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8. аugustā RGI noslēdzās pirmais kurss specializācijā: seksualitāte
Geštaltterapijā (vadīja – Artūrs Dombrovskis un Tatjana Valenta). Desmit šī
kursa dalībnieki (no kuriem 9 ir RGI studenti) ieguva sertifikātu par dotās
programmas apguvi: Inga KimboreĀboliņa , Linda Riekstiņa-Avotiņa,
Jana Kisika,
Rita Strautmane,
Gundega Beķe, Andra Žusmane,
Maija Skrēvele, Ieva Zumente, Oļegs
Sorokins, Ilona Belokoņa.

Vārda dienas svin:
Olga
Liene
Linda
Natālija
APSVEICAM!!!
Aktuāla
informācija!!!
2. un 3. septembrī (no
plkst. 9.30-18.00) RGI
norisināsies otrā un
trešā līmeņa studentu
noslēguma
darbu
prezentācija.
Visi,
kuri
vēlas
piedalīties
darbu
apspriešanā, kā arī
atbalstīt kolēģus, kuri
uzstāsies –
esiet laipni aicināti!

No 19. līdz 23. augustam Rīgas Geštalta Institūtā norisinājās pirmā
tikšanās – motivāciju pārrunas ar studentiem, kuri vēlas studēt Geštalta
terapijas programmā.
Pārrunas vadīja RGI vadība un pasniedzēji: Artūrs Dombrovskis, Tatjana Valenta,
Daiga Auziņa un Nikolajs Ščerbakovs.
Otrā pārrunu kārta ir iecerēta un norisināsies no 4. līdz 6. septembrim.
19. augustā notika LGTA sapulce.
Sapulcē piedalījās: Daiga Auziņa (LGTA valdes priekšsēdētāja), Artūrs
Dombrovskis, Baiba Pumpiņa, Olga Domaševa (LGTA valdes locekļi), Nikolajs
Ščerbakovs (LGTA ētikas komisijas priekšsēdētājs), Solvita Vektere un Tatjana
Valenta (RGI pasniedzēji), Edīte Sadovenko (LGTA avīzes redaktore).
Viens no apspriestajiem darba jautājumiem bija LGTA biedru dalība un
aktivitāte asociācijā. Tika pieņemts lēmums atcelt LGTA biedriem piemērotās
atlaides studijām RGI un turpmāk atlaides mācību aktivitātēm LGTA piešķirs
aktīvajiem asociācijas biedriem.
No 9. līdz 10. augustam RGI rektors Artūrs Dombrovskis viesojās D.
Uznadzes psiholoģijas institūtā (Tibilisi, Gruzija), kur lasīja divas lekcijas
par sekojošām tēmām: „Teorija un metodoloģija geštaltterapijā” un
„Mūsdienu psihoterapijas stāvoklis Latvijā un Eiropā”.
A.Dombrovskis tikās ar vairākiem gruzīnu kolēģiem – psihologiem. Tiekoties tika
apspriestas sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas psiholoģijas un psihoterapijas
jomā. Pēc RGI rektora domām, psiholoģija kā zinātne Gruzijā ir augstu attīstīta, jo
tai ir izdevies ne tikai saglabāt D. Uznadzes skolas labākās tradīcijas, bet arī turpināt attīstīties neskatoties uz politiskajām un ekonomiskajām grūtībām valstī.
Gruzijā, no vienas puses, ir vērojama pietiekoši augsta interese par psihoterapiju un
pieprasījums pēc tās, bet no otras puses psihoterapija tur ir samērā izolēta no
pasaules psihoterapeitiskās savienības, kas paredz nepieciešamību popularizēt un
integrēt psihoterapijas kultūru valstī. Noslēgumā jāatzīmē gruzīnu tautas sirsnīgums
un atvērtība visam jaunajam.

FOTOREPORTĀŽA
RGI rektora Artūra Dombrovska (Phd) tikšanās ar
D.Uznadzes psiholoģijas institūta rektoru
Dmitriju Nadirašvilli, habilitēto psiholoģijas zinātņu
doktoru.

