kur 

sertifikāts ir piešķirts uz diviem gadiem. Pirmreizējās resertifikācijas prasības ir: 
 

4.3.1. ir veikta supervizora prakse vismaz 45 stundu apjomā iepriekšējā sertifikāta darbības laikā; 
 

4.3.2. ir apmeklējis profesionālās pilnveides pasākumus un /vai tālākizglītības pasākumus supervīzijā 

par pēdējiem 2 gadiem ne mazāk kā 25 stundu apjomā, kur vismaz ½ no tālākizglītības 

pasākumiem ir saistīti ar supervizora prakses pilnveidi un/vai darbību LSA; 
 

4.3.3. ir saņēmis individuālo vai grupas supervīziju par supervīziju 25 stundu apjomā iepriekšējā 

sertifikāta darbības laikā. Un papildus vēlamas kovīzijas, vai intervīzijas pieredze vismaz 12 

stundu apjomā; 
 

4.3.4. ir veikti LSA biedru naudas un sertifikācijas maksas maksājumi; 
 

4.3.5. ir veicis biedra pienākumus, piemēram, apmeklējis LSA sapulces, LSA organizētos 

pasākumus, iesaistījies LSA attīstībā un darbībā saskaņā ar LSA statūtiem; 
 

4.3.6. LSA sertifikāts, kurš iegūts resertifikācijas procesā tiek piešķirts uz pieciem gadiem. 

 

4.4. Atkārtotais resertifikācijas process tiek piemērots pēc pirmreizējās resertifikācijas, pēc 

pieciem gadiem. Atkārtotās resertifikācijas prasības ir: 
 

4.4.1. ir veikta supervizora prakse vismaz 90 stundu apjomā iepriekšējā sertifikāta darbības laikā;  
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4.4.2. ir apmeklējis profesionālās pilnveides pasākumus un /vai tālākizglītības pasākumus supervīzijā 

par pēdējiem 5 gadiem ne mazāk kā vismaz 50 stundu apjomā, kur vismaz ½ no tālākizglītības 

pasākumiem ir saistīti ar supervizora prakses pilnveidi un / vai darbību LSA;  
 

4.4.3. ir saņēmis individuālo vai grupas supervīziju par supervīziju vai kovīziju, vai intervīziju, 

vismaz 50 stundu apjomā iepriekšējā sertifikāta darbības laikā. Vismaz ½ supervīziju par 

supervīziju ir saņemtas pie supervizora;  
 

4.4.4. ir veikti LSA biedru naudas un sertifikācijas maksas maksājumi;  
 

4.4.5. ir veicis biedra pienākumus, apmeklējis LSA sapulces, LSA organizētos pasākumus, iesaistījies 

LSA attīstībā un darbībā, saskaņā ar LSA nolikumu;  
 

4.4.6. LSA sertifikāts, kurš iegūts resertifikācijas procesā tiek piešķirts uz pieciem gadiem. 

 

4.5. Sertifikātu piešķir LSA sertificētam supervizoram, kurš atbilst sertifikācijas nolikuma 

prasībām un visus zemāk uzskaitītos dokumentus ir iesūtījis elektroniski (.dok vai .pdf, 

vai .jpg formātā) sertifikācijas komisijai uz e-pastu: lsa.sertifikacija@gmail.com katra 

gada laikā līdz 1. februārim vai 1. oktobrim. 
 

4.5.1. Resertifikācijas lapa (skat. 2. pielikumu), kas sevī iekļauj: 

4.5.1.1. apliecinājums un apraksts par supervizora praksi, profesionālo darbību, iepriekšējā 

sertifikāta darbības laikā; 

4.5.1.2. profesionālās pilnveides un /vai tālākizglītības pārskats un aprakstu, iepriekšējā 

sertifikāta darbības laikā (skat. 3. pielikumu par tālākizglītības kritērijiem); 

4.5.1.3.   pārskatu par “supervīzija par supervīziju” iepriekšējā sertifikāta darbības laikā. 
 

4.5.2. Finanšu dokumenta kopiju par “Resertifikācijas” apmaksu. 
  

4.5.3. Resertifikācijas process netiek piemērota, ja iesniedzot sertifikācijas procesam minētos 

dokumentus, ir beidzies iepriekšējais sertifikāta derīguma termiņš un ja sertifikāts ir ticis 

anulēts. Šajos gadījumos, lai resertificējamais kandidāts atjaunotu sertifikātu, ir jāiesniedz 

iesniegums brīvā formā, kurā paskaidro radušos situāciju: 

4.5.3.1. ja sertifikāts ir bijis anulēts, tad jānorāda darbības un dokumentus, ja attiecināms, 

kuras veiktas, lai novērstu anulācijas iemeslu. Pozitīva lēmuma rezultātā, sertifikāts 

var tik piešķirts ar vai bez nosacījumiem uz 2 gadiem; 

4.5.3.2. ja sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, bet ir izpildīti visi resertifikācijas 

nosacījumi par iepriekšējiem 2 vai 5 gadiem (atkarīgs no resertifikācijas procesa). 

