
Psihologu profesionālās darbības likums  

 

1. pants Likumā lietotie termini 

Likumā ir lietoti šādi termini: 

1) psihologa profesionālā darbība – psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana, konsultēšana, rehabilitācija 

un cita uz klientu orientēta darbība, kuras mērķis ir veicināt viņa spējas adaptēties savā sociālajā 

vidē tā, lai viņa uzvedība, emocionālā pašsajūta un darba produktivitāte atbilstu viņa sociālajiem 

apstākļiem, kā arī organizāciju attīstības sekmēšana, ievērojot vadības, darbinieku un sabiedrības 

intereses. 

2) psihologs – persona, kas ieguvusi [šajā likumā] noteikto izglītību un: 

a) uzsākusi praksi supervizora uzraudzībā sertifikāta iegūšanai, vai 

b) saņēmusi sertifikātu psihologa profesionālās darbības veikšanai, vai 

b) uzsākusi patstāvīgu akadēmisku darbību, kas nav saistīta ar darbu ar klientiem. 

3) psihologa praktiskās darbības nozare – psiholoģijas joma, kurā psihologs praktizē un kurā 

saņēmis attiecīgu sertifikātu (izglītības, klīniskais, organizāciju, vai citas nozares psihologs);  

5) 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. 

6) interešu konflikts – situācija, kurā psihologam, pildot darba pienākumus, jāsniedz ieteikums 

klientam vai atzinums par klientu, vai jāpiedalās tā sniegšanā, vai jāveic citas profesionālas 

darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt paša psihologa, tās radinieku vai darījumu partneru 

personiskās vai mantiskās intereses. 

7) psihologu profesionālā biedrība – brīvprātīga psihologu apvienība, kam nav pelņas gūšanas 

rakstura, un kas nodibināta ar mērķi veikt psihologu profesionālo un mantisko interešu aizstāvību. 

  

2. pants. Likuma mērķis 

(1) Likuma mērķis ir nodrošināt psihologa profesijas aizsardzību un klientu tiesības uz 

kvalitatīviem psihologa pakalpojumiem, reglamentējot psihologu profesionālo darbību, nosakot 

minimālās izglītības prasības psihologa profesionālajai darbībai, kā arī sertifikācijas [un 

uzraudzības] kārtību. 

(2) Šajā likumā netiek reglamentēta psihologa akadēmiskā darbība, kas nav saistīta ar darbu ar 

klientiem. 

  

  



3. pants. Psihologa profesijas nosaukuma aizsardzība 

Persona, kas nav saņēmusi šajā likumā noteikto augstākās izglītības kvalifikāciju un praksē, 

reklāmā, komercdarbībā, vai citādi labuma gūšanai izmanto psihologa profesijas nosaukumu, vai 

veic psihologa profesionālo darbību bez attiecīga sertifikāta, saucama pie likumā noteiktās 

atbildības. 

  

4. pants. Izglītības prasības psihologa profesionālajai darbībai 

(1) Psihologa profesionālās darbības bakalaura un maģistra programmas kopējais apjoms ir 

vismaz [240] kredītpunkti, turklāt programma kopā ietver praksi ne mazāk kā [40] kredītpunktu 

apjomā. 

(2) Šī panta pirmajā daļā minētās programmas nodrošina to zināšanu un iemaņu apgūšanu, kuras 

nepieciešamas psihologa praktiskās darbības veikšanai saskaņā ar psihologa profesijas standartu 

[psihologa praktiskās darbības nozarē], ko apstiprina Ministru kabinets, un ietver zināšanas un 

prasmes par psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu un psiholoģisko rehabilitāciju krīžu 

un traumu gadījumos. Psihologu profesionālās izglītības programmas minimālās satura prasības 

psihologa augstākās izglītības kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets. 

[(3) Tiesības apgūt maģistra programmu psihologa profesionālās darbības jomā ir personai, kura 

ieguvusi psiholoģijas vai attiecīgajā akreditētajā izglītības programmā noteiktu tam pielīdzināmu 

bakalaura grādu.] 

  

5. pants. Sertifikācija 

(1) 

A variants (diploms  „pēcdiploma prakse” supervizora uzraudzībā  sertifikācija) 

Tiesības [uzsākt praksi psihologa profesijā] supervizora pārraudzībā ir personai, kura saņēmusi 

dokumentu par izglītības programmas apgūšanu šī likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā. 

