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Priekšvārds

Mūsdienās dažādu profesiju pārstāvji un viņu klienti samērā bieži 
savā darbā un arī ikdienā lieto tādus jēdzienus kā “konsultēšana”, 
“konsul tants”, “konsultācija”.

Ar dažādu veidu konsultēšanu (angl.1 consulting vai counselling2) 
no dar bojas daudzu profesiju pārstāvji  – ārsti, māsas, funkcionālie 
spe ciā  listi (mākslas terapeiti, uztura speciālisti, ergoterapeiti, fizio-
tera peiti  u.  c.), psihoterapeiti3, psihologi, sociālie darbinieki, karjeras 
kon sul tanti, supervizori, juristi, finansisti, pedagogi, mācītāji, kapelāni, 
valsts pārvaldes darbinieki un daudzi citi. Dažās palīdzošajās profe sijās 
(cit kārt tās sauc arī par konsultatīvajām)  – psihoterapeita, psihologa, 
super vizora, karje ras konsultanta u.  c.  – indivīda vai grupas izvērtē-
šana, izpēte un kon sul tēšana ir viens no pamata uzdevumiem. Tomēr 
katrā pro fe sijā konsul tē šanai ir atšķirīgs mērķis, dziļums, tā var pama-
toties uz citādu teorē tisko izpratni, lai arī galvenie principi ir līdzīgi. 
Piemēram, super  vīzijā vai karjeras konsul tēšanā darbība ir vērs ta uz 
profesionālo izaugsmi; palīdzošo profesiju pārstāvji pielieto konsul-
tēšanu dažādos veidos, lai palīdzētu klientu problēmu risināšanā un 

 1 šeit un turpmāk iekavās atsevišķu jēdzienu, terminu un institūciju tulkojumi 
sniegti angļu valodā.

 2 Angļu valodā jēdziena “konsultēšana” apzīmēšanai tiek lietoti vārdi coun
selling un consulting; ja konsultēšana attiecas uz psiholoģisko palīdzību, 
parasti tiek izmantots jēdziens counselling.

 3 Vārdu savienojumam “palīdzošā terapija” angliski atbilst vairāki jēdzieni: 
treat ment, therapy, psychotherapy; reizēm tiek izmantots arī jēdziens healing.

  Vienlaikus jāuzsver, ka angļu valodā jēdzienus consulting, treatment, healing, 
(psycho)therapy nereti lieto kā sinonīmus, un, runājot par garīgās veselības 
jomu, tos dažkārt apvieno jēdzienā “psiholoģiskās terapijas” (psychologycal 
treat ment / therapies), tā nošķirot biomedicīnisko terapiju, ko visbiežāk saprot 
kā farmakoloģisku iejaukšanos (Bite, Mārtinsone, Sudraba, 2016).
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viņu personīgo, sociālo, garīgo resursu aktivizēšanā, kā arī atbalstītu 
lēmuma pie ņemšanā; bet pedagogi konsultēšanā veicina noteiktu kom-
pe tenču apguvi. Lai arī daudzi minētie profesionāļi konsultācijā sarunu 
izmanto kā galveno izglītošanas vai palīdzības sniegšanas instrumentu 
(izvērtējot situāciju, klientu, sniedzot rekomendācijas, iejaucoties (veicot 
inter vences) u.  c.), katram speciālistam ir atšķirīgi darbības mērķi un 
metodes; atšķirīgas ir šo speciālistu atbildības robežas, darbības formas, 
bet pats galvenais – atšķiras profesionālās tiesības un pienākumi pret 
klientu (vairāk sk. ievadā: Bite, Mārtinsone, Sudraba, 2016).

šajā izdevumā ir pievērsta uzmanība tieši psiholoģiskajai konsul tē-
šanai, tās atšķirībām no citu profesiju pārstāvju darbības, kā arī konsul-
ta  tīvajai psiholoģijai (counselling psychology) kā patstāvīgai profesionālās 
darbības jomai, akcentējot konsultatīvās psiholoģijas atšķirības no psiho-
lo ģiskās konsultēšanas, ko veic ikviens psihologs.

Vairākos valsts nozīmes dokumentos4 ir aktualizēta dažādu kon-
sul   tāciju pieejamība Latvijas iedzīvotājiem kā viens no valsts pakalpo-
jumiem, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti. Tas nozīmē, ka būtu 
arī jāuzlabo speciālistu konsultēšanas izpratne, prasmes un iemaņas.

Darbā ir trīs nodaļas, kuru centrā ir jēdzieni “konsultēšana”, “psiho-
lo ģiskā konsultēšana” un “konsultatīvā psiholoģija”. šo nodaļu mēr ķis ir 
parādīt, ka konsultēšana ir profesionāla darbība, kas ir būtiska dažādu 
pro fe siju pārstāvju darbā, mazinot “robus” konsultēšanas izpratnē 
Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams īsi raksturot psiholoģisko 
konsultēšanu un apskatīt konsultatīvo psiholoģiju kā patstāvīgu profesio-
nālās darbības jomu, kura tiek atzīta daudzās valstīs. Izpratnes sekmē-
šanai ir īsi aprakstīta tās rašanās vēsture, izmantojot pieejamos avotus 
angļu valodā5, un raksturots tās statuss mūsdienās, arī analizējot kon sul-
tatīvās psiholoģijas attīstības problēmas Latvijā.

 4 Piemēram, sk. ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam, 
Konceptuālais ziņojums “Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlai cīgas 
mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4.  speci-
fis kā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īste nojot 
preven tīvus un intervences pasākumus” ieviešanu”, Sabiedrības vese lības 
pamat nostādnes 2014.–2020. gadam.

 5 Pagaidām nav apkopota un aprakstīta Vācijas, Francijas u. c. Eiropas valstu 
pieredze.
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Konsultatīvās psiholoģijas kā patstāvīgas profesionālās darbības 
jomas definēšana ir īpaši aktualizējusies divu iemeslu dēļ: Psihologu 
likumprojekta izstrāde un iespēja no 2014. gada Rīgas Stradiņa univer-
sitātē (RSU) maģistra studiju programmā apgūt konsultatīvās psiholo-
ģijas specialitāti, kuru jau ir ieguvuši pirmie absolventi. Programmas 
īste nošanu pārrauga RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas ka tedras 
docente Dr. psych. Jeļena Ļevina. Tiesa, līdz šim maģistra studiju prog-
rammai ir saglabāts nosaukums “Veselības psiholoģija” (vadītāja no 
2014. gada – RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente 
Dr. psych. Jeļena Koļesņikova). Iepriekš  – vairāk nekā desmit gadu  – 
konsul tatīvo psiholoģiju Latvijā apguva Starptautiskajā Praktiskās psiho-
lo ģijas augstskolā (SPPA). Studiju programma pamatojās humānistiski 
eksistenciālajā pieejā (Van Deurzen, 2002; Мей, 2001), veltot uzmanību 
tieši klienta dzīves ceļa izpratnei (piemēram, par viņa resursiem un 
ierobe žojiem, par viņa izdarītajām izvēlēm un atbildību par tām; lūko-
jo ties plašāk – par savas dzīves “autorību”). Ir saprotams, ka veiksmī gas 
konsultatīvās attiecības šajā pieejā ir darba pamats, tāpēc liela nozīme 
studentu izglītošanā bija pārraudzības (supervīzijas) praksei (Ivanova, 
2002, 2006), kas bija izveidota kā individualā un grupas darba sistēma 
dažādu supervizoru vadībā ar mērķi attīstīt maģistrantu darba pie redzi 
un veikt tās analīzi, refleksiju.