Pozitīva lēmuma rezultātā, sertifikāts var tik piešķirts ar vai bez nosacījumiem uz 5 

gadiem; 

4.5.3.3. ja resertificējamais supervizors nav veicis supervizora praksi atbilstoši resertifikācijas 

prasībām vai bijis prakses pārtraukums. Pozitīva lēmuma rezultātā, sertifikāts var tik 

piešķirts ar nosacījumiem uz 2 gadiem, kuros jāizpilda visi pirmreizējās 

resertifikācijas nosacījumi.  

 

5. Sertifikācijas process un kārtība 

 
5.1. Sertificēšanas kārtība un process. Visi nosacījumi atbilst sertifikācijai un resertifikācijai. 
 

5.1.1. Sertifikācijas komisija izskata iesniegtos dokumentus par sertifikāciju un pieņem lēmumu par 

sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu sertifikācijai 30 dienu laikā pēc sertifikācijas dokumentu 

iesniegšanas termiņa. 

5.1.2. Sertifikācijas komisijas sēdes var notikt klātienē vai tiešsaistē. Sēdes tiek protokolētas. 
 

5.1.3. Sertifikācijas komisija veic trīs pakāpju izvērtēšanu: 

1. pakāpe: 15 dienu laikā kopš iesniegšanas termiņas tiek izvērtēts, vai ir iesniegts laikā, veikta 

sertifikācijas samaksa un iesniegts nepieciešamo dokumentu apjoms; 
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2. pakāpe: pēc 15 dienām sertifikācijas kandidātam tiek lūgts iesniegt papildinājumus, ja 

attiecināms, un uzsākta saturiskā kvalitatīvā dokumentu izvērtēšana; 

3. pakāpe: līdz 30 izvērtēšanas dienai no sertifikācijas iesniegšanas termiņa, notiek 

sertifikācijas komisijas sēde, kurā tiek diskutēts un pieņemts kopīgs sertifikācijas komisijas 

lēmums. 

5.1.4. Sertifikācijas komisija informē sertificējamo supervizoru par sertifikācijas komisijas sēdes 

laiku un vietu. Sertificējamam supervizoram ir tiesības piedalīties sertifikācijas komisijas sēdē, 

kurā tiek izskatīts jautājums par viņa sertifikāciju. 

5.1.5. Sertifikācijas komisija lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, piešķiršanu ar nosacījumu vai par 

atteikumu piešķirt sertifikātu pieņem klātienes vai tiešsaistes sēdē ar sertifikācijas komisijas 

locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

5.1.6. Ja sertifikācijas komisija nevar pieņemt lēmumu vai ir pretrunīgi viedokļi un dokumentu 

interpretācija, tad sertifikācijas komisija pagarina noteiktam kandidātam sertifikācijas 

izskatīšanas laiku līdz 60 dienām un aicina sertificējamo kandidātu uz klātienes vai attālināto 

tikšanos, lai precizētu informāciju. 

5.1.7. Sertifikācijas komisija var pieņemt lēmumu ar nosacījumiem, piemēram, ja sertifikācijas 

kandidātam ir nelielas nepilnības kvantitatīvo vai kvalitatīvo radītāju izpildē, tad  trūkstošos 

kvantitatīvos vai kvalitatīvos nosacījumus noteiktā laikā ir jāizpilda un jāiesniedz sertifikācijas 

komisijai.  Sertifikācijas komisija var samazināt, vai pagarināt sertifikāta piešķiršanas darbības 

laiku. Nosacījumi stājas spēkā tad, ja sertificējamais kandidāts tiem piekrīt. Ja nepiekrīt var 

lūgt caurskatīt vai apstrīdēt LSA sertifikācijas komisijas lēmumu, rakstot iesniegumu LSA 

valdei 5 darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas, saskaņā ar šī nolikuma 6. nodaļu. 
 

5.1.8. Sertifikācijas komisija piecu darba dienu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu nosūta 

saskaņošanai LSA valdei. LSA valde piecu darba dienu laikā var lūgt sertifikācijas komisiju 

pārskatīt lēmumu par visiem vai kādu no sertifikācijas kandidātiem, ja LSA valdei ir pretēja 

informācija. 

5.1.9. Sertifikācijas komisija 60 dienu laikā kopš sertificēšanas termiņa iesniegšanas datuma, nosūta 

elektroniski LSA sertifikātu. 

5.1.10. Sertifikāta derīguma termiņš ir no brīža, kad LSA valde ir saskaņojusi sertifikācijas komisijas 

lēmumu par sertifikāta piešķiršanu un ir spēkā pilnus piecus gadus, izņemot gadījumos, kad 

sertifikāta darbība apturēta vai anulēta. 
 

5.1.11. Sertifikācijas komisijas lēmuma apstrīdēšanas gadījumā sertificēšanas termiņi netiek noteikti. 

Papildus skatīt 6. nodaļu. 

 

5.2. Sertifikācijas komisijas atteikums sertifikācijai. 
 

5.2.1. Sertifikācijas kandidāts neatbilst kādai no sertifikācijas nolikumā minētajām prasībām. 
 

5.2.2. Sertifikācijas kandidāts nav novērsis sertifikācijas komisijas norādītos trūkumus sertifikācijas 

komisijas norādītajā termiņā. 
 