Tiesības kārtot pārbaudījumu psihologa sertifikāta iegūšanai ir personai, kura izgājusi [divu] 

[viena] gadu praksi supervizora uzraudzībā un saņēmusi supervizora pozitīvu rekomendāciju, un 

kura ir samaksājuši par pārbaudījuma kārtošanu. 

B variants (diploms  sertifikācija) 

Tiesības kārtot pārbaudījumu psihologa sertifikāta iegūšanai ir personai, kura saņēmusi 

dokumentu par izglītības programmas apgūšanu šī likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā, 

un kura ir samaksājusi par pārbaudījuma kārtošanu. 

(2) Sertifikācijas institūcija pārbauda kandidāta vispārējās zināšanas psiholoģijā, [kā arī atsevišķi 

zināšanas un prasmes nozarē, kurā kandidāts vēlas iegūt sertifikātu]. Pārbaudē tiek vērtētas 

kandidāta [teorētiskās zināšanas, kā arī] iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas praksē, [kā arī] 

tiek ņemts vērā supervizora atzinums. Kandidāta pieteikšanās kārtību, pārbaudāmo zināšanu 



saturu, pārbaudījuma maksu un maksas iekasēšanas kārtību, pārbaudes eksāmena norises kārtību, 

kā arī sertifikāta piešķiršanas kārtību nosaka [Ministru kabinets]. 

(3) Psihologa sertifikātu piešķir uz pieciem gadiem. 

(4) Ja kandidāts pārbaudījumu nenokārto, vēlreiz to var kārtot ne ātrāk kā pēc gada. Šādā 

gadījumā sertifikācijas institūcija var uzdot kandidātam konkrētus uzdevumus, kuru izpildi 

pārbauda atkārtotā pārbaudījuma laikā. 

  

6. pants. Sertifikācijas apjoms 

A variants (sertifikātu piešķir konkrētā nozarē, kurā drīkst praktizēt) 

(1) Psihologa sertifikātu piešķir konkrētā psihologa praktiskās darbības nozarē (izglītības, 

klīniskais, organizāciju, vai citas nozares psihologs). Konkrētā nozare tiek norādīta sertifikātā. 

(2) Psihologam ir tiesības sertificēties vairākās psihologa praktiskās darbības nozarēs. 

(3) Psihologam ir tiesības patstāvīgi praktizēt tikai tajās nozarēs, kurās viņš sertificējies. 

B. variants (piešķir vispārīgu sertifikātu „psihologs”. Šādā gadījumā attiecīga panta 

(sertifikācijas apjoms) nav. 

  

 7. pants. Prasības supervizora kvalifikācijai 

(1) 

A variants (izglītība + noteikts prakses laiks + asociācijas/biedrības atzinums) 

Tiesības strādāt par supervizoru ir psihologam, kas ieguvis šajā likumā noteikto izglītību, strādājis 

psihologa profesijā vismaz [piecus] [desmit] gadus un kuru psihologu profesionālā biedrība 

iekļāvusi supervizoru sarakstā. 

B variants (izglītība + prakse + sertifikāts) 

Tiesības strādāt par supervizoru ir psihologam, kas izpildījis šajā likumā noteiktās prasības 

attiecībā uz nepieciešamās izglītības iegūšanu, strādājis psihologa profesijā vismaz [piecus] 

[desmit] gadus, saņēmis psihologu profesionālās biedrības pozitīvu atzinumu, kā arī 

saņēmis sertifikācijas institūcijas izsniegtu supervizora sertifikātu [Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā]. 

[(2) Supervizors ir tiesīgs veikt psihologa prakses uzraudzību tikai tajā psihologa praktiskās 

darbības nozarē, kurā pats praktizē.] 

  

 

 



8. pants. Sertifikācijas institūcija 

A variants (tiek izveidota Psihologu sertifikācijas padome, kam tiek deleģētas konkrētas 

funkcijas) 

(1) Psihologa [un supervizora] sertifikātu piešķir, sertifikāta derīguma termiņu pagarina un 

sertifikātu anulē Psihologu sertifikācijas padome (turpmāk – Padome). 