Par psihologa konsultanta darbu tika izstrādāti arī vairāki maģistra 
darbi. šīs studiju programmas direktore ilgu laiku bija Inna Pišinska 
(Инна Пышинска). Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augst-
skolā tika nodibināta arī Baltijas psihologu konsultantu asociācija ar 
mērķi sekmēt speciālistu kvalifikācijas paaug stināšanu un pieredzes 
apmaiņu.6

Arī 2015. gadā izveidotā Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociā-
cija ir nozīmīgs notikums konsultatīvās psiholoģijas attīstībā. Tās pirmā 
valdes priekšsēdētāja ir RSU Socioloģijas un psiholoģijas katedras 
va dītāja, asoc. prof. Dr. psych. Sandra Mihailova, un šajā asociācijā ir 
apvienojušies šīs jomas profesionāļi un interesenti, uzņemoties rūpi par 
konsul tatīvās psiholoģijas nostiprināšanu mūsu valstī.

 6 Vairāk par SPPA sk.: Mārtinsone, 2012.
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Dažādu konsultāciju (konsultēšanas) pieejamība Latvijas iedzīvo-
tājiem kā viens no valsts pakalpojumiem, lai uzlabotu sabiedrības 
dzī ves kvalitāti, ir aktualizēta vairākos politikas plānošanas doku  mentos.7 
Likumsakarīgi ir jāstiprina speciālistu izpratne, prasmes un iemaņas 
konsultēšanā.

Līdz ar to šis izdevums ir viens no pirmajiem mēģinājumiem ma zi-
nāt līdz šim esošos robus konsultēšanas izpratnē Latvijā un ir pirmais 
solis aktualizēt un aprakstīt konsultēšanas (tostarp psiholoģiskās) un 
konsultatīvās psiholoģijas pamatjautājumus Latvijā. Tajā nav minēti vai-
rā ki būtiski jautājumi, piemēram, konsultatīvā darba ētiskie aspekti8  un 
konsultanta personība9. Tomēr paužam cerību, ka šī izdevuma saturs gan 
precīzāk parādīs profesionālās robežas, gan palīdzēs izprast profe sio-
nālās darbības specifiku.

Liels paldies mūsu konsultēšanas skolotājiem un dzīvē sastapta jiem 
meistariem, paldies kolēģiem, ar kuriem ir bijusi iespēja apspriest šī 
darba rakstīšanas laikā aktuālos jautājumus, paldies mūsu studentiem 
par interesi un rosinājumu domāt par šiem jautājumiem! Liels paldies 
recen zentēm Dr. psych. Natālijai Ivanovai un Dr. psych. Aijai Dudkinai 
par vērtī gajiem ieteikumiem! Liels paldies RSU izdevniecībai un īpaši 
Aijai Lapsai un Alisei šnēbahai par konstruktīvajiem ieteikumiem un 
precizējumiem!

 7 Piemēram, sk. ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam, 
Konceptuālais ziņojums “Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īste nojot pre-
ventīvus un intervences pasākumus” ieviešanu”, Sabiedrības veselības pamat-
nostādnes 2014.–2020. gadam.

 8 Par konsultatīvā darba ētiskajiem aspektiem latviski vairāk sk.: Majore-
Dūšele, 2016.

 9 Par konsultanta personības aspektiem latviski vairāk sk: Majore-Dūšele, 
Mārtinsone, 2016.
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1. nodaļa

Konsultēšana kā profesionāla darbība

Mūsdienās konsultēšana ir viens no profesionālās darbības uzde-
vumiem vairākās profesijās. Tas ir profesionālās darbības veids, kas tiek 
plaši pielietots dažādās jomās – konsultēšana kā viens no pamata profesio-
nālajiem pienākumiem atbilstoši Profesijas klasifikatorā norādītajam 
ir ietverta daudzu palīdzošo un izglītojošo profesiju saturā. Piemēram, 
konsultācijas ir obligāta pedagogu, proti, skolotāju un augstskolu pasnie-
dzēju, darba sastāvdaļa. Plaši izplatīts ir pieraksts uz konsultāciju pie 
ārsta, finansista, projektu konsultanta vai jurista. Baznīcā iespējams 
saņemt konsultāciju pie kristīgiem padomdevējiem (Līdums, 2016). Pat 
veikalos dažkārt tiek lietots apzīmējums “pārdevējs-konsultants”.

Visplašākajā nozīmē konsultēšanu var definēt kā profesionālu 
darbību, kuras rezultāts ir konsultanta (speciālista) rekomendācija 
(Ефремова, 2010) klientam (pacientam, izglītojamajam u. c.) vai iejauk-
ša nās (intervence) par konkrētu uzvedību, kas ir vēlama vai nepiecie-
šama, lai sasniegtu kādu mērķi, izprastu un pārvarētu grūtu dzīves 
situā ciju, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, lai sniegtu atbalstu lēmuma pie-
ņemšanā utt.

1.1. Konsultēšana kā dažādu profesiju 
pārstāvju profesionāla darbība

šajā apakšnodaļā tiks minēti vairāki piemēri konsultēšanai kā 
dažādu profesiju pārstāvju (psihologu, karjeras konsultantu, super-
vizoru, pedagogu) profesionālajai darbībai, vairāk uzmanības veltot 
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konsultēšanai psihologa darbā. Atbilstoši savai interesei lasītājs ir aici-
nāts aplūkot arī citus profesijas standartus un konsultēšanas praksi.

Konsultēšana psihologa profesionālajā darbībā. Psiholoģija ir 
multidisciplināra zinātne, un psihologs ir profesija (Lloyd, Dewey, 1997; 
Mārtinsone, Miltuze, 2015), kas ietver daudzas apakšnozares un / vai 
profesionālās darbības jomas.10 To izveidi un specifiku ir noteikuši 
daudzi vēsturiski, sociāli, ekonomiski un dažkārt arī subjektīvi faktori 
(Mārtin sone, Lasmane, Kapova, 2016).

Latvijā dažādu psiholoģijas profesionālās darbības jomu psihologu 
pienā kumi un uzdevumi vispārīgi ir noteikti Psihologa profesijas standartā, 
lai gan būtiski atšķiras darba uzdevumu veikšanai nepieciešamās izpētes 
un iejaukšanās metodes, darba vide (un tajā pastāvošais nor ma  tīvais regu-
lējums un tradīcijas) un, protams, klientu (indivīda, grupas, organi zācijas) 
vajadzības. Profesijas standarts nosaka, ka indivīda, grupas, organi zā -
cijas psiholoģiskā konsultēšana (vairāk sk. 2. nodaļā) ir viens no visu jomu 
psiho logu profesionālās darbības pamat uzde vumiem. Standarts par kon-
sul tēšanu nosaka, ka psihologs analizē un piemēro savā profesionālajā dar-
bībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos prin cipus, 
izvirza psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus, veic indivīda vai 
gru pas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), veic psiholoģisko konsultēšanu, 
kā arī pielieto citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbils-
toši izvirzītajiem mērķiem, novērtē psiholoģiskās palīdzības sniegšanas 
efektivitāti, raksta un sniedz atzinumus (Psihologa profesijas standarts).