5.2.3. Sertifikācijas kandidāts nav ievērojis dokumentu iesniegšanas kārtību, noformēšanu un 

iesniegšanas termiņu. 
 

5.2.4. Sertifikācijas atteikšanas gadījumā, maksa par sertifikāciju netiek atgriezta. 

 

5.3. LSA Sertifikāts. 

5.3.1. Sertifikāta dizainu izstrādā LSA sertifikācijas komisija un apstiprina LSA valde, ievērojot LSA 

un ANSE vizuālā noformējuma prasības un personu datu aizsardzības prasības. 
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5.3.2. Sertifikātu paraksta LSA valdes priekšsēdētājs, sertifikācijas komisijas vadītājs vai viņu vietas 

izpildītājs uz vadītāja prombūtnes laiku. 
 

5.3.3. Sertifikāta numuru pirmreizējai sertifikācijai veido latīņu alfabēta burts “S” un četri arābu 

cipari. 
 

5.3.4. Sertifikāta numuru resertifikācijas sertifikātam veido latīņu alfabēta burts “R” un četri arābu 

cipari. 
 

5.3.5. Par sertificēšanās un resertificēšanās maksas apjomu balso un nosaka biedri LSA biedru 

kopsapulcē. 

 

6. Lēmumu pārskatīšanas vai apstrīdēšanas kārtība 

 
6.1. Sertifikācijas komisijas lēmumu pārskatīšanas un apstrīdēšanas nosacījumi (attiecas uz 

serificējamajiem un resertificējamiem kandidātiem). 
 

6.1.1. Sertifikācijas kandidātam ir tiesības rakstīt iesniegumu, ar prasību par lēmuma pārskatīšanu, 

LSA valdei piecu darba dienu laikā pēc sertifikācijas komisijas lēmuma saņemšanas. 

Sertifikācijas kandidāts iesniegumā sniedz pamatojumu ar lūgumu pārskatīt lēmumu vai 

lēmuma daļu un atgriezt otrreizējai caurskatīšanai. Ja iesniegums no sertificējamā kandidāta  5 

darba dienu laikā nav saņemts, tad LSA sertifikācijas komisijas lēmums stājas spēkā. 
 

6.1.2. LSA valde pārsūdzēto lēmumu virza otrreizējai caurskatīšanai kopā ar sertifikācijas komisiju. 

Pēc nepieciešamības LSA sertifikācijas komisijai vai LSA valdei lēmuma pārskatīšanai ir 

tiesības aicināt sertifikācijas kandidātu uz tikšanos klātienē vai attālināti, lai  pārrunātu, taktiski 

argumentējot, par pušu viedokļu atšķirībām. Tikšanās jānotiek 30 dienu laikā, kopš 

sertifikācijas komisijas lēmuma pieņemšanas brīža. Lēmums jāpieņem ar vienkāršu balsu 

vairākumu, kuru veido klātesošie LSA katrs valdes loceklis un katrs sertifikācijas komisijas 

loceklis. 
 

6.1.3. Sertifikācijas komisijas lēmumu par sertifikāciju, sertifikāciju ar nosacījumu vai par atteikumu 

veikt sertifikāciju, par izsniegtā sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, kā arī 

sertifikācijas komisijas lēmumu par profesionālās pilnveides apstiprinājumu vai par atteikumu 

apstiprināt profesionālās pilnveides pasākumu var pārsūdzēt LSA valdē un vienlaikus 

informējot LSA sertifikācijas komisiju. 

 

6.2. Nosacījumu izvirzīšana. 
 

6.2.1. Sertifikācijas komisija var pieņemt lēmumu ar nosacījumiem, piemēram, ja sertifikācijas 

kandidātam ir nelielas nepilnības kvantitatīvo vai kvalitatīvo radītāju izpildē, tad  trūkstošos 

kvantitatīvos vai kvalitatīvos nosacījumus noteiktā laikā ir jāizpilda.  
 

6.2.2. Sertifikācijas komisija var samazināt, vai pagarināt sertifikāta piešķiršanas laiku. Nosacījumi 

stājas spēkā tad, ja sertificējamais kandidāts tiem piekrīt. Ja nepiekrīt var lūgt caurskatīt vai 

apstrīdēt LSA sertifikācijas komisijas lēmumu, rakstot iesniegumu LSA valdei 5 darba dienu 

laikā pēc lēmuma saņemšanas. 

 

7. Sertifikāta anulēšana un tā darbības apturēšana 

 
7.1. Sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas procesa nosacījumi. 

 

7.1.1. Pēc LSA valdes priekšlikuma vai iesnieguma, t.sk. ja biedrs neveic biedra pienākumus saskaņā 

ar LSA statūtiem. 
 

7.1.2. Pēc LSA Ētikas komisijas priekšlikuma vai iesnieguma. 
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7.1.3. Pēc informācijas saņemšanas, par nepatiesas informācijas sniegšanu sertifikācijas procesa 

laikā. 
 

