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KONFERENCES PROGRAMMA 
 

Apvienotā sesija 

Laiks Tēma Runātājs 

8:40 Reģistrēšanās  

9:00 Uzruna, konferences un Psiholoģijas dienu 2015 

atklāšana 

Reinis Lazda, Latvijas Organizāciju psihologu biedrības 

vadītājs 

9:20 – 

10:10 
Atslēgreferāts 

Counterproductive Work Behavior: Construct, 

Antecedents, and Some Practical Implications  

Bernd Marcus (Vācija), Hāgenas Universitātes profesors 

darba un organizāciju psiholoģijā 

10:15 – 

11:05 
Atslēgreferāts 

Krāpšanas antropoloģija: ikdienas negodīgums 

un šmaukšanās darba vietā 

Roberts Ķīlis (Latvija), Rīgas Ekonomikas augstskolas 

asociētais profesors, antropologs, pētnieks un konsultants 

11:05 Kafijas pauze* 

Paralēlās sesijas 

11:30 – 

12:00 
Sanāksmju kavēšana un klusēšana sanāksmēs 

kā slēptās agresijas izpausmes; iespējamie 

risinājumi 
Uldis Pāvuls, organizāciju psihologs, LU lektors 

Darbinieku uzskati un organizācijai 

nevēlama uzvedība. Atziņas no pētījumiem 

Kognitīvi biheiviorālajā terapijā 
Maruta Ludāne, psiholoģijas doktore, klīniskā un 

organizāciju psiholoģe 

12:05 – 

12:35 
Apzinātība – iespējamais nevēlamas 

darbinieku uzvedības risinājums 
Sandra Krisberga, “Illume” dibinātāja un pasniedzēja RBS 

Antecedents and outcomes of workplace 

bullying in Lithuania 
Milda Perminiene. psiholoģijas doktore, Kauņas 

Tehnoloģiju Universitātes lektore 
12:40 – 

13:10 
Mobings darba vietā: cēloņi, sekas un 

iespējamie risinājumi 

Inese Siliniece, psiholoģe 

Negatīvs komandas iekšējais klimats: tā 

cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi 
Lauma Žubule, “Lūzumpunkts” apmācību vadītāja 

13:10 Pusdienas 

 Apvienotā sesija 

14:40 – 

15:10 
Darbinieku nevēlama uzvedība - Latvijas dati Alise Lāce, TNS Klientu atbalsta vadītāja 

15:15 – 

15:45 
Tiesību pārkāpumi darbā un to juridiskās 

sekas 

Rada Matjušina, zvērināta advokāte darba tiesībās 

15:45 Kafijas pauze 

16:10 – 

16:40 
Zaudējumi, ko nodara darbinieki 
 

Raivis Terinks, “Koblenz drošība” valdes priekšsēdētājs 

16:45 – 

17:15 
Poligrāfa pielietošana darbinieku pārbaudēs: 

iespējas un metodiskie aspekti 

Uldis Miķelsons, juridiskās zinātnes doktors, tiesu ekspertu 

padomes priekšsēdētāja vietnieks, tiesu eksperts 

* Iespēja iepazīties ar postera prezentācijām foajē 

 

“Kaitēkļi mūsu dārzā” 

Nevēlama darbinieku uzvedība organizācijā: tās formas, iemesli un novēršanas iespējas 
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PRAKTISKA INFORMĀCIJA 

 

 Pieteikšanās konferencei: 

LOPB vietnē www.lopb.lv 

 

 Konferences norises vieta: viesnīca Bellevue 

Slokas iela 1, Rīga, LV-1048 

Satiksme ar 2., 4., 5. tramvaju vai privāto transportu – autostāvvieta konferences dalībniekiem bez 

maksas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konferences dalības maksa* 

