Psihologu likuma termini
1) Psihologs – persona, kura atbilstoši Psihologu
likumā noteiktajam ieguvusi tiesības veikt
psihologa profesionālo darbību;
2) Psihologa sertifikāts – Psihologu
sertifikācijas padomes izsniegts dokuments, kas
apliecina, ka psihologs ir tiesīgs patstāvīgi veikt
psihologa profesionālo darbību noteiktā jomā;
3) Psihologa profesionālā darbība –
 psiholoģiskā izpēte (novērtēšana);
 psihologa atzinuma sagatavošana;
 konsultēšana;
 individuāli, grupā vai organizācijā
sniegta psiholoģiskā palīdzība, izmantojot
profesionālās zināšanas un zinātniski
pamatotas metodes.
4) Psihologs-pārraugs – sertificēts
psihologs,
kuram Psihologu sertifikācijas padome piešķīrusi
tiesības veikt psihologa pārraudzību attiecīgajā
darbības jomā.

Tiesības veikt psihologa
profesionālo darbību
Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo
darbību apliecina:
 augstākās izglītības diploms par akreditētas
bakalaura studiju programmas un akreditētas
maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi
vismaz 200 kredītpunktu apjomā (vismaz vienai
no šīm programmām jābūt profesionālajai studiju
programmai);
 reģistrācija Psihologu reģistrā;
 psihologa sertifikāts noteiktā profesionālās
darbības jomā:
1) izglītības un skolu psiholoģija;
2) darba un organizāciju psiholoģija;
3) klīniskā un veselības psiholoģija;
4) juridiskā psiholoģija;
5) konsultatīvā psiholoģija;
6) militārā psiholoģija.

Psihologam ir tiesības veikt patstāvīgu
psihologa
profesionālo
darbību
bez
reģistrācijas un psihologa sertifikāta līdz
2019. gada 31. decembrim.

Psihologu reģistrs
Psihologu reģistrs ir valsts informācijas sistēma,
kuras
mērķis
ir
nodrošināt
psihologu
profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās
informācijas apriti.
Lai reģistrētos Psihologu reģistrā, atbilstoši
Ministru
kabineta
2018. gada
29. maija
noteikumu Nr.301 “Psihologu noteikumi”
2. punktā noteiktajam persona Psihologu
sertifikācijas padomei iesniedz:
 iesniegumu reģistrācijai Psihologu reģistrā;
 izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 ar psihologu-pārraugu noslēgto līgumu par
psihologa pārraudzības īstenošanu.

Psihologu sertifikācija
Psihologa sertifikāta pirmreizējai iegūšanai
kārtojams pārbaudījums.
1. Lai
kārtotu
psihologa
sertifikācijas
pārbaudījumu ir:
 jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā;
 jābūt veiktai psihologa profesionālajai
darbībai psihologa-pārrauga pārraudzībā kādā no
psihologa profesionālās darbības jomām vismaz
vienu gadu ar darba noslogojumu vismaz
500 stundas gadā (līdz pieteikuma iesniegšanai
sertifikācijai);
 nepieciešams
psihologa-pārrauga
apliecinājums par personas pārraudzību (ne
mazāk kā 25 akadēmiskās stundas gadā
individuāli vai ne mazāk kā 50 akadēmiskās
stundas gadā, ja psihologa pārraudzība notiek
grupā);
 jāveic
maksājums
par
pārbaudījuma
kārtošanu.

2. Lai iegūtu psihologa sertifikātu citā
profesionālās darbības jomā ir:
 jābūt veiktai psihologa profesionālajai
darbībai psihologa-pārrauga pārraudzībā kādā no
psihologa profesionālās darbības jomām vismaz
vienu gadu ar darba noslogojumu vismaz
250 stundas gadā (līdz pieteikuma iesniegšanai
sertifikācijai);
 nepieciešams
psihologa-pārrauga
apliecinājums par personas pārraudzību (ne
mazāk kā 20 akadēmiskās stundas gadā
individuāli vai ne mazāk kā 40 akadēmiskās
stundas gadā, ja personas pārraudzība notiek
grupā).
Lai kārtotu sertifikācijas pārbaudījumu un iegūtu
psihologa sertifikātu noteiktā profesionālās
darbības jomā, persona attiecīgajai psihologu
sertifikācijas
komisijai
iesniedz
šādus
dokumentus:
 iesniegumu psihologa sertifikāta iegūšanai;
 izglītību apliecinošus dokumentus, izņemot
gadījumu, ja Psihologu reģistrā ir ziņas par
personas izglītību;
 profesionālās
darbības
aprakstu
un
dokumentus, kas apliecina ziņas par personas
profesionālo darbību (piemēram, ziņas par
personas darbavietu, darba pieredzi un darba
slodzes apjomu);
 psihologa-pārrauga
apliecinājumu
par
personas pārraudzību, iekļaujot savstarpējās
sadarbības
raksturojumu
un
atbilstības
izvērtējumu psihologa profesionālās darbības
veikšanai, kā arī pārraudzības procesa aprakstu;
 divu profesionālās prakses gadījumu analīzi,
apliecinot kompetenci psiholoģijas zinātnes un
prakses jaunākajās atziņās, ievērojot paredzamo
psihologa profesionālās darbības jomu.

Psihologa-pārrauga tiesību
iegūšana
Lai iegūtu psihologa-pārrauga tiesības, personai
jāapliecina vismaz piecu gadu patstāvīga darba
pieredze attiecīgajā psihologa profesionālās
darbības jomā ne mazāk kā 1000 stundu apjomā
un jānokārto psihologa-pārrauga pārbaudījums.
Lai iegūtu psihologa-pārrauga tiesības citā
psihologa profesionālās darbības jomā, personai
jāapliecina vismaz piecu gadu patstāvīga darba
pieredze attiecīgajā psihologa profesionālās
darbības jomā ne mazāk kā 700 stundu apjomā
un jānokārto psihologa-pārrauga pārbaudījums.

Dokumentu iesniegšana
Dokumentus Psihologu sertifikācijas padomei
var iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā
klātienē vai nosūtot pa pastu (Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī
elektroniski: psihologupadome@ikvd.gov.lv
(dokumenti elektroniskā veidā tiek pieņemti tikai
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem
pievienotu laika zīmogu).
Konsultācijas var saņemt pa tālruņiem:
67367202, 26628855

Valsts nodevas un maksa
par pārbaudījumu
Valsts nodevas apmērs ir šāds:
 par psihologa reģistrēšanu Psihologu
reģistrā – 10 euro;
 par psihologa sertifikāta izsniegšanu (tai
skaitā veicot resertifikāciju) – 10 euro;
 par psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanu
un psihologa-pārrauga reģistrēšanu Psihologu
reģistrā – 10 euro.
Valsts nodeva pirms personas (psihologa)
reģistrēšanas Psihologu reģistrā, psihologa
sertifikāta iegūšanas, psihologa-pārrauga tiesību
piešķiršanas iemaksājama Izglītības kvalitātes
valsts dienesta kontā:
Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22,
LV03TREL1060150929900.
 Sertifikācijas pārbaudījuma maksa ir
200 euro.
 Psihologa-pārrauga pārbaudījuma maksa ir
100 euro.
Maksas pārskaitījums jāveic pirms pārbaudījuma
kārtošanas Izglītības kvalitātes valsts dienesta
kontā:
Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22,
LV39TREL215017302000B.

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050
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