PSIHOLOGA ATZINUMA PAR PSIHOLOĢISKO IZPĒTI VADLĪNIJAS

1. Psihologa atzinums ir dokuments, ko veido psihologs*, pamatojoties uz rakstisku
tiesībsargājošas iestādes/personas, veselības aprūpes iestādes/personas vai klienta/viņa vecāku vai
aizbildņu pieprasījumu ar mērķi sniegt atbildes uz pieprasījumā definētajiem jautājumiem,
balstoties uz psiholoģiskās izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem.
2. Pirms psiholoģiskās izpētes veikšanas un atzinuma veidošanas psihologs noslēdz ar klientu
rakstisku vienošanos (skat. Vienošanās protokola formu), informējot klientu par izpētes procesa
gaitu, klienta tiesībām un konfidencialitātes principu.
3. Psiholoģiskās izpētes procesā psihologs strādā saskaņā ar LKPA Ētikas kodeksu, Specialitātes
nolikumu, (Psihologu likumu), ievērojot objektivitātes, neitralitātes un precizitātes principus.
4. Psihologa atzinums tiek noformēts saskaņā ar MK Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
- noteikumiem. Galvenās sadaļas psihologa atzinuma izklāsta daļā:
- pieprasījums
- pamatinformācija (atkarībā no konteksta - situācijas apraksts, dzīves vēsture)
- konsultāciju vieta un laiks
- izmantotās metodikas
- izpētes rezultāti, to analīze
- secinājumi - korekti izvērtējot iegūtos rezultātus, izvairoties no nepamatotām
interpretācijām un pārspīlēta kategoriskuma, kā arī norādot iespējamos izpētes
ierobežojumus (ja, balstoties uz izpētes rezultātiem, nav iespējams sniegt viennozīmīgas atbildes
uz pieprasījuma jautājumiem), tiek sniegtas atbildes uz pieprasījumā izvirzītajiem
jautājumiem
- ieteikumi – nepieciešamības gadījumā
5. Psihologs iepazīstina klientu/vecākus, aizbildņus ar psiholoģiskās izpētes rezultātiem.
6. Psihologs ir tiesīgs atteikties no psiholoģiskās izpētes veikšanas un atzinuma veidošanas, ja:
- pieprasījuma jautājumi ir pretrunā ar KPA Ētikas kodeksu
- pieprasījuma jautājumi neatbilst psihologa profesionālajai kompetencei
- klients ir iesaistīts konsultēšanas procesā pie šī paša psihologa
- klients atsakās piedalīties psiholoģiskās izpētes procesā
- psiholoģiskās izpētes veikšana un atzinuma veidošana rada draudus psihologa veselībai vai
dzīvībai
Saskaņā ar Psihologu profesionālās darbības likuma projektu
*psihologs – persona, kas ieguvusi [šajā likumā] noteikto izglītību un:
a) uzsākusi praksi supervizora** uzraudzībā sertifikāta iegūšanai, vai b) saņēmusi sertifikātu

psihologa profesionālās darbības veikšanai
Izglītības prasības psihologa profesionālajai darbībaiPsihologa profesionālās darbības bakalaura un maģistra programmas kopējais apjoms ir vismaz
[240] kredītpunkti, turklāt programma kopā ietver praksi ne mazāk kā [40] kredītpunktu apjomā.
**supervizors – persona, kas saņēmusi attiecīgu sertifikātu un veic psihologa, kas vēlas iegūt
psihologa sertifikātu, prakses uzraudzību un sniedz atzinumu par personas atbilstību sertifikāta
iegūšanai, kā arī sniedz atbalstu psihologa darbā.