7.1.4. Pēc iesnieguma saņemšanas no supervizors, kuram attiecīgais sertifikāts ir izsniegts. 
 

7.1.5. Ir kļuvis zināms, ka supervizors profesionālajā darbībā ir būtiski pārkāpis normatīvos aktus 

t.sk. datu drošību un profesionālās ētikas normas. 
 

7.1.6. Pēc organizācijas vai personas iesnieguma, kurā strādā vai kurai savus pakalpojumus 

supervīzijā sniedz attiecīgais supervizors, ja tas nav saistīts ar Ētikas komisijas darbību.  
 

7.1.7. Par sertifikāta anulēšanu un tā darbības apturēšanu lēmumu pieņem LSA sertifikācijas komisija 

kopā ar LSA valdi un Ētikas komisiju 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas. Lēmums 

jāpieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, kuru veido klātesošie LSA katrs valdes loceklis un 

Sertifikācijas komisijas katrs loceklis. 
 

7.1.8. Ja tiek apturēta sertifikāta darbība, attiecīgā sertifikāta darbības termiņš netiek pagarināts par 

laikposmu, uz kuru tas bija apturēts. 
 

7.1.9. Lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu LSA valde paziņo 10 darba dienu 

laikā no lēmuma pieņemšanas brīža supervizoram un sertifikāta anulēšanas/pārtraukšanu 

priekšlikuma iesniedzējam. 

 

7.2. Anulētā sertifikāta atjaunošana. 
 

7.2.1.  Anulētā sertifikāta atjaunošana notiek pēc resertifikācijas nosacījumiem. 
 

7.2.2.  Atjaunotais sertifikāts tiek piešķirts uz 2 gadiem.  

 

8. Nolikuma apstiprināšana 

 
8.1. Supervizoru Sertifikācijas nolikumu, tā grozījumus vai anulēšanu apstiprina biedrības LSA 

biedru kopsapulcē. 
 

8.2. Supervizoru Sertifikācijas nolikums stājas spēkā 1.maijā 2021.gadā. 

 

 

Pieņemts LSA kopsapulcē 26. janvārī 2021. gadā 
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1. pielikums 

Latvijas Supervizoru apvienības 

2021. gada _____________ 

Supervizoru sertifikācijas nolikums 

Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” 

Sertifikācijas komisijai 

 

 

SERTIFIKĀCIJAS LAPA 

 

Lūdzu, biedrības LSA Sertifikācijas komisijai elektroniski izskatīt manus dokumentus.  

 

Sertificējamā supervizora personas dati1 

1. Vārds (vārdi)  __________________________ 

2. Uzvārds   __________________________ 

3. Personas kods  000000 - 00000 

4. Deklarētās dzīvesvietas adrese: _______________________________________ 

5. Tālruņa numurs (numuri) ___________________________________________ 

6. Elektroniskā pasta adrese ___________________________________________ 

7. Aizpildot un iesniedzot šo dokumentu, piekrītu, ka lēmums tiek paziņots ar elektroniskā pasta 

starpniecību uz manis noradīto elektroniskā pasta adresi. 

8. Iegūtā izglītība (norādīt bāzes izglītību bakalaura un maģistra līmenī un izglītību supervīzijā): 

  

Nr. Laika periods Izglītības iestāde Iegūtais grāds/ kvalifikācija 

    

    

Lūgums, aprakstiet savu izvēli kļūt par profesionālu supervizoru un iegūt LSA sertifikātu (max. 

400 zīmes): 
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9. Supervizējamā pieredze, vismaz 30 stundu apjomā pirms supervīzijas studijām vai supervīzijas 

studiju laikā: 

 

Nr. Laika periods 
Supervīzijas 

veids 

Supervīzijas 

stundu skaits 
Supervizora vārds uzvārds 

     

  Kopā:   

Lūgums, aprakstiet savu kā supervīzejāmā pieredzi supervīzijas procesā (max. 400 zīmes), 

piemēram, kā esat piedzīvojuši Supervizijas procesu, kādas profesionālās refleksijas bijušas, ko jums 

nozīmē būt Supervizijas procesā, u.c.:  

 

 

 

10. Profesionālās darbības pārskats supervīzijā, vismaz 45 stundu apjomā: 

 

 

Nr. 

 

Laika periods 
Supervīzijas 

veids 

Supervīzijas 

stundu skaits 

Supervīziju sniegšanas vieta 

(organizācijas nosaukums vai 

“privātpraksē”) 

     

     

  Kopā:   

Lūgums, aprakstiet savu kā supervizora praksi: joma, supervīzijas formas, pieejas, utml. (max. 

400 zīmes):  

 

 

 

 

11. Informācija par apmeklētajām supervīzijām par supervizora darbu, vismaz 35 stundu apjomā: 
 

Nr. 
Supervīzijas 

veids 

Supervizors un supervizora 

prakses ilgums (norādīt pilnos 

gadus, piemēram, A. Bērziņa, 5 

gadi) 

Laikposms 

(norādīt atsevišķi pa 

gadiem) 
Stundu skaits 

     

     

Kopā   

Ja supervizors par supervīziju nav LSA resertificēts biedrs, lūgums sniegt papildus informāciju par 

jūsu supervizoru: izglītība, prakses ilgums, profesionālā darbības joma – prakses lauki. 