Psiholoģiskā konsultēšana ir psihologa un klienta brīvprātīga sadar-
bība, kas izpaužas kā īpaši veidots dialogs, lai palīdzētu klientam risināt 
psiholoģiskas grūtības un / vai sekmētu izaugsmi. Psihologs ar at balstu, 
iedrošināšanu, aktīvo uzklausīšanas u. c. metodēm un tehnikām (vairāk 
sk. 2.  nodaļā) palīdz formulēt mērķus, izpētīt problēmas aspektus, 
aktualizēt resursus, pieņemt lēmumus, plānot darbību u. c.

 10 Kā spilgtu ilustratīvu un strukturētu piemēru sk. Amerikas Psiholoģijas 
asociācijas (The American Psychological Association, APA) izdalītās 56 jomas 
(no daļas); sk.: http://www.apa.org/about/division/index.aspx?tab=1 
vai Eiropas Psiholoģijas asociāciju federācijas (European Federation of 
Psychologists’ Association, EFPA) izdalītās profesionālās darbības jomas, 
sk.: http://www.efpa.eu/professional-development.
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Kā norādīts Latvijas Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra 
tīmekļa vietnē11, psiholoģiskās konsultēšanas gaitā klientam ir iespēja: 
būt  uzklau sītam un saprastam, izpaust emocijas un saņemt atbalstu, 
pārstrā dāt negatīvās emocijas, izzināt un izprast sevi, apskatīties uz prob -
lēmu plašāk, no cita skatupunkta, saņemt nepieciešamo infor mā ciju, 
atklāt savus iek šē jos resursus un veicināt personības attīstību, piln veidot 
prasmes un ie maņas. Psihologs strādā atbilstoši katra klienta indivi-
duā lajām vaja dzībām, un, ja nepieciešams, izmanto krīzes iejaukšanās 
metodi – psiho lo ģiskās palī dzības veidu cilvēkiem krīzes situācijās, kas 
ir vērsts uz aktuālo prob lēmu un cilvēka emocionālo stāvokli, nevis uz 
personību un dzīves pieredzi kopumā.

Liela nozīme konsultēšanā ir klienta motivācijai. Lai panāktu vē lamās 
izmaiņas un īstenotu mērķus, daudzko nosaka klienta gatavība un vēlme 
aktīvi iesaistīties.

Konsultēšana karjeras konsultanta profesionālajā darbībā. 
Karjeras konsultanta galvenais pienākums ir klientu konsultēšana kar-
jeras veidošanā. Karjeras konsultants ir speciālists, kurš informē, izglīto 
un konsultē klientus (skolēnus un arī vecākus, skolotājus, nodarbinātos, 
bezdarb niekus un darba devējus, kā arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām) 
karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras 
plānošanā un veidošanā. Konsultants atbalsta klientu lēmuma pieņem-
šanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli, 
palīdz attīstīt karjeras vadības, tostarp darba meklēšanas prasmes. Viņa 
uzdevums ir konsultēt dažādu vecumu, sociālās un kultūras izcelsmes 
cilvēkus individuālu pārrunu veidā un grupās, arī informēt un izglītot 
sabied rību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakal-
pojumiem, – rakstīt rakstus, uzstāties semināros, publicēt informāciju 
masu sa zi ņas līdzekļos (Karjeras konsultanta profesijas standarts).

Karjeras kon sul tē šanas mērķis ir palīdzēt klientam apzināties savas 
vajadzības un iespējas, pieņemt lēmumu par karjeras izvēli, plānošanu 
un īstenošanu noteiktā dzīves posmā.

 11 http://vsc.iem.gov.lv/wp-content/uploads/Kas-ir-psihologiska-konsulte-
sana1.pdf
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Konsultēšana supervizora12 profesionālajā darbībā. Konsultatīvais 
aspekts ir svarīga supervizora profesionālās darbības sastāvdaļa. Tas ir 
veids, kā speciālistiem un topošajiem speciālistiem – studentiem – anali zēt 
un novērtēt savu profesionālo darbību (Mārtinsone, Mihailova, Mihailovs, 
2014). Supervizors atbilstīgi profesionālās ētikas principiem orga nizē un 
sniedz konsultatīvu un izglītojošu atbalstu indivīdiem, grupām vai orga-
nizācijām profesionālo attiecību vadīšanas un risinā šanas jautājumos ar 
mērķi pilnveidot supervizējamā profesionālo kompe tenci un profesionālās 
darbības kvalitāti (Supervizora profesijas standarts).

Konsultēšana pedagoga profesionālajā darbībā. Konsultē šanas 
prasmes ir nepieciešamas arī pedagogu profesionālajā darbībā. Atbils toši 
profesijas standartam pedagogam ir jānodrošina audzēkņa perso nības 
izaugsme  – jāsekmē intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības 
vieno tība, audzēkņu personības tikumisko īpašību attīstība. Peda  gogam 
jāvei cina audzēkņu līdzdalība, sadarbība un atbildība pedagoģiskajā 
proce  sā un jāsekmē audzēkņu vērtībizglītība. Pedagoga uzdevums ir arī 
veidot izpratni par darba dzīvi un karjeras plānošanu un attīstīt runas un 
uzve dības kultūru (Pedagoga profesijas standarts). Lai skolotājs īstenotu 
šos uzde vumus, konsultatīvās prasmes ir obligātās. Turklāt vispārējās 
un profe sio nālās izglītības iestādēs mācību priekšmetu pedagogiem tari-
ficē individuālo darbu / konsultācijas ar izglītojamajiem mācību priekš-
metā (Pedagogu darba samaksas noteikumi). Izglītojamo konsultēšana 
kā viens no atbalsta pasākumiem ir paredzēta 8.3.4. specifiskā atbalsta 
mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preven-
tīvus un intervences pasākumus” projekta laikā.

Profesijas standartā arī ir norādīts, ka skolotāja pienākums ir orga-
nizēt sadarbību ar vecākiem, skolotājiem, citiem speciālistiem un sa bied-
rību. Tas ietver tādus uzdevumus kā informēt un konsultēt vecākus vai 
aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos un iesaistīt ve cākus vai 
aizbildņus, speciālistus un sabiedrību pedagoģiskajā pro cesā (Pedagoga 
profesijas standarts).

 12 Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts, 
ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi 
pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. Vairāk 
par supervīziju sk.: Mārtinsone, Mihailova, 2016.
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Minētie piemēri apliecina, ka konsultēšanas mērķi un uzdevumi 
dažā dās profesijās atšķiras, un to nosaka gan profesijas filozofija, gan 
darba vide, tomēr iespējams izdalīt vairākas konsultēšanas formas, kas 
īsi aplū kotas nākamajā apakšnodaļā. Turpmākajā izklāstā ir arī rakstu-
rotas vairākas teorētiskās pieejas konsultēšanā.

1.2. Konsultēšanas veidi

Individuālā, grupas, ģimenes un organizācijas konsultēšana. 
Atka rībā no dalībnieku skaita var izdalīt individuālo konsultēšanu, pāru 
konsul tēšanu, ģimenes konsultēšanu, grupas konsultēšanu, organizāciju 
konsultēšanu, komandu konsultēšanu u. tml.