(2) Padomē iekļauj [divus] pārstāvjus no katras psihologu profesionālās biedrības, kurā ir vismaz 

[50] psihologu un sertificētu psihologu, vai personu, kas ieguvušas psihologa izglītību un strādā 

supervizora uzraudzībā, vai psiholoģijas studentu, kas ieguvuši vismaz bakalaura grādu 

psiholoģijā. 

(3) Psihologu profesionālā biedrība dalībai Padomē var izvirzīt tikai tādu pārstāvi, kas ieguvis šajā 

likumā noteikto izglītību, vismaz desmit gadus praktizējis kādā no psihologa profesionālās 

darbības nozarēm, nav sodīts par noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas, un ir 

ar nevainojamu reputāciju. 

(4) Padomes sastāvu apstiprina [Ministru kabinets] [psihologu konference (kas to sasauks un 

finansēs?)] [cita institūcija]. 

(5) Padomes sekretariāta funkcijas (tai skaitā Padomes darbības materiāltehnisku nodrošināšanu) 

veic tās psihologu profesionālās biedrības, kuru izvirzītie pārstāvji iekļauti padomē. Sekretariāta 

funkcijas tiek pildītas rotācijas kārtībā, sekretariātam mainoties ik pusgadu. Profesionālās 

biedrības atteikšanās pildīt sekretariāta funkcijas vai šo funkciju nolaidīga pildīšana uzskatāma par 

pamatu biedrības pārstāvju izslēgšanai no padomes. 

(6) Padome izstrādā un ar balsu vairākumu apstiprina savu reglamentu [variants - Psihologu 

sertifikācijas padomes reglamentu apstiprina Ministru kabinets]. 

(7) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam, Padome: 

1) veido, papildina un uztur sertificētu psihologu sarakstu; 

2) strīdus gadījumos izskata psihologa ētikas pārkāpumus; 

3) pēc psihologu profesionālo biedrību priekšlikuma apstiprina psihologa praktiskās darbības 

nozarē izmantojamo metožu sarakstu; 

4) Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā izskata fizisku personu iesniegumus un sūdzības par 

sertifikācijas jautājumiem. 

(8) Padome ir tiesīga izveidot atsevišķas sertifikācijas komitejas no savu locekļu vidus, kā arī 

sertifikācijas procesā piesaistīt ekspertus, kam ir padomdevēja tiesības. 

(9) Padomei šajā likumā noteikto pienākumu pildīšanai ir tiesības pieprasīt no valsts un pašvaldību 

iestādēm informāciju, kas nepieciešama sertificējamo personu atbilstības izvērtēšanai. Padomes 

locekļiem, kā arī sekretariāta funkciju pildošo organizāciju amatpersonām un biedriem ir 

pienākums ievērot konfidencialitāti un fizisko personu datu aizsardzības prasības. 

(10) Padomes lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 



B variants (veic īpašas institūcijas, kas veidojas uz privātas iniciatīvas pamata) 

(1) Psihologa [un supervizora] sertifikātu piešķir, sertifikāta derīguma termiņu pagarina un 

sertifikātu anulē kompetentas sertificēšanas institūcijas, kuru sarakstu [Ekonomikas ministrija] 

publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

(2) Sertificēšanas institūciju kompetenci novērtē likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā 

kārtībā un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17024:2003 "Atbilstības novērtēšana – 

vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” 

C. variants (veic sertifikācijas komisija, ko koordinē kāda valsts pārvaldes iestāde, piemēram, 

VM vai BĢLM. Komisijā iekļauti augstākās izglītības iestāžu, psihologu profesionālo biedrību, 

valsts pārvaldes pārstāvji) 

(1) Psihologa [un supervizora]sertifikātu piešķir, sertifikātu derīguma termiņu pagarina un 

sertifikātu anulē Psihologu sertifikācijas komisija. (2) Komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina 

Ministru kabinets. 

(3) Komisijas sekretariāta funkcijas (tai skaitā komisijas darbības materiāltehnisku nodrošinu) veic 

[...] ministrija. 

D. variants (sertifikāciju veic psihologu profesionālās asociācijas. Sertifikācija notiek MK 

noteiktajā kārtībā (5.panta otrā daļa)) 

(1) Psihologa [un supervizora] sertifikātu piešķir, sertifikāta derīguma termiņu pagarina un 

sertifikātu anulē psihologu profesionālās biedrības, kurās ir vismaz [50] psihologu vai psiholoģijas 

studentu, kas ieguvuši vismaz bakalaura grādu psiholoģijā. 