 

 

Lūgums, aprakstiet savu kā supervizējamā pieredzi un procesu “Supervīzijās par supervīziju” 

(max. 400 zīmes):  
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12. Informācija par tālākizglītību3, vismaz 20 stundu apjomā: 
 

Nr. 

 

Tālākizglītības veids, 

nosaukums 
Laikposms Stundu skaits 

    

Kopā  

             Lūgums, aprakstiet savu tālākizglītības pieredzi un sasaisti ar profesionālo supervizora 

darbību (max. 400 zīmes): 

 

 

 

 

             Sertifikācijas lapai ir pievienoti sekojoši dokumenti vai/un skanēta formāta 

dokumentu kopijas un numurēti sekojošā secībā pēc nolikuma: 

1. Aizpildīta sertifikācijas lapa. 

2. Augstākās profesionālās izglītības diploma kopija/as.  

3. Supervizora izglītības dokumenta kopijas: diploms, diploma pielikums, kur ir programmas 

saturs un apjoms. 

4. Profesionālās darbības, izglītības un pieredzes pārskats (CV). 

5. Sertifikāts/i vai apliecība/s par saņemtām “supervīzijām par supervīziju”.  

6. Sertifikāti, apliecības vai diplomu kopijas par profesionālo pilnveidi vai tālākizglītību 

supervīzijā.  

7. Brīvā formā rekomendācija par sertificēšanu no supervizora, pie kura ir saņēmis vismaz 18 

stundas “individuālo vai grupas supervīziju par supervīziju” ārpus mācību procesa. 

8. Maksājumu dokumenta kopija par sertificēšanās maksas veikšanu saskaņā ar LSA 

kopsapulcē noteikto summu. 

9. Un citi dokumenti (tikai tie, kas attiecas uz sertifikācijas procesu). 

 

Cieņā, 

Sertifikācijas pretendenta vārds, uzvārds. 

 

Datums: (dd.mm.gggg)  

 

  

                                                           
3 Nav nepieciešams, ja supervizora izglītība iegūta pēdējo 2 gadu laikā 
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 2. pielikums 

Latvijas Supervizoru apvienības 

2021 .gada ___._________ 

Supervizoru sertifikācijas nolikums 

Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” 

Sertifikācijas komisijai 

RESERTIFIKĀCIJAS LAPA 

 

Lūdzu, biedrības LSA Sertifikācijas komisijai elektroniski izskatīt manus dokumentus, 

atzīmējiet atbilstošo procesu ar : 

□ 1. reizējai resertifikācijai, attiecas uz sertifikācijas kandidātu, kurš iesaistās resertifikācijā pēc 

1. reizējās sertifikācijas (2 gadi); 

□ Atkārtotai resertifikācijai, attiecas uz sertifikācijas kandidātu, kurš 1.reizējo sertifikātu bija 

saņēmis uz 5 gadiem vai atkārtoti resertificējās. 

 

Sertificējamā supervizora personas dati1 

1. Vārds (vārdi)  __________________________ 

2. Uzvārds   __________________________ 

3. Personas kods  000000 - 00000 

4. Deklarētās dzīvesvietas adrese: _______________________________________ 

5. Tālruņa numurs (numuri) ___________________________________________ 

6. Elektroniskā pasta adrese ___________________________________________ 

7. Aizpildot un iesniedzot šo dokumentu, piekrītu, ka lēmums tiek paziņots ar elektroniskā pasta 

starpniecību uz manis noradīto elektroniskā pasta adresi. 

8. Informācija par supervizora iepriekšēja termiņa sertifikātu:  

8.1. numurs ______________ 

8.2. derīguma termiņš (dd.mm.gggg)  00.00.0000. 

9. Gads, kad pirmo reizi izsniegts supervizora sertifikāts:  00.00.2000. 

10. Darba pieredze supervīzijā (cik pilni gadi nostrādāti kā supervizoram): ____ gadi. 

11. Darba pieredze supervīzijā.  

Pirmreizējā resertifikācijā: vismaz 45 stundu apjomā; 

Atkārtotā resertifikācijā: vismaz 90 stundu apjomā; 

 

 

Nr. 

 

Laika periods 

Supervīzijas 

veids 

(individuāli vai grupā) 

Supervīziju sniegšanas vieta 

(organizācijas nosaukums vai 

„privātpraksē”). 

Supervīzijas 

stundu skaits 

     

     

Kopā:  
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Lūdzu, aprakstiet savu profesionālo darbību kā supervizors pēdējo divu gadu laikā, joma, 

supervīzijas formas un pieejas, utml. (max. 40 zīmes): 

 

 

 

 

12. Informācija par profesionālās pilnveides pasākumiem (apmeklētie semināri, konferences, 

zinātniskā darbība, utml.) supervīzijas jomā. 

Pirmreizējā resertifikācijā: vismaz 25 stundu apjomā; 

Atkārtotā resertifikācijā: vismaz 50 stundu apjomā. 

 

 

Nr. 