Tiešā un netiešā konsultēšana. Atkarībā no saskarsmes organizē-
šanas formas starp konsultantu un klientu var izšķirt tiešo konsultē šanu 
vai konsultēšanu klātienē (facetoface) un netiešo konsultēšanu  – pa 
tālruni (piemēram, uzticības tālrunis), izmantojot Skype vai saraksto ties 
ar klientu (pacientu, izglītojamo), piemēram, speciāli organizētā sadaļā 
konsultanta vai organizācijas mājaslapā, kur konsultācijas iespējamas arī 
tiešsaistē (online). Konsultēšanu Skype var uzskatīt arī par facetoface 
konsultēšanu, lai gan tā notiek ar datora starpniecību.

Atkāpjoties no tradicionālās konsultēšanas izpratnes dialoga formā, 
mūsdienās aizvien aktuālākas kļūst arī e-iejaukšanās jeb tīmekļa 
iejaukšanās (Neter, 2015), kas ir galvenokārt paša klienta vadīta iejauk-
šanās, kura balstās uz speciāli izstrādātu tiešsaistes programmu un 
dar bojas tīmekļa vietnē. To lieto klienti, kuri meklē palīdzību fiziskās 
un garīgās veselības jautājumos. Iejaukšanās programmas mērķis ir 
radīt pozitīvas izmaiņas klientā vai pilnveidot, uzlabot zināšanas, ap zi-
nā tību un izpratni par fizisko un garīgo veselību, izmantojot dažādus 
infor mācijas atspoguļošanas un interaktīvas komunikācijas veidus 
(Ļubenko, 2015). To izstrādi Latvijā aktualizē RSU mācībspēki un studē-
jošie (Duhovska, Baltiņa, Millere, 2016; Koļesņikova, Rudzīte, 2016; 
Lejiņa, 2016).
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1.3. Konsultēšanas teorētiskās pieejas

Kā jau vairākkārt uzsvērts, konsultēšana, tās apraksts, mērķi, struk-
tūra, pielietotās metodes un tehnikas dažādās profesijās atšķiras. Tomēr 
tā saucamajās palīdzošajās vai konsultatīvajās un izglītojošajās profe-
sijās, kuras ir saistītas ar klientu problēmu risināšanu un izaugsmes, 
tostarp personiskās un profesionālās, sekmēšanu (psiholoģijā, mākslu 
terapijā, supervīzijā, karjeras konsultēšanā, arī māsu praksē un izglītībā 
u. c.), bieži vien tiek pielāgotas idejas no pamata psihoterapijas skolām, 
tiesa, nepretendējot uz pašu psihoterapijas īstenošanu. Psihoterapijas 
idejas palīdz skaidrot un izprast konsultēšanā nozīmīgus jautā jumus, 
piemēram, kā attīstās cilvēks, kā veidojas traucējumi, kas sekmē 
izaugsmi, kā aktualizēt resursus.13

Mūsdienās psihoterapiju raksturo ne vien normatīvā regulējuma 
dažā dība atšķirīgās valstīs, bet arī tās paradigmu, sistēmu, virzienu, 
skolu, teorētisko pieeju, specializēto modeļu un to atvasinājumu daudz-
veidība, turklāt katrs no tiem atšķirīgi fiksē realitāti, piedāvājot noteiktu 
skat punktu cilvēcisko problēmu izpratnei un attiecīgi arī izvērtēšanas 
un praktiskā darba principiem / metodoloģijai (Mārtinsone, 2016). Tāpēc 
tikai ļoti vienkāršojot var izdalīt četras galvenās tradīcijas – psiho dina-
misko, kognitīvi biheiviorālo, humānistisko un integratīvi eklek tisko, 
kas ietekmē palīdzošo (konsultējošo un izglītojošo) profesionāļu praksi 
(neskai tot profesijas specifiskās teorijas). Psihodinamiskā tradīcija ir 
vēr sta galvenokārt uz neapzinātiem dinamiskiem procesiem, kas nosaka 
indivīda pieredzi un kļūst par distresa cēloni. Saskaņā ar kognitīvi bihei-
vio rālo tradīciju pamatā jāstrādā ar apgūtu, iemācītu uzvedību un klienta 
spēju par to domāt un analizēt. Savukārt humānistiskās tradīcijas pār-
stāvji koncentrējas uz subjektīvo pieredzi, personīgo jēgu. Kopš pagā-
jušā gadsimta 80. gadu sākuma integratīvi eklektiskās pieejas ietvarā ir 
vēroja mi centieni apvienot vislabāko no tā, ko katra teorētiskā pieeja pie-
dāvā, vienlaikus meklējot kopsakarības vadošajās teorijās un praksē, lai 
sasaistītu vairākus teorētiskos modeļus un attīstītu efektīvākas metodes.14 

 13 Par konsultēšanas skolām latviešu valodā vairāk sk.: Bite, Mārtinsone, 
Sudraba, 2016.

 14 Vairāk par integratīvi eklektisko pieeju sk.: Mārtinsone, 2016.
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Katrā konkrētajā gadījumā izvēlētie aspekti lielā mērā ir atkarīgi no 
katras profesijas vēsturiskās attīstības un tradīcijām, tostarp izglītības 
programmām un to īstenotājiem.

Turpmākajā izklāstā ir īsi raksturotas četras minētās tradīcijas ar 
mērķi uzsvērt to dažādību un vienlaikus izcelt integrācijas iespējas. 
Praksē konsultanti15 izmanto arī idejas no citām pieejām, īpaši no sistē-
miskās16, psihodrāmas17, arī geštaltterapijas18 u.  c. Mūsdienās konsul-
tēšanas teorijas būtiski ietekmē neirozinātnes atklājumi19.

1.3.1. Psihodinamiskā pieeja

Psihodinamiskajā konsultēšanā tiek likts uzsvars uz konsultanta 
spēju izmantot to, kas notiek tiešās attiecībās starp viņu un klientu ar 
mērķi izpētīt klienta jūtu paternus un attiecību dilemmas, kas izraisa 
grūtības ikdienā. Psihodinamiskās konsultēšanas mērķis ir palīdzēt 
klien  tam sasniegt insaitu un saprast problēmu iemeslus, transformēt 
šo insaitu nobriedušā spējā pārvarēt grūtības nākotnē. Lai sasniegtu šo 
mērķi, konsultantam jāspēj klientam nodrošināt vidi, apstākļus, kas ir 
pietiekami droši un pastāvīgi, lai klients varētu izpaust savas atmiņas, 
fantāzijas un impulsus (McLeod, 2003). Psihodinamiskā konsultēšana 
vēršas ne tikai pie tagadnē esošās problēmas, bet arī pie tās “saknēm” 
pagātnē. Klienta un konsultanta attiecību izpratne palīdz noteikt klienta 
emocionālos paternus viņa pagātnē, kas vēlāk dzīvē atkārtojas, negatīvi, 
graujoši ietekmējot tagadni.