Laika periodā LOPB biedriem un 

asociētajiem biedriem 

Studentiem Citiem interesentiem 

15.06. - 10.09. 15 EUR 7 EUR 35 EUR 

10.09. - 30.09. 20 EUR 10 EUR 40 EUR 

1.10. - 09.10. 25 EUR 15 EUR 50 EUR 

 * dalības maksā nav iekļautas pusdienas 

 

 Konferences darba valoda: latviešu un angļu 

 Jautājumi? Raksti mums lopb.konference2015@gmail.com 
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RUNĀTĀJI 

Atslēgreferātu runātāji 

 

Bernd Marcus /Vācija/ 

Hāgenas Universitātes darba un organizāciju psiholoģijas profesors, viens no vadošajiem šīs 

jomas speciālistiem pasaulē. 

Counterproductive Work Behavior: Construct, Antecedents, and Some Practical 

Implications   

(Nevēlama darbinieku uzvedība organizācijā: jēdziens, problemātikas attīstības vēsture un 

praktiskie apsvērumi) 

“Savas uzstāšanās laikā sniegšu pārskatu par manis (pārsvarā) veiktajiem pētījumiem 

nevēlamas darbinieku uzvedības jomā: stāstīšu par šīs uzvedības struktūru un cēloņiem, 

sniedzot arī praktiskus piemērus.” 

 

Roberts Ķīlis /Latvija/ 

Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, antropologs, „Analītisko pētījumu un 

stratēģiju laboratorijas" vadošais pētnieks, bijis Valsts prezidenta Valda Zatlera Stratēģiskās 

analīzes komisijas priekšsēdētājs un vēlāk izglītības ministrs. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas Latvija 2030 grupas vadītājs, Latvijas Antropologu biedrības līdzdibinātājs. 

Krāpšanas antropoloģija: ikdienas negodīgums un šmaukšanās darba vietā 

“Cilvēki bieži krāpšanu saista vai nu ar kaut ko lielu - negodīgiem uzņēmumiem vai lieliem 

žuļikiem, jeb ar privātās dzīves jomu. Antropoloģija, evolucionārā psiholoģija un uzvedības ekonomika skaidri rāda 

lielā mērā pretēju bildi - mēs gandrīz visi ik pa laiku (regulāri) un pa bišķim krāpjamies (uzlabojam savu CV, 

paņemam no darba vietas kaut ko, viegli samelojamies utt). Šādai ikdienas dzīves krāpšanai ir sava loģika, 

kulturāli specifiskas izpausmes formas un arī ‘antidozas’, piemēram, darba vai sabiedriskās vietās, kas arī ir 

prezentācijas saturs. Ilustrācijai - arī Latvijā veikti pētījumi.” 

 

Apvienoto un paralēlo sesiju runātāji 

 

 

 Uldis Pāvuls 

Organizāciju psihologs, personāla 

vadības konsultants un treneris, 

LU lektors 

 

 

 

 

Sandra Krisberga 

“Illume” dibinātāja un pasniedzēja RBS 

 

  

 

  Inese Siliniece 

  Psiholoģe 

 

 

 

Maruta Ludāne 

Psiholoģijas doktore, “Intellego” 

sertificēta psihoterapeita kognitīvi - 

biheiviorālajā terapijā, klīniskā un 

organizāciju psiholoģe 
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Milda Perminiene 
Psiholoģijas doktore, Kauņas 

Tehnoloģiju Universitātes lektore 

 

 

 

 

Lauma Žubule 

“Lūzumpunkts” apmācību vadītāja 

 

 

 

 

Alise Lāce 

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu 

kompānijas TNS Klientu atbalsta 

vadītāja 

 

 

 

Rada Matjušina 
Zvērināta advokāte darba tiesībās 

 

 

 

 

 

 

 

Raivis Terinks 

“Koblenz drošība” valdes 

priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

Uldis Miķelsons 

Juridiskās zinātnes doktors, specializācija - poligrāfa 

ekspertīzes 

 

 

 

 

 

 

 

 