Apliecība, sertifikāts, 

utml. (datums, nr., 

izsniedzējs vai cits 

apliecinājums) 

Pasākuma forma 

(konference, seminārs, 

publikācijas, zinātniskie 

darbi, u.c.)4 

 

Tēma vai saturs 
Apjoms 

(astronomiskās 

stundas) 

     

     

   Kopā  

Lūdzu, aprakstiet savu profesionālās pilnveides daļu un kā tā tiek savienota ar supervizora 

praksi un identitāti, utml. (max. 40 zīmes): 

 

 

13. Informācija par apmeklētajām supervīzijām par supervizora darbu. 

Pirmreizējā resertifikācijā: vismaz 25 stundu apjomā pie supervizora un, vēlams, vismaz 12 stundas 

pieredzes kovīzijā vai intervīzijā; 

Atkārtotā resertifikācijā:  vismaz 50 stundu apjomā, no kurām vismaz ½ jāsaņem pie supervizora 

“supervīzija par supervīziju” procesā. Otra puse no prasītā apjoma var 

būt kovīzijas vai intervīzijas grupas process (kovīzijas grupai ir jābūt 

reģistrētai LSA valdē,  intervīzijas grupām jābūt reģistrētām ANSE). 

 

 

Nr. 
Supervīzijas 

veids 

Supervizors un supervizora prakses 

ilgums (norādīt pilnos gadus, 

piemēram, A. Bērziņa, 5.gadi) 

Laikposms 

(norādīt atsevišķi pa 

gadiem) 

Astronomisko 

stundu skaits 

     

     

     

   Kopā:  

           Ja supervizors par supervīziju nav LSA resertificēts biedrs vai ārzemju kolēģis, lūgums sniegt 

papildus informāciju par jūsu supervizoru: izglītība, prakses ilgums, profesionālā darbības joma – 

prakses lauki. 

 

                                                           
4 Saskaņā ar 3. pielikumu  
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Lūgums, aprakstiet savu kā supervīzējamā pieredzi un procesu “Supervīzijas par supervīziju” 

(max. 400 zīmes):  

 

 

Pielikumi (iesniegto dokumentu uzskaite): 

1. 

2. 

3. 

utt. 

 

Cieņā, 

Sertifikācijas pretendenta vārds, uzvārds. 

 

Datums: (dd.mm.gggg) 
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3. pielikums 

Latvijas Supervizoru apvienības 

2021 .gada ___._________ 

Supervizoru sertifikācijas nolikums 

Biedrības “Latvijas supervizoru apvienība” 

Sertifikācijas komisijai 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UZSKAITE UN  

 PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI SUPERVIZORU SERTIFIKĀCIJAI 

 

Profesionālā un zinātniskā darbība un profesionālās pilnveides pasākumi 

1. Profesionālās pilnveides pasākumi 
 

Nr.p.k. Nosaukums Astronomiskās stundas 

1. Dalība supervizoriem veltītos semināros, kursos un 

profesionālās pilnveides programmās par supervīzijas 

tematiku (supervīzijas metodes, modeļi, supervizora loma, 

ētika utml.) 

Faktiskais apmeklējums 

2. Dalība kā klausītājam vietēja mēroga un starptautiskos 

kongresos, konferencēs, simpozijos veltītos supervīzijas 

tematikai  

Faktiskais apmeklējums 

3. Dalība semināros, kursos un profesionālās pilnveides 

programmās par tematiku, kas veicina supervizora 

profesionālo attīstību un ir noderīga supervizora darbā 

Faktiskais apmeklējums 

2. Profesionālā un zinātniskā darbība, līdzdarbība LSA 
  

Nr.p.k. Nosaukums Astronomiskās stundas 

1.  Individuālā supervīzija par supervīziju (individuālā vai 

grupas) 

Faktiskais noslogojums 

2.  Individuālo supervīzijas vadīšana (prakse)  Faktiskais noslogojums 

3.  Grupas supervīzijas vadīšana (prakse)  Faktiskais noslogojums 

4.  Individuālo supervīziju vadīšana par supervīziju  

(Supervīzija par supervīziju) 

Faktiskais noslogojums 

5.  Grupas supervīziju vadīšana par supervīziju (Supervīzija 

par supervīziju) 

Faktiskais noslogojums 

6.  Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs un darba 

grupās 

Max. 10 astr. stundas 

sertificēšanas periodā 

7.  Darbība starptautiskās profesionālās organizācijās un to 

vēlētās institūcijās  

Max. 10 astr. stundas gadā 

8.  Darbs LSA supervizoru sertifikācijas komisijā Max. 10 astr. stundas gadā 

9.  Darbs LSA valdē  Max. 10 astr. stundas gadā 

10.  Darbs LSA Ētikas komisijā Max. 10 astr. stundas gadā 

11.  Dalība ar priekšlasījumu, vadītu darbnīcu vai meistarklasi 

vietēja mēroga un starptautiskos kongresos, konferencēs, 

simpozijos veltītos supervīzijas tematikai 

Max. 6 astr. stundas par vienu 

aktivitāti 
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12.  Publicētas tēzes par supervīzijas tematiku kongresu, 

konferenču, simpoziju un citu pasākumu tēžu apkopojumu 

izdevumā  

Max. 5 astr. stundas 

sertificēšanas periodā 

13.  Uzstāšanās vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos par 

supervīzijas jautājumiem supervīzijas popularizēšanai 

Max. 1 astr. Stundas par vienu 

aktivitāti 

14.  Lekciju un praktisko nodarbību vadīšana supervizoru 

profesionālās attīstības pasākumos (semināros, kursos, 

meistarklasēs utml.) 