Psihodinamiskās konsultēšanas izcelsme ir meklējama Vīnes ārsta 
Zigmunda Freida (Sigmund Freud, 1856–1939) idejās, kaut gan mūsdienu 
psihodinamiskās konsultēšanas teorijā un praksē ir nozīmīgi pārstrā-
dātas sākotnējās Z. Freida teorijas postulāti. Z. Freids (Freud, 1973 [1917]) 

 15 Ar jēdzienu “konsultants” tiek apzīmēti dažādu profesiju pārstāvji, kas savā 
praksē izmanto konsultēšanu.

 16 Par sistēmisko pieeju vairāk sk.: Līdums, Ratnieks, 2016.
 17 Par psihodrāmas pieeju vairāk sk.: Sudraba, 2016c.
 18 Par geštaltterapijas pieeju vairāk sk.: Vektere, Goluba, 2016.
 19 Par neirozinātnes atklājumiem saistībā ar konsultēšanu latviešu valodā 

vairāk sk.: Krone, 2016.
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bija pārliecināts, ka klienta problēmu iemesls ir seksuā lās tieksmes 
apspie šana. Tomēr jau tuvākie Z. Freida kolēģi – Karls Gustavs Jungs (Carl 
Gustav Jung, 1875–1961) un Alfrēds Adlers (Alfred Adler, 1870–1937)  – 
ir diskutējuši par šo viņa teorijas svarīgo aspektu, proti, neap zi nāto 
tieksmju seksuālo dabu. K. G. Jungs (Jung, 1966 [1917, 1928]) bija pār lie-
cināts, ka viena no galvenajām cilvēka tieksmēm ir tiekšanās pēc indivi-
duā cijas – pēc savas Patības integrācijas un pilnveidošanas. K. G. Jungs 
arī izteica pieņēmumu par kolektīvās zemapziņas pastā vē šanu. To veido 
arhetipi – universālas iedzimtas psihiskās struktūras, kolek tīvi univer-
sāli paterni (modeļi) vai motīvi, kurus var atpazīt pie re dzē un kas pa rādās, 
piemēram, sapņos tēlu veidā. Savukārt A. Adlers (Adler, 1927 [1959]) uzska-
tīja, ka cilvēka uzvedību nosaka nepilnvēr tības izjūta un komplekss, un 
tieksme tos kompensēt.

Vēlākās paaudzes autori attīstīja sociālāku, uz attiecībām orien-
tētu pieeju (relationshiporiented approach)20. Pagājušā gadsimta 
40. un 50. gados objektu attiecību (object relations) skola, kas sakņojās 
Melānijas Kleinas (Melanie Klein, 1882–1960) un Margaretas Māleres 
(Margaret Mahler, 1897–1985) iedvesmojošajos darbos, attīstīja psiho-
dinamisko pieeju, kas vairāk veltīja uzmanību klienta attiecībām ar 
“svarīgiem citiem” (ar objektiem) viņa dzīvē. šī pieeja ir aktuāla arī 
mūsdienās.

Analizējot psihodinamiskās konsultēšanas mūsdienu tendences, 
Džons Maklauds (John McLeod, 2003) par svarīgākajām uzskata šādas: 
ierobežoto laikā, īslaicīgo darba metožu attīstīšanu, aktīvāku konsul-
tanta piedalīšanos konsultācijā un fokusēšanos uz tādām tēmām kā 
piesais te un zaudējums.

Analizējot psihodinamiskās pieejas specifiku psiholoģiskajā kon-
sul tēšanā, Dž. Maklauds (McLeod, 2003) izdala trīs darba pieņēmumus: 
klienta aktuālo grūtību iemesls ir meklējams agrīnās bērnības pieredzē; 
klients var neapzināt patiesos viņa uzvedības motīvus vai im pulsus; 
kon sultēšanā ir svarīgi izmantot klienta un konsultanta attiecību inter-
pre tāciju, jo klienta un konsultanta attiecības kā klienta reālo attie cību 
pārneses rezultāts sniedz informāciju par klienta attiecībām reālajā 

 20 Vairāk par uz attiecībām orientētu pieeju sk.: McLeod, 2003; Rizq, 2010.
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dzīvē. Tātad konsultanta loma ir klienta neapzinātā psihiskā mate riāla 
interpretēšana ar mērķi veicināt klienta insaitu par savu problēmu. 

Mūsdienās psihodinamiskajai pieejai konsultēšanā ir liela nozīme, 
un tā ietver dažādas teorētiskas skolas.21 

1.3.2. Kognitīvi biheiviorālā pieeja

Kognitīvi biheiviorālā tradīcija ir vēl viena nozīmīga pieeja psiho-
loģiskajā konsultēšanā. Saskaņā ar Dž.  Maklauda (McLeod, 2003) 
uzska  tiem var izdalīt trīs galvenos kognitīvi biheiviorālās pieejas rakstu-
ro jumus: darbs ar klientu ir virzīts uz problēmas risināšanu; īpaša cieņa 
tiek izrādīta zinātniskām vērtībām; sevišķa uzmanība tiek veltīta kogni-
tī vajiem procesiem, ar kuru palīdzību cilvēki novēro un kontrolē savu 
uzvedību. Kognitīvi biheiviorālo pieeju novērtē kā “viszinātniskāko” 
no visām galvenajām pieejām psihoterapijā un konsultēšanā (McLeod, 
2003), jo tā visskaidrāk iekļaujas uz pierādījumiem balstītās prakses 
paradigmā.22

Lai izprastu kognitīvi biheiviorālās konsultēšanas būtību, jāpie vērš 
uzmanība arī tās vēsturiskajai attīstībai.

šīs biheiviorālās dimensijas pieejas pamati ir biheiviorismā.23 
šīs skolas pamatlicējs ir ASV zinātnieks Džons Brodess Votsons (John 
Broadus Watson, 1878–1958), kurš postulēja (Watson, 1930): ja psiholo-
ģija pretendē kļūt par īsti zinātnisku disciplīnu, tās priekšmets var būt 
tikai objektīvi novērojamas parādības, respektīvi, uzvedība, ko var novē-
rot, un stimuli, kas to izraisa. Tādu uzvedību var kontrolēt un iz mērīt 
labo ratorijas apstākļos. Dž. B. Votsona idejas pārliecināja viņa kolēģus 
ASV, un nākamo 30 gadu laikā biheiviorisms kļuva par vadošo virzienu 
psiholoģijā šajā valstī. Par galveno uzdevumu biheivioristi uzskatīja 
iemācīšanās likumu (laws of learning) atklāšanu. Piemēram, radikālais 

 21 Vairāk par analītisko psiholoģiju sk.: Berga, 2016; Sudraba, 2016a, 2016b; 
Vītola, 2016.

 22 Par pētījumu veidiem un dizainiem psihoterapijā vairāk sk.: Perepjolkina, 
Čukurs, 2016.

 23 Par biheiviorismu vairāk sk.: Mārtinsone, Lasmane, Karpova, 2016.
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biheiviorists Beress Frederiks Skiners (Burrhus Frederic Skinner, 
1904–1990) atklāja un aprakstīja operantās iemācīšanās li kumus, izpē-
tīja pastiprinājuma lomu jaunu uzvedības modeļu apgūšanā (Skinner, 
1971, 1983).

