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PAZIŅOJUMS:
PAR PSIHOLOGA
PROFESIJU UN

PROFESIONĀLO DARBĪBU

Latvijas ROMA :

biedrību vadītā

jiem,inteliģencei,

mediatoriem,

līderiem-aktīvistiem

1. Jauns PSIHOLOGA Likums stājas spēkā no 2018.
gada 1. janvāra

2. Es, ANDRIS TERTATS, Jūs informēju, par savas
psihologa profesionālās darbības profesionālo
paklautību Latvijas Profesionālo Psihologu
Asociācijai, LR Psihologa Likumam un Eiropas
Psihologu Asociāciju Federācijai.

3. Latvijā ir pieejamas šādas Psihologa
profesionālās darbības jomas::

1) izglītības un skolu psiholoģija;
2) darba un organizāciju psiholoģija;
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3) klīniskā un veselības psiholoģija;
4) juridiskā psiholoģija;
5) konsultatīvā psiholoģija;
6)militārā psiholoģija.

4. Es, Andris Tertats, esmu izvēlējies KONSULTATIVĀS PSIHOLOĢIJAS
darbíbas jomu, kura vistiešāk saistās par visu cilvēka dzīvi, ieklaujot,
etniskās psiholoģijas jautājumus un īpaši specializējoties Roma
psixoloģijā. Attiecīgijā laika periodā kā nosaka augšminētie
1.,2.,3.punktu nolikumi un nosacījumi,vajadzīgās profesionālās
procedūras, ir jasaņem psihologa sertifikāts attiecīgā specializācijā.
Latvijā neviens psihologs nav tiesīgs strādāt bez psihologa sertifikāta.
Latvijas psihologs drīkst sertificēties vismaz 2 jomās.

5. Mana profesionālā psihologa darbība var realizēties kā
maksas(individuālā prakse,projekta līdzdalība, slēdzot līgumus
ar indivīdiem vai organizācijām utml.,u.c.) un kā bezmaksas.
Abos gadījumos psihologs drīkst veikt psihologa profesionālo
darbību.

6. Apzīmējums EKSPERTS(roma pasākuma līdzdalibā),
PUBLIKĀCIJAS, DALĪBA SEMINĀROS VAI KONFERENCĒS - NAV
PSIHOLOGA PROFESIONĀLĀ DARBĪBA. Sīs darbības
neapliecina psihologa profesionālo veikumu.

7. Psihologam sadarbība izpaužas slēdzot dažāda veida
LĪGUMUS(kā nosaka augšminētie punkti 1.,2.,3.) jeb Sadarbības
apliecinājums (5.punkts). Uz šīs sadarbības līguma - psihologa
profesionālās darbības satura bāzes, PASŪTĪTĀJS(roma
biedrības, roma projekta organizētāji utml.) uz vajadzīgo
pamatojumu robežām, ievērojot LR Psihologa
Konfidencionalitātes un Klienta datu aizsardzību Likumus, var
lūgt psihologam sagatavot SADARBĪBAS PĀRSKATU —
dokumentu, kas atspoguļo psihologa sadarbību ar klientu, tās
ietvaros veiktās darbības un izdarītos secinājumus.
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8. Psihologa profesionalā darbība izpaužas (lekcijas,
konsultācijas,psiholoģiskās izpēte(novērtēšana), atzinuma
rakstīšana,izglītītojoša pasākuma vadišana u.c.) un Līgumā ir
jāpauž šāds apraksts: akadēmiskā stundu (1akadēmiskā
stunda 50 min) vai atranomiskā stunda (1astranomiskā stunda
-60 min) veidā. Šie aprēķini uzlabos pārraudzību psihologa
pieredzes, kvalitātes un kvantitātes rādītājos.

9. Roma Psixoloģiskās domas un ideju veidošanās; Viedokļī,
Analīze, Priekšlikumi un Risinājumi, dažādas Vīzijas un
Ierosinājumi; Roma psiholoģiskie novērojumi, atklājumi Latvijas
un starptautiskā redzējumā utml., u.c. visbiežāk tiks pauzsts un
aktualizēts personīgā mājas lapā, kurš ikreiz tiks uzlabots un
papildināts: http://www.romapsychologyandristertats.com/

Uzziņai, Informācijas pārbaudei vai Sūdzību gadījumā, meklēt
vairāk informācijas šeit:

 https://m.likumi.lv/doc.php?id=290115
 http://www.lppapsihologi.lv/lv/pages/lppalv

 www.efpa.eu

http://www.lppapsihologi.lv/lv/pages/lppalv
http://www.efpa.eu
mailto:tertats@inbox.lv
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