Faktiskais noslogojums 

15.  Mācību grāmatu un monogrāfiju autors par supervīziju Max. 25 astr. stundas 

sertificēšanas periodā 

16.  Publikācijas par supervīzijas tematiku starptautiski 

citējamos izdevumos 

Max. 25 astr. stundas 

sertificēšanas periodā 

17.  Rakstu par supervīzijas tematiku publikācijas 

profesionālajos izdevumos autors (1 autors)  

Max. 15 astr. stundas 

sertificēšanas periodā 

18.  Rakstu par supervīzijas tematiku publikācijas 

profesionālajos izdevumos līdzautors (2 autori)  

Max. 10 astr. stundas 

sertificēšanas periodā 

19.  Rakstu par supervīzijas tematiku publikācijas 

profesionālajos izdevumos līdzautors (3 autori)  

Max. 5 astr. stundas 

sertificēšanas periodā 

20.  Pedagoģiskais darbs supervizoru izglītības programmā Faktiskais noslogojums 

21.  Projekta, kas veltīts supervīzijas tematikai, vadīšana, 

koordinēšana 

Max. 24 astr. stundas mēnesī 

22.  Dalība projektā, kas veltīts supervīzijas tematikai, darba 

grupā  

Max. 1 astronomiskā stunda par 

vienu darba dienu. 

 

 

  



18 
 

4. pielikums 
Latvijas Supervizoru apvienības 

2021 .gada ___._________ 

Supervizoru sertifikācijas nolikums 

 

  

KOLEĢIĀLĀS SUPERVĪZIJAS GRUPAS – KOVĪZIJAS REĢISTRĀCIJAS UN 

DARBĪBAS KĀRTĪBA 

 

1. Latvijas Supervizoru apvienība, savai profesionālās darbības attīstībai, atbilstoši ANSE 

standartiem aicina veidot koleģiālās supervīzijas grupas.  

2. Kovīzijas un/vai intervīzijas grupas ir jāveido un jāreģistrē atbilstoši uzskaitītajiem 

noteikumiem. 

3. Koleģiālās supervīzijas grupas noteikumi: 

a. grupu veido pēc ANSE principa – kovīzijas grupu dalībnieki ir no dažādām jomām un 

dažādām mācību programmām; 

b. grupā no 3 – 9 dalībnieki; 

c. koleģiālās supervīzijas grupa tiekas 1 reizi mēnesī; 

d. tikšanās ilgums ir no 90 min.  līdz 3 astronomiskām stundām (grupa vienojas par ilgumu); 

e. koleģiālās supervīzijas grupa uzsāk savu darbību, ja pastāvīgai dalībai piesakās ne mazāk 

kā 3 dalībnieki. 

4. Dalība kovīzijas grupā, lai tiktu ieskaitīta kā atbilstoša resertifikācijas prasībām, obligāti 

jāreģistrē LSA.  

5. Supervizoriem, kuri vēlas reģistrēt savu dalību kovīzijas grupā, ir elektroniski jāiesniedz 

iesniegums par kovīzijas grupas reģistrāciju LSA valdē izvirzītai personai. 

6. Reģistrācijas veidlapā ir jānorāda kovīzijas grupas dalībnieku vārdi un uzvārdi (skat. 

4. pielikuma otrā daļa “Paraugs”). 

7. Resertifikācijai dalībnieki reģistrē savu apmeklējumu koleģiālās supervīzijas grupas veidlapā 

(skat. 4. pielikuma otra daļa. Koleģiālās supervīzijas grupas dalībnieku apmeklējuma parakstu 

lapa. 

8. Kovīzijas grupas darbības noslēgumā vai grupas darbības perioda noslēgumā, LSA elektroniski 

izsniedz apliecinājumu par piedalīšanos kovīzijas grupā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

4. pielikuma 2. daļa 

PARAUGS 
 

 

KOVĪZIJAS GRUPAS DALĪBNIEKUREĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS LSA 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Koleģiālās supervīzijas grupas kontaktpersona 

.............................................................................................................. 

 

PARAUGS 

 

KOLEĢIĀLĀS SUPERVĪZIJAS GRUPAS DALĪBNIEKU APMEKLĒJUMA 

PARAKSTU LAPA 
 

 

Katrs dalībnieks parakstās par savu dalību. 

  

 
Vārds, Uzvārds  

Kontaktinformācija 

(tālr., e-pasts)  
Organizācija/ privātprakse Paraksts 

1.     

2.     

3.     