Konsultēšanā biheiviorālās pieejas pamatā ir pieņēmums, ka vide 
nosaka cilvēka uzvedību. Cilvēka reakciju uz noteiktu situāciju visbiežāk 
nosaka uzvedība, kura bija pastiprināta bērnībā. Biheivioristi uzskata, ka 
uzvedība ir iemācīta (learned) un tādēļ to var mainīt. Konsultants pievērš 
uzmanību klienta uzvedībai un par sava darba mērķi izvirza pa līdzēt 
klientam modificēt nevēlamo uzvedību. Tādēļ konsultantam kopā ar 
klientu vispirms ir jānosaka nevēlamā uzvedība un pēc tam kopīgā darbā 
tā jāizmaina. Biheiviorālie konsultanti izmanto daudz uzvedības modi-
fikācijas tehniku, kuru mērķis ir problemātiskās uzvedības pārtrauk-
šana vai tās izmainīšana.

Kognitīvi biheiviorālās pieejas kognitīvo dimensiju 20.  gadsimta 
60. gados formulēja Arons Temkins Beks (Aron Temkin Beck, dz. 1921) 
un Alberts Eliss (Albert Ellis, 1913–2007). Abi autori uzsvēra, ka ir sva-
rīgi saprast, kā klienti domā paši par sevi (Beck, 1976; Ellis, 1962, 1989).

A. Eliss (Ellis, 1962) apgalvoja, ka klienta emocionālās problēmas ir 
saistītas ar viņa iracionālo pārliecību (irrational beliefs). šīs prob lēmas 
izraisa izkropļota domāšana (crooked thinking), kas rodas, pamato  jo ties 
uz dzīves uztveri, ko klients pauž, piemēram, ar vārdiem “Man vajag...”, 
“Mans pienākums ir...”. A. Eliss uzskatīja, ka šāda veida apgalvojumi 
ir iracionāla pārliecība, kas tiek formulēta absolutizētā, pārspīlētā 
formā. šāda iracionāla pārliecība noved pie situācijas “katastrofi zā-
cijas”, izraisa trauksmes un depresijas pārdzīvojumus. Racionāla pār-
liecība, piemēram, “Es gribu...”, palīdz cilvēkam konstruktīvāk pārvarēt 
grūtības.

Saskaņā ar A. Beka pausto emocionālās un uzvedības grūtības, ko 
cilvēki pārdzīvo savā dzīvē, ir saistītas nevis ar reālajiem notikumiem, 
bet ar šo notikumu interpretēšanu (Beck, 1976). Ja klientam palīdz pie-
vērst uzmanību viņa iekšējam dialogam, automātisko domu plūsmai, 
kas pavada un ietekmē viņa darbību, klients varēs formulēt un pratīs 
pielietot jaunas domas un idejas, kas veicinās apmierinātību un laimī-
gāku dzīves izjūtu.
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Kā redzams, saskaņā ar kognitīvo pieeju konsultanta uzmanība ir 
vērsta uz klienta disfunkcionālajām domām un iracionālo pār liecību. 
Konsultants palīdz klientam apzināt domu un emociju ietekmi uz uz -
ve dību, noteikt negatīvas automātiskas domas un tās novērot, kā arī 
kļūdai nās kognīcijas un iracionālo pārliecību aizvietot ar racionālākām 
domām.

A. Beks  arī izanalizēja un norādīja uz kognitīvās un biheiviorālās 
pieejas līdzībām: abas pieejas ir strukturētas, orientētas uz problēmas 
risināšanu, kā arī abās ir uzsvērts, ka konsultēšanā ir svarīgi strādāt ar 
klienta aktuālo situāciju  – situāciju “šeit un tagad”, nevis rekonstruēt 
klienta bērnības attiecības (Beck, 1976).

Pēdējā laikā ir vērojama tendence, ka daudzi kognitīvi bihei-
viorālie konsultanti izrāda interesi par citu jomu integrāciju savā 
praksē. Mūsdienās to dēvē par kognitīvi biheiviorālās terapijas trešo 
vilni (pirmais vilnis – biheiviorisms, otrais – kognitīvās pieejas), un tas 
ietver, piemēram, shēmu terapiju, apzinātības praksi (vairāk sk.: Bite, 
Majore-Dūšele, 2016; Krone, Freimane, 2016; Zande, 2016). Ir vērojama 
arī interese integrēt sociālā konstrukcionisma idejas (McLeod, 2003), 
kur uzmanība ir pievērsta valodai, ko cilvēki izmanto “savas” realitātes 
konstruēšanai.

1.3.3. Humānistiskā pieeja

humānistiskā pieeja24 konsultēšanā balstās uz pieņēmumu, ka 
klienta problēmas rada nevis kādi objektīvi dzīves notikumi, bet gan 
tas, kā indivīds šos notikumus pārdzīvo. Savas dzīves notikumu pārdzī-
vošanas veids ietekmē viņa pašizjūtu, pašcieņu, pārliecinātību par sevi. 
humānistiski orientēts konsultants sekmē klienta izpratni par to, kā 
viņa negatīvās reakcijas uz dzīves notikumiem var izraisīt psiholoģisku 
dis komfortu, un palīdz klientam saprast uztvertos “pozitīvos” un “nega-
tīvos” savas personības aspektus.

 24 Saukta arī par humānistiski eksistenciālo vai eksistenciāli fenomenoloģisko 
pieeju, lai gan tām ir atšķirīgas vēsturiskās saknes (vairāk sk.: Mārtinsone, 
Lasmane, Karpova, 2016).
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Vēsturiski galvenie agrīnās humānistiskās psiholoģijas pārstāv ji bija 
Karls Rodžerss (Carl Rogers, 1902–1987), Abrahams Maslovs (Abraham 
Maslow, 1908–1970), šarlote Bīlere (Charlotte Bühler, 1893–1974) un 
Sidneja Džurarda (Sidney Jourard, 1926–1974), kuri pos tulēja, ka ikviens 
ir unikāls un neatkārtojams, visiem piemīt iedzimta spēja augt un at tīs-
tīties emocionāli un psiholoģiski un katra indivīda mērķis ir perso nības 
pilnveidošanās (piemēram, pašaktualizācija).

Arī humānistiskā tradīcija apvieno vairākas teorijas un modeļus. 
Praksē visplašāk izmanto uz klientu centrēto konsultēšanu25, kuras prin-
cipus ir izstrādājis K. Rodžerss (Rogers, 1942, 1951, 1957, 1961). Konsul-
tanta uzdevums ir palīdzēt klientam atrast savu problēmas risinājumu: 
klients ir eksperts, bet konsultants – klienta pieredzes atspogu ļo šanas 
un atbalsta avots. šāda pieeja sākotnēji ieguva nosaukumu “ne direk-
tīva konsultēšana” (Rogers, 1942). Vēlāk tā tika precizēta un nosaukta 
par “uz klientu centrēto pieeju” – tā tika akcentēta uzma nības pārvirzī-
šana no konsultanta uzvedības un darbības uz klientā notiekošajiem 
pro ce siem, vispirms uz procesiem, kas saistīti ar viņa Es-koncepcijas, 
paš uztveres izmaiņām konsultēšanas laikā (Rogers, 1951).

Galvenie konsultanta un klienta attiecību raksturojumi ir em pātija, 
kongruence un pieņemšana no konsultanta puses (Rogers, 1957, 1961). 
Empā tijas, kongruences un beznosacījumu pieņemšanas apstākļos klients 
kļūst spējīgs uz pašatklāsmi, atbrīvojas no psiholoģiskajām aiz sar-
dzībām, pēta savu pārdzīvojumu pasauli, kļūst spējīgs pieņemt sevi bez 
nosacījumiem un ir atvērts personības izaugsmei un attīstībai (vairāk 
sk.: Bite, Purvlīce, 2016, Mihailova, 2016).