(2) Ja sertifikāta derīguma termiņa laikā sertifikāta izsniedzēja biedrība likvidēta vai reorganizēta, 

par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai sertifikāta anulēšanu var lemt jebkura cita 

psihologu profesionālā biedrība, kas saņēmusi attiecīgu personas iesniegumu. 

  

9. pants. Resertifikācija 

(1) Psihologa resertifikāciju veic pirms psihologa sertifikācijas termiņa baigām. Resertifikācijas 

kārtību un resertifikācijai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka Ministru kabinets. 

(2) Pēc resertifikācijas psihologam izsniedz psihologa sertifikātu, tajā norādot arī pirmreizējās 

sertificēšanās datumu. 

 

10. pants. Sertifikāta anulēšana 

(1) Sertifikātu uz laiku vai pastāvīgi šajā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesīga anulēt 

sertifikācijas institūcija, [kas to izsniegusi,] pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas 

iesniegumu. Sertifikāta anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 

(2) Ja sertifikāts anulēts uz laiku, sertifikācijas institūcija var noteikt, ka personai pēc šī termiņa 

notecējuma atkārtoti jāiziet prakse supervizora pārraudzībā un jākārto sertifikācijas pārbaudījumi. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032003070800383&Req=0101032003070800383&Key=0103011996080832769&Hash=/n_top


(3) Sertifikātu anulē, ja: 

1) psihologs sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības 

piedraudējumu, vai par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību; 

2) psihologam piemēroti Krimināllikumā noteiktie medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi; 

3) psihologs pieļāvis amorālu uzvedību vai izdarījis likumpārkāpumu, kas ir pretrunā ar iespēju 

sniegt kvalitatīvu pakalpojumu klientam; 

4) psihologam nav pietiekamu profesionālo spēju pienākumu veikšanai un to konstatējusi 

sertifikācijas institūcija; 

5) psihologs, veicot profesionālo darbību, darbojies pretēji klienta interesēm savās vai trešās 

personas interesēs (interešu konflikts); 

6) psihologs slēpis noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 

7) psihologs rupji pārkāpis psihologu ētikas kodeksa normas; 

[(4) Lēmumu par sertifikāta anulēšanu psihologs vai persona, kas lūgusi sertifikātu anulēt var 

pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.] 

  

11. pants. Psihologu saraksts 

(1) Sertifikācijas institūcija izveido, uztur un aktualizē sertificēto psihologu sarakstu. 

(2) Sarakstā norāda psihologa vārdu, uzvārdu, prakses vai darbavietas adresi un psihologa 

praktiskās darbības nozari, kurā psihologs praktizē, sertifikāta derīguma termiņu, kā arī 

informāciju par sertifikāta anulēšanu. 

(2) Sertifikācijas institūcija aktualizēto psihologu sarakstu publicē internetā un nodrošina tā 

pieejamību sabiedrībai. 

(2) Sertifikācijas institūcija nekavējoties publicē izmaiņas sertificēto psihologu sarakstā. 

 

12. pants. Psihologa tiesības 

Psihologam, veicot profesionālos pienākumus, ir šādas tiesības: 

patstāvīgi izvēlēties Latvijā adaptētās psiholoģiskās izpētes, konsultēšanas un citu psiholoģisko 

pakalpojumu sniegšanas metodes; 

attiekties sniegt psiholoģiskos pakalpojumus, ja to sniegšana rada vai var radīt tiešus draudus 

psihologa dzīvībai vai veselībai, ir pretrunā psihologa ētikai vai ja psihologs nav kompetents 

sniegt pieprasīto psiholoģisko pakalpojumu; 

neizpaust psiholoģisko pakalpojumu laikā par klientu iegūto informāciju, izņemot šajā likumā 

noteiktos gadījumus; 



sniedzot pakalpojumus un atzinumus, netikt ietekmētam no trešo personu puses; 

saņemt psihologu profesionālo apvienību vērtējumu par Latvijā pieejamām un adaptētām 

psiholoģiskās izpētes metodēm, kuru saraksts periodiski tiek publicēts; 

patstāvīgi izdarīt slēdzienu par personu, tās psihi un personības psiholoģisko raksturojumu. 