…     

Vārds, uzvārds 
Datums  

00.00.0000. 
… …   

1. Anna Kalniņa 

 

     

2. … 
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5. pielikums 
Latvijas Supervizoru apvienības 

2021 .gada ___._________ 

Supervizoru sertifikācijas nolikums 

 

PARAUGS 

 

BIEDRĪBAS “Latvijas supervizoru apvienība” 

SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAS (LSA SK) 

SAPULCES PROTOKOLS Nr. ____ 

202__. gada ___. mēnesis, tiešsaiste vai klātiene, norises vieta 

 

Sapulces vadītājs: vārds uzvārds 

Protokolists:  vārds uzvārds 

Piedalās:  vārds uzvārds 

 

Sēdes laiks: 18.00 – 19.30 

Vieta: ZOOM platforma 

 

Dienas kārtība: 

1. Sertifikācijas situācija un aktualitātes, un kopējās refleksijas pēc sertifikācijas dokumentu 

izskatīšanas. 

2. Diskusija un lēmuma pieņemšana, par sertificēšanu vai atteikumu sertificēt. 

3. Darāmie darbi vai aktuālā informācija LSA valdei vai biedriem. 

 

SAPULCES NORISE 

 

1. Sertifikācijas situācija un aktualitātes, un kopējās refleksijas pēc sertifikācijas dokumentu 

izskatīšanas: 

Ziņo, vārds uzvārds, par: 

1.  

2. 

3.  

 

Diskusija par: …. 

 

2. Diskusija un lēmuma pieņemšana, par sertificēšanu, sertificēšanu ar nosacījumu vai 

atteikumu sertificēt: 

Ir izveidota dalībnieku un balsojuma tabula, kur dažos dalījumos tiek piešķirts ar nosacījumu vai 

ieteikumu (skat. 2.1. Balsojums par pirmreizējā sertifikāta piešķiršanu). 

  



2.1. Balsojums par pirmreizējā sertifikāta piešķiršanu 

Npk. 
Sertificējamā 

vārds uzvārds 

LSA SK locekļu balsojums par LSA sertifikāta 

piešķiršanu 

Lēmums LSA SK 

locekļa 

vārds 

uzvārds 

LSA SK 

locekļa 

vārds 

uzvārds 

LSA SK 

locekļa 

vārds 

uzvārds 

LSA SK 

locekļa 

vārds 

uzvārds 

LSA SK 

locekļa 

vārds 

uzvārds 

Sertifikācija 

1. 1. Jānis Ozols          Nav LSA biedrs 

2. 2. Jānis Ozols atturas pret atturas pret pret 

Lēmums nepiešķirt LSA sertifikātu. 

Pamatojums: ANSE prasības nosaka, ka pieredze 

profesionālajā jomā pēc izglītības beigšanas ir vismaz četri 

gadi.  

3. 3. Jānis Ozols par par atturas par par Piešķirt LSA sertifikātu uz 5 gadiem 

4. 4. Jānis Ozols par atturas par par par 

Piešķirt LSA sertifikātu uz 2 gadiem ar nosacījumu papildus 

apmeklēt supervīziju par supervīziju 12 stundu apjomā. 

Pamatojums: nav apmeklējis supervīziju par supervīziju pie 

supervizora, kuram būtu izglītība atbilstoši ANSE un LSA 

sertifikācijas nolikuma prasībām. 

Resertifikācijas sertifikāta piešķiršana   

5. Jānis Ozols par atturas par par par Piešķirt sertifikātu uz 5 gadiem 

 

 

3.  Darāmie darbi vai aktuāla informācija LSA valdei vai biedriem. 

- …. 

- …. 
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________________________________ 

LSA Sertifikācijas komisijas vadītājs  

Vārds uzvārds, datums 

 

 

________________________________ 

LSA Sertifikācijas komisijas sekretārs, protokolists  

Vārds uzvārds, datums 

 

Protokols nosūtīts LSA valdei saskaņošanai. Saskaņošana veikta: datums 
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6. pielikums 
Latvijas Supervizoru apvienības 

2021 .gada ___._________ 

Supervizoru sertifikācijas nolikums 

 

 

 

ANSE  

(Association of National Organizations for Supervision in Europe)  

supervizoru izglītības standarts 

 

Supervīzijas izglītības programma 

1. Programmas ilgums Vismaz divi gadi 

2. Kontaktstundu daudzums 

(izņemot 3.+4.) 

Vismaz 300 mācību kontaktstundas stundas (kontaktstunda 45 

minūtes) 

3. Profesionālā prakse kā 

supervizoram 

Vismaz 45 stundas (individuāli un grupa) 

4. Dalība supervīzijā par supervīziju 

 

Vismaz 35 mācību stundas (viens cikls individuāli, otrs cikls 

grupā) 

5. Noslēguma pārbaudījums  Supervizora praktisko kompetenču demonstrēšana, balstoties 

uz profesionālo noslēguma darbu (anlg. Thesis) 

6. Noslēguma darba prezentācija 

 

Supervīzijas teorijas galveno aspektu un savas supervizora 

prakses savstarpējas saistības parādīšana 

7. Sertifikāts 

 

Atzīta izglītības programma nacionālajā supervizoru 

asociācijā (LSA) 

 

Papildus skatīt: SUPERVIZORA PROFESIJAS STANDARTU www.supervīzija.lv  

 

http://www.supervīzija.lv/