1.3.4. Integratīvi eklektiskā pieeja

Konsultēšanas praksē pastāv ļoti daudz pieeju, tāpēc viens no galve-
najiem konsultanta uzdevumiem ir atrast veidu, kā vislabāk koncep-
tualizēt savu darbu – kā veidot ne tikai personīgo izpratnes perspektīvu 
un profesionālo pozīciju, salīdzinot un / vai pretnostatot dažādas pieejas, 

 25 Tiek uzskatīts, ka tieši K.  Rodžerss ieviesa jēdzienu “psiholoģiskā konsul-
tēšana”. Tiesa, mūsdienās saturiski šis termins atbilst konsultatīvajai 
psiholoģijai. 
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lai paplašinātu skatījumu uz to pielietojumu, bet arī meklēt dažādo pieeju 
integrācijas veidus tā, lai šī integrācija atbilstu situācijai, klienta vaja-
dzībām, paša speciālista personības raksturojumiem, vērtību sis tē mai 
un prioritātēm, kā arī konsultēšanas attīstības tendencēm mūs dienās 
(Mārtinsone, 2016), un izmantot labākās darba metodes.

Konsultēšanas kontekstā integrāciju var saprast kā mēģinājumu 
sa plu dināt teorētiskos konceptus vai iejaukšanos vienotā veselumā, bet 
eklektisms ir prakse, kurā, formulējot klienta problēmas un/vai konsul-
tējot, tiek pielietota dažādu skolu teorija un prakse (NelsonJones, 2001). 
Tāpēc tiek izdalīti četri integratīvi eklektiskās pieejas līmeņi: 1) tehnis-
kais / sistemātiskais eklektisms, 2) kopīgo faktoru pieeja, 3) teorētiskā 
integrācija un 4) asimilatīvā integrācija. Praksē izšķir integratīvi eklek-
tisko pieeju (Dattilio & Norcross, 2006; Norcoss & Beutler, 2008).26

Mūsdienās nozīmīgajā kopīgo faktoru pieejā konsultēšanas praksē ir 
vērojama tendence izkristalizēt iedarbīgākos empīriski apstiprinātos kon-
sultēšanas komponentus, kas “paceļas pāri” teorētisko pieeju kon ceptiem 
un metodēm. Daži no šādiem pētījumos identificētiem komponentiem 
ir terapeitiskā alianse un empātija, klienta un konsultanta saskaņa par 
izvirzītajiem mērķiem, speciālista pozitīva un cieņpilna attieksme (posi
tive regard) pret klientu, autentiskums un kongruence (Norcross, 2005, kā 
minēts Mārtinsone, 2016).

Domājot par nākotnes tendencēm, ir jāpievērš uzmanība faktam, 
ka viens no konsultēšanas izaicinājumiem tuvā nākotnē būs sastapša-
nās ar multikulturālismu, tādēļ jau šobrīd ir vērojami centieni izveidot 
atsevišķu multikulturālās konsultēšanas teoriju un praksi (Sue, Ivey, 
Pedersen, 1996; Sue, Sue, 2008). Vēl viens aktuāls temats ir pieaugošā 
interese par garīgo, reliģisko jautājumu integrāciju konsultēšanā (Faiver 
et. al., 1993, 2001; Hagedorn, 2005; Kelly, 1995; Polanski, 2003; Yarhouse, 
Burkett, 2002). šādas tendences esamību apliecina vairums pēdējā laikā 
publicēto avotu skaita pieaugums (Hall, Dixon, Mauzey, 2004; Sperry, 
Shafranske, 2005; vairāk sk.: Mārtinsone, 2016).

 26 Vairāk par integratīvo pieeju sk. arī: Mārtinsone, Mihailova, Mihailovs, 
Majore-Dūšele, Paipare, 2008; Mārtinsone, 2009, 2011, 2016; Мартинсоне, 
Ласмане, 2004.
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Konceptualizējot savu darbu, konsultantam atšķirīgās teorijas un 
prakse ir jāpielāgo un jāturpina attīstīt atbilstoši sava darba laukam, 
proti, jāintegrē tieši tās teorētiskās pieejas un metodes, kas vislabāk 
atbilst klienta vajadzībām, konsultēšanas mērķiem un darba videi. ētiska 
prakse nosaka, ka konsultants veic efektīvas procedūras darbā ar klien-
tiem un spēj nodrošināt pielietoto iejaukšanās teorētisko skaidrojumu 
savā praksē. Saskaņā ar labo praksi speciālists nevar izvēlēties ne pie-
ņēmumus, ne metodes vai tehnikas nejaušā, fragmentārā kārtībā. Tātad 
var pamatoti apgalvot, ka integratīvi eklektiskas nostājas attīstīšana ir 
grūts, bet mūsdienās nepieciešams uzdevums.
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2. nodaļa

Konsultēšana psihologa darbā

2.1. Psiholoģiskās konsultēšanas mērķis, 
robežas un struktūra

Konsultēšana ir psihologa profesionālās darbības viens no pamata 
uzdevumiem. Psiholoģiskās konsultēšanas galvenais mērķis ir palī-
dzēt klientam (atbilstoši profesionālās darbības videi – skolā, slimnīcā, 
valsts iestādē, uzņēmumā utt.) risināt psiholoģiskās grūtības, apzināt 
un izmantot resursus, t.  i., izmainīt mazefektīvus uzvedības modeļus, 
sekmēt adaptācijas procesus, pārvarēt radušās grūtības, sasniegt izvir-
zītos mērķus u.  tml. Psiholoģiskā konsultēšana aptver plašu metožu 
kopumu, kas palīdz klientiem (indivīdiem, grupām, pāriem, ģimenēm, 
organi zācijām, komandām) uzlabot viņu labizjūtu un dzīves kvalitāti, 
atvieglot distresa un dezadaptācijas pārdzīvošanu, atrisināt krīzes, 
at tīstīt spēju labāk funkcionēt dzīvē u. c.

Iezīmējot psiholoģiskās konsultēšanas robežas, vispirms jāak-
tualizē jautājums, kas tiek aplūkots literatūrā: kas atšķir psiholo-
ģisko konsultēšanu no psihoterapijas. Viena no atbildēm ir meklējama 
psiho loģiskās konsultēšanas un psihoterapijas salīdzinājumā, izman-
tojot “divpolu kontiniuma” ideju (Bramer, Shosfonn, 1982). Vienā polā 
at rodas psihologa darbs, kurā tiek strādāts ar situatīvajām problēmām, 
kas tiek risinātas apziņas līmenī un ir novērojamas klīniski veseliem 
cilvē kiem. otrā polā ir psihoterapeita darbs, kura mērķis ir dziļa prob-
lēmu analīze, saistīta ar neapzinātajiem procesiem, personības dziļu 
pārstrukturēšanu.
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Citu atbildi, analizējot dažādu autoru darbus (Gelso, Fretz, 1992; 
Blocher, 1966), sniedz psiholoģijas profesors no Lietuvas, pazīstamais 
eksistenciālās psihoterapijas pārstāvis Rimants Kočiūns (Rimantas 
Kočiūnas), izdalot šādas iezīmes raksturojumiem, kas atšķir psiholoģisko 
konsultēšanu no psihoterapijas (Кочюнас, 1999):

