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Kam ir jāievēro LOPB Ētikas kodekss? 



 

visiem, kas savā darbā  

izmanto psiholoģijas zināšanas! 



Ētikas kodeksa pamatprincipi 

• Cieņa 

• Konfidencialitāte 

• Pašnoteikšanās 

• Kompetence 

• Atbildība 

• Godīgums  



Ētikas dilemmas var rasties: 

• Personāla atlasē (ārējā & iekšējā) 

• Vadības konsultācijās 

• Koučingā un attīstības pārrunās 

• Treniņos un apmācībās 

• Darbinieku novērtēšanā  

• Pētnieciskajā darbā 

• ..... 



Jautājumi, ko apsvērt, saskaroties ar 
ētikas dilemmu I 

• Vai tas ir likumīgi? Vai lēmums atbilst 
normatīvajiem aktiem?  

• Vai tas atbilst uzņēmuma vīzijai un 
vērtībām? Vai lēmums atbilst 
uzņēmuma politikai un procedūrām?  

• Kādas ir mana lēmuma, rīcības sekas? 
Kas būs ieguvēji un kas – zaudētāji? 

• Vai mans lēmums atmaksāsies 
ilgtermiņā? Vai tas būs uzņēmumam 
izdevīgs (ekonomiski ienesīgs)? 

 

 

 



Jautājumi, ko apsvērt, saskaroties ar 
ētikas dilemmu II 

• Vai man tas šķiet pareizi? Vai šī izvēle atbilst 
tam, kāds vēlos būt? 

• Kā šis lēmums ietekmēs uzņēmuma un 
manu reputāciju? 

• Vai šis lēmums var izturēt atklātu 
sabiedrības vērtējumu? 

• Vai un ko es par šo lēmumu stāstītu citiem?  

• Vai es iebilstu pret šo lēmumu, ja tas skartu 
mani? 

• Vai esmu izskatījis visas iespējas? 

 

 

 

 



Gadījumu analīze 



Dilemmas personāla atlasē 

1. Tu strādā kāda uzņēmuma personāla daļā un saņem 
zvanu ar lūgumu sniegt atsauksmi par tava uzņēmuma 
kādreizējo darbinieku. Tavas atmiņas par šo 
darbinieku nav pozitīvas. Kā tu rīkosies? 

 

2. Tu veic atlasi uz kādu no vakancēm savā uzņēmumā. 
Vienu no visatbilstošākajiem fināla pretendentiem 
potenciālais tiešais vadītājs vairs nav gatavs apsvērt 
pēc tā, kad viņa paziņas sniegtās atsauksmes par 
kandidātu izrādījušās negatīvas.  Kā tu rīkosies? 



Dilemmas personāla atlasē 

Tu esi atbildīgs par personāla atlasi uzņēmumā.  

 

1. Uz izsludināto vakanci ir pieteicies kāds no uzņēmuma 
darbiniekiem. Vai un kad tu informēsi/ neinformēsi 
darbinieka patreizējo tiešo vadītāju? 

 

2. Darbinieks pēc pretendēšanas uz izsludināto vakanci 
uzņēmumā ir saņēmis atteikumu. Viņš uzskata to par 
netaisnīgu un argumentē savu piemērotību 
salīdzinājumā ar šim amatam izvēlēto kolēģi. Vai un kā 
tu sniegsi darbiniekam atbildi?   

 



Dilemmas personāla atlasē 

Tu organizācijā strādā kā psihologs un veic gan 
iekšējo un ārējo atlasi, gan piedāvā darbiniekiem 
mediāciju. Kādā mediācijas procesā tiek risināts ass 
konflikts starp 2 darbiniekiem, kas abi rīkojušies 
organizācijas vērtībām neatbilstošā veidā.  
Neilgi pēc tam viens no mediācijas procesa 
dalībniekiem piesakās nozīmīgam amatam, kurā 
nepieciešamas labas saskarsmes un konfliktu 
risināšanas prasmes, un tev ir jāizvērtē viņa 
atbilstība.  
Kā tu rīkosies šajā situācijā? 

 



Dilemmas personāla atlasē 

Tu strādā personāla nodaļā lielā uzņēmumā. Stāvot 
rindā ēdnīcā, pie Tevis pienāk vadītāja Marta un sāk 
apspriest iekšējos kandidātus uz vecākā analītiķa amatu. 
Marta steidzas, jo tūdaļ viņai būs saruna ar Uldi, vienu no 
darbiniekiem, kas pieteikušies uz šo vakanci. Viņa ir 
izlēmusi Uldim atteikt, jo uzskata Pēteri par acīmredzamu 
favorītu, taču vēlas dzirdēt Tavu viedokli. Tu domā līdzīgi. 

Ko Tu teiksi Martai? 



Dilemma attīstības pārrunās 

Tu esi personāla konsultants lielā uzņēmumā un atbildi 
par Vadītāju attīstības programmu. Tu tiecies ar 
vadītājiem attīstības pārrunās un konsultē viņus par 
attīstības mērķu formulēšanu un to, kā veicas šo mērķu 
sasniegšanā.  

Jānis, viens no uzņēmumā augstu vērtētiem vadītājiem, 
šādā sarunā Tev atklāj, ka domā par darba maiņu. Tu zini, 
ka Jānis nodrošina būtisku apgrozījuma daļu savā nodaļā 
un viņa tiešais vadītājs Linards ļoti paļaujas uz Jāņa 
ieguldījumu.  

Kā Tu rīkosies? 



Komunikāciju dilemma 

Tu strādā kā organizāciju konsultants. Viens no 
taviem klientiem ir liela Latvijas uzņēmuma vadītājs 
X, kurš ir atpazīstams sabiedrībā un pēdējā laikā ar 
saviem izteikumiem izpelnījies ažiotāžu medijos. 
Balstoties uz Tavā rīcībā esošo informāciju, Tu esi 
nonācis pie secinājuma, ka mediju atspoguļojums ir 
nepilnīgs un vienpusīgs. Iespējams, tas ir pat 
apzināts mēģinājums nomelnot vadītāju X, 
izmantojot viņa ģimenes un biznesa problēmas. 
Kādas konferences kafijas pauzē pie Tevis vēršas 
pazīstams žurnālists un lūdz Tavu eksperta slēdzienu 
par vadītāja uzvedību un personības īpatnībām.  



Kā rīkoties? 

• Atpazīt potenciālu psihologa 
profesionālās ētikas dilemmu 

• Gadījumā, ja rodas šaubas, ieturēt 
«pauzi» 

• Konsultēties 
– Ar savu tiešo vadītāju, personāla 

vadītāju, kolēģiem, uzņēmuma CSR 
ekspertu u.c. 

– Citiem organizāciju psihologiem  

– LOPB Ētikas komisijā 

• Rīkoties 



Daži avoti 



Jautājumi & diskusija 


