
 

                                                                         

 

 

 

aicina Jūs uz sarunu par  

Psihologu likumu un Ētikas jautājumiem 
 
 
2019.gada 05.oktobrī                                                Tehniskās Universitātes telpās 
 plkst. 10.00-12.00                                                                      Rīgā, Kronvalda bulv.1 
                                                                                                                     225. aud. (2 stāvā)                                                                                                                                                                                                                                                               
  
                   
Sarunu vadītāja: Irina Simoņenkova, Mg.Psych., Psihologu Ētikas komisijas 
priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Psihologu Asociāciju Federācijas Ētikas 
komisijas  priekšsēdētāja, Eiropas Psihologu Asociāciju Federācijas Ētikas 
Padomes locekle, Zinātniskā redaktore un konsultante grāmatai ”Eiropas 
psihologu ētika”. Sporta psiholoģe, Latvijas  Sporta  psiholoģijas  asociācijas 
ģenerālā  sekretāre. 
 

Saruna notiks krievu valodā. 

Tiks izmantoti prezentācijas materiāli ''Psihologu Ētikas komisija un ētikas 

jautājumi psihologa praksē'' latviešu valodā. 

Sarunas saturs: sarunas laikā neformālā gaisotnē notiks diskusija par ētikas 

principu ievērošanas iespējām psihologu profesionālā darbībā. Varēs pacelt 

jebkurus ētikas dabas jautājumus un apspriest sarežģītas situācijas psihologu 

praksē, kurās psihologiem iznāk saskarties ar ētikas dilemmām.  

Pasākumā laikā jūs tiksiet informēti par grāmatu ''Eiropas psihologu ētika'' 

saturu krievu valodā. Tā kā grāmata nupat ir iznākusi krievu valodā dalībniekiem 

būs priekšrocības, iegādājoties to pašiem pirmiem.  

Заместитель председателя этической комиссии психологов Латвии 

Ирина Симоненкова расскажет:  

1. о составе, задачах и работе этической комиссии;  

2. о порядке рассмотрения жалоб на неэтическое поведение. 

 В рамках мероприятия будет проведена презентация книги на русском 

языке "Этика для европейских психологов". Желающие могут приобрести данное 

издание первыми. 



Книга по этике для европейских психологов является уникальным 
проектом. Это первая серьезная попытка рассмотреть  этическую практику, ее 
основы и использование,  опираясь на  опыт европейских психологов и в 
контексте  культурного  богатства  и разнообразия  стран  Европы. 

Большим преимуществом книги является то, что все  четыре 
автора Джофф Линдсей , Каспер Коене , Хальдор Оврэйде  и Фрэди Ланг, являясь 
действующими или бывшими  членами Постоянного Комитета по Этике ЕФПА,  
использовали огромный опыт   членов  этого Комитета, представляющих 
широкий круг европейских стран с севера на юг и с запада на восток . Кроме того, 
в ней изучаются  основные вопросы этики в более широком социальном 
контексте. Изложенные здесь базовые принципы подкреплены исключительно 
европейским опытом, но при этом имеют гораздо более широкое использование. 

Книга содержит большое количество примеров , которые облегчают 
чтение и понимание. Со дня публикации ( на английском языке книга издана в 2008 
году  издательством “HOGREFE”) она  сразу стала настоящим справочником для 
всех психологов, которые ищут ответы на вопросы этического характера. Книга 
имеет практическую направленность и может быть полезным ресурсом  как 
практикующим психологам, так и исследователям. 
 
Dalības maksa:   

LPPA un LPAF biedriem – 10.00 eiro, pārējiem – 20.00 eiro 

Pieteikšanās: Lai pieteiktos dalībai sarunā, lūdzam aizpildīt pielikumā 

pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to elektroniski uz e-pasta 

adresi: lppa@lppapsihologi.lv   

Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu: 

Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija  

Reģ. Nr. 40008008163 

Citadeles Banka,  

Konta Nr. LV30PARX 0008968550001 

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu. 

 

Organizācijas komiteja: tālr. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv 

* Latvijas Psihologu asociāciju federācija (LPAF): 

Latvijas Profesionālo psihologu asociācija 

Latvijas Psihologu un psihoterapeitu asociācija 

Baltijas Psihologu asociācija 

Psiholoģiskās Kapacitātes Biedrība 

Krīzes un Traumu Psiholoģijas Biedrība 
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