•	 psiholoģiskā	konsultēšana	ir	orientēta	uz	klīniski	veselu	perso		nību,	
uz cilvēkiem, kuriem ikdienas dzīvē ir psiholoģiskas grūtības, kā 
arī uz cilvēkiem, kas jūtas labi, tomēr tiecas uz personības izaugsmi;

•	 konsultēšana	ir	orientēta	uz	personības	veselajiem	aspektiem;
•	 konsultēšana	biežāk	orientējas	uz	klienta	tagadni	un	nākotni;
•	 konsultēšana	 orientējas	 uz	 problēmām,	 kas	 radušās	 personības	

un vides mijiedarbībā;
•	 konsultēšanā	tiek	likts	akcents	uz	vērtīgu	konsultanta	līdzdalību;
•	 konsultēšana	 ir	 virzīta	 uz	 uzvedības	 izmaiņu	 un	 personības	

attīstību.
Lai veiktu psiholoģisko konsultēšanu, vispirms ir nepieciešams 

kon ceptualizēt problēmu un to risināšanas stratēģiju. Psiholoģiskajai 
konsultēšanai ir noteikta struktūra, kas parasti katrā sesijā ietver ne 
mazāk kā trīs posmus: aktuālās situācijas izpēte un izvērtēšana, dar-
bības vai psiholoģiskās iejaukšanās sadaļa, kā arī refleksija, novērtējums 
vai kopsavilkums. Atbilstoši profesionālās darbības jomai, tradīcijām (arī 
izglītības), pielietotajai teorijai un citiem aspektiem psiholoģiskās kon-
sultēšanas struktūra dažādu speciālistu darbā var atšķirties.

Turpmāk labākai izpratnei tiks minēts viens no psiholoģiskās kon-
sultēšanas struktūras modeļiem, kas, lai arī ir aprakstīts jau pagāju šajā 
gadsimta otrajā pusē, tiek pielietots arī mūsdienās. Lai gan šis mo delis 
lielā mērā ir formulēts, izmantojot kognitīvi biheiviorālo izteiksmes 
valodu, to dēvē par eklektisko modeli (Gilliland, James, Bowman, 1989). 
Saskaņā ar šo modeli psiholoģiskajā konsultēšanā var izdalīt sešas sav-
starpēji cieši saistītas stadijas.

Problēmas izpētes stadija. Psihologs izveido saikni ar klientu, 
sekmē jot savstarpēju uzticēšanos: uzmanīgi uzklausa klientu (kurš 
izklāsta savu jautājumu, piemēram, kādu problēmsituāciju), izrādot 
sirsnī bu, empātiju un rūpes, un mudina klientu uz padziļinātu stās-
tījumu (piemēram, aprakstīt savas izjūtas).
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Problēmas divdimensionālās definēšanas stadija. Psihologs cen-
šas precīzi raksturot klienta problēmu – tās sociālos, uzvedības, emocio-
nālos un kognitīvos aspektus. Problēmas precizēšana turpinās, līdz gan 
klients, gan psihologs ir sasniedzis līdzīgu tās izpratni un ir iespējams 
formulēt psiholoģiskās konsultācijas mērķi. Precīza problēmas definē-
šana var būt saistīta ar tās iemeslu izpratni, un dažreiz – arī ar iespējamo 
tās risināšanas veida apzināšanu.

Alternatīvu identifikācijas stadija. Psihologs un klients apspriež 
problēmas risināšanas alternatīvas. Psihologs uzdod atvērtus jautājumus, 
mudinot klientu nosaukt variantus, kas, pēc viņa domām, varētu būt 
node  rīgi un reāli, lai atrastu alternatīvas.

Plānošanas stadija. šajā stadijā notiek kritiska risinājumu alter-
natīvu novērtēšana. Psihologs palīdz klientam izvērtēt, kuri risinājumi ir 
noderīgi un reālistiski, ņemot vērā pieredzi un spēju mainīties attiecīgajā 
mirklī. Būtiski ievērot, kā un ar kādu līdzekļu palīdzību klients varēs 
pārbaudīt izvēlētā risinājuma iespējamību.

Darbības stadija. šajā stadijā notiek secīga problēmu risinā šanas 
plāna īstenošana. Psihologs, pielietojot noteiktas metodes un teh ni kas 
(iejaukšanās), palīdz klientam īstenot plānoto rīcību, ņemot vērā ap -
stākļus, “emocionālos izdevumus” u. c.

Novērtēšanas un atgriezeniskās saites stadija. šajā stadijā klients 
kopā ar psihologu novērtē sasniegto mērķi  – problēmas risināšanas 
pakāpi, kā arī apkopo sasniegtos rezultātus.

2.2. Psiholoģiskās konsultēšanas pamata 
metodes un tehnikas

Psiholoģiskās konsultēšanas metožu un tehniku (iejaukšanās) izvēle 
ir saistīta ne tikai ar psiholoģiskās konsultēšanas vidi un mērķi, bet arī 
ar psihologa teorētisko orientāciju (piemēram, kognitīvi biheiviorālo, 
humānistisko, integratīvi eklektisko). Dažādās psihologa profesionālās 
darbības jomās metožu un tehniku izvēle būs atšķirīga, bet jāuzsver, 
ka psihologs savā darbā ir tiesīgs izmantot tikai zinātniski pamatotas 
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metodes. Lai ilustrētu psiholoģisko konsultēšanu, izmantojot integ-
ratīvi eklektisko pieeju, var nosaukt dažus universālus psihologa darba 
instru mentus (kas, tiesa, atšķirīgā vidē var iegūt atšķirīgu skanējumu). 
R. Kočiūns (Кочюнас, 1999), apkopjot plašu literatūras avotu klāstu, ir 
nosau cis un aprakstījis vairākas psiholoģiskās konsultēšanas metodes 
un teh nikas: jautājumu uzdošana, atbalstīšana un nomierināšana, satura 
atspo guļošana – pārfrāzēšana un apkopošana, jūtu atspoguļošana, klusē-
šanas pauzes, informācijas sniegšana, interpretācija, konfrontācija u. c.

Jautājumu uzdošana. Tā ir svarīga psiholoģiskās konsultēšanas 
tehnika. Jautājumi sniedz iespēju saņemt informāciju par klientu un 
mudina veikt pašanalīzi. Izdala slēgtos un atvērtos jautājumus. Slēgtie 
jautājumi tiek izmantoti, lai iegūtu noteiktu informāciju, un paredz 
atbildi “jā” vai “nē”. Savukārt atvērtie jautājumi tiek izmantoti, lai veici-
nātu klienta situācijas analīzi, pašanalīzi u.  tml. Atbildot uz atvērtu 
jautā jumu, klients apraksta savu problēmu, savas izjūtas, domāšanu utt. 
Psiholoģiskajā konsultēšanā atvērtos jautājumus var izmantot, piemē ram, 
situācijās, kad ir nepieciešams rosināt klientu turpināt vai papildināt 
teikto, pamudināt klientu raksturot savu problēmu, izmantojot pie mērus, 
kas var palīdzēt psihologam labāk to saprast, un koncentrēt klienta uz ma