  

13. pants. Psihologa pienākumi 

Psihologam, veicot profesionālos darbību, ir šādi pienākumi: 

1) sistemātiski un regulāri paaugstināt savu kvalifikāciju; 

2) ievērot psihologu profesionālās ētikas normas un atteikties sniegt psiholoģiskos pakalpojumus, 

ja tas ir pretrunā ar profesionālās ētikas kodeksa nosacījumiem; 

4) sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem klienta problēmu risināšanā, ievērojot šajā likumā un 

citos normatīvajos aktos noteiktās konfidencialitātes prasības; 

5) sniegt klientam saprotamā veidā informāciju par psiholoģiskā pakalpojuma mērķiem, gaitu, 

metodēm un rezultātiem; 

6) nepieciešamības gadījumā konsultēties ar citiem speciālistiem, lai nodrošinātu sniegtā 

pakalpojuma kvalitāti; 

7) būt objektīvam un prioritāri darboties klienta likumiskajās interesēs, kā arī attiekties sniegt 

psiholoģiskos pakalpojumus, ja pastāv interešu konflikts; 

8) nepieļaut, ka psihologa darbu ar klientu vai tā rezultātu ietekmē trešo personu viedoklis; 

9) uzglabāt ziņas par klienta psiholoģisko izpēti un sniegtajiem atzinumiem atbilstoši fizisku 

personu datu apstrādes prasībām, kā arī gadījumā, ja darbu ar klientu pārņem cits psihologs, 

nodrošināt ziņu nodošanu. 

  

14. pants. Psihologa atzinums (slēdziens) 

Ja atzinumu par klientu (viņa ģimeni) pieprasa trešā persona jautājumu izlemšanai, kas var būtiski 

ietekmēt klienta (viņa ģimenes) tālāko dzīvi, psihologs savā atzinumā norāda: 

iestādi vai organizāciju, kas pieprasījusi atzinumu; 

laiku, kurā veikta psiholoģiskā izpēte; 

iepriekšēju informāciju par klientu, kas ir nepieciešama vai var būt nepieciešama atzinuma 

sniegšanas procesā; 

psiholoģiskajā izpētē izmantotās metodes; 

psiholoģiskās izpētes rezultātus; 



argumentētus secinājumus un ieteikumus. 

  

15. pants. Klienta tiesības 

(1) Psihologam pirms psiholoģisko pakalpojumu sniegšanas ir jāsaņem klienta piekrišana. 

(2) Klientam ir tiesības saņemt no psihologa savam vecumam saprotamu informāciju par 

konsultēšanas un citu psihologa veikto darbību mērķi un rezultātiem. 

  

16. pants. Nepilngadīga klienta tiesības 

(1) Nepilngadīgā klienta konsultēšana ir pieļaujama, ja viņa likumīgais pārstāvis par to ir 

informēts un devis savu piekrišanu. 

(2) Nepilngadīgā klienta likumiskā pārstāvja piekrišana nav nepieciešama: 

1) ja tiek sniegta pirmreizēja konsultācija gadījumā, kad nepilngadīgais klients vērsies pie 

psihologa krīzes situācijā, piemēram, sakarā ar notikušu vardarbību, tuvinieka nāvi vai slimību vai 

citos ārkārtas gadījumos; 

2) ja konsultācija tiek sniegta anonīmam klientam, izmantojot elektroniskos sakarus; 

3) ja konsultāciju vai atzinumu sniegt lūgušas šī likuma 18.panta pirmajā daļā minētās iestādes; 

4) gadījumos, ja vienreizējas konsultācijas rezultātā netiek dots psihologa slēdziens vai atzinums 

par klientu. 

(3)  16 gadu vecumu sasnieguša klienta konsultēšana ir pieļaujama, ja saņemta viņa piekrišana. 

  

17. pants. Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība 

Informācija, ko psihologs ieguvis par savu klientu pildot profesionālos pienākumus, ir 

konfidenciāla, izņemot šajā likumā [un Fizisko personu datu aizsardzības likumā] noteiktos 

gadījumus. 

Psihologs var uzglabāt un izmantot ziņas par klientu profesionāliem mērķiem, nodrošinot 

šādu ziņu nepieejamību no trešo personu puses. 

(3) Savā zinātniskajā darbībā un publikācijās psihologs var izmantot ziņas par klientu tikai tādā 

apmērā, kas neļauj identificēt klienta personu. 

  

18. pants. Izņēmumi no konfidencialitātes principa 

(1) Atzinumi, ko par klientu pieprasa trešā persona, izsniedzami tikai ar klienta piekrišanu, 

izņemot gadījumus, ja šādu atzinumu pieprasa tiesa, tiesībsargājošā iestāde, ārstniecības iestāde, 



bāriņtiesa, bērnu tiesību aizsardzības iestāde, sertifikācijas institūcija, cits psihologs šī likuma 

13.panta 9.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī citas organizācijas likumā noteiktos gadījumos. 

(2) Psihologam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā, ziņot tiesībsargājošām 

iestādēm vai citām kompetentām iestādēm, par apstākļiem, kas viņam kļuvuši zināmi privātas 

konsultācijas laikā, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka minēto apstākļu nekavējoša nenovēršana var 

apdraudēt klienta, it īpaši nepilngadīga klienta, vai trešās personas dzīvību vai veselību. 

(3) Psihologam ir pienākums sniegt informāciju par klientu un savu profesionālo darbību pēc 

tiesībsargājošas institūcijas pieprasījuma, pēc bāriņtiesas vai citas bērnu tiesību aizsardzības 

iestādes motivēta lūguma, kā arī gadījumos, ja psihologa profesionālās darbības uzraudzības 

ietvaros to pieprasījusi sertifikācijas institūcija. 

  

19. pants. Psihologa ētika 

Psihologam sava profesionālā darbība jāveic, ievērojot psihologa profesionālās ētikas kodeksā 

ietvertās ētikas normas. 

Psihologa profesionālās ētikas kodeksu, konsultējoties ar psihologu profesionālajām biedrībām, 

izstrādā sertifikācijas institūcija. 

  

Pārejas noteikumi 

1. Likums stājas spēkā [2011.gada 1.janvārī]. 

2. Tiek uzskatīts, ka šā likuma 4.pantā noteiktās izglītības prasības apguvušas visas 

personas, kas ieguvušas psiholoģijas maģistra grādu [vai citu pielīdzināmu grādu] šī grāda 

iegūšanas brīdī akreditētā augstskolā un licencētā mācību programmā. Izziņu par 

attiecīgajā brīdī licencētajām izglītības programmām izsniedz Izglītības un zinātnes 

ministrija atbilstoši Augstākās izglītības likuma noteikumiem. 

3. Ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšana/pielīdzināšana 

4. Personām, kuras pabeigušas augstākās izglītības ieguvi un uzsākušas psihologa praktisko 

darbību līdz likuma spēkā stāšanās brīdim, sertifikācija šajā likumā noteiktajā kārtībā 

jāveic līdz ... [pārejas periods, vismaz 1 gads]. 

5. Pie sertifikācijas A varianta Līdz 2011.gada 1.janvārim [Ministru kabinets][psihologu 

konference][cits variants] apstiprina Padomes sastāvu. Padomes pirmreizējā sastāvā tiek 

deleģēti pārstāvji no šādām psihologu profesionālajām biedrībām: 

- 

- 

6. Padomes sekretariāta funkcijas no 2011.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam pilda ....... 



7. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta otrajā daļā, 5.panta 

otrajā daļā, 7.panta pirmajā daļā (tikai 7B variantā), 8.panta sestajā daļā (A.variantā), 

8.panta otrajā daļā (C variantā), 9.panta pirmajā daļā un 10.panta pirmajā daļā minētos 

noteikumus. 

t.i.: 

a) psihologa profesijas standarts (standarti, ja akceptējam variantu par nozarēm) (IZM); 

b) Psihologu profesionālās izglītības programmas minimālās satura prasības psihologa augstākās 

izglītības kvalifikācijas iegūšanai (IZM) 

c) Kandidāta pieteikšanās kārtību, pārbaudāmo zināšanu saturu, pārbaudījuma maksu un maksas 

iekasēšanas kārtību, pārbaudes norises kārtību, kā arī sertifikāta piešķiršanas kārtību (IZM kopā 

ar BM, VM u.c.) 

d) Psihologu sertifikācijas padomes reglaments (A.variantā) (BM) 

e) Sertifikācijas komisijas nolikums (C.variantā) (ministrija, kas veic sekretariāta funkcijas) 

f) resertifikācijas kārtība (vienoti ar (c)) 

g) serifikāta anulēšanas nosacījumi (kopā ar (c) un (f)) 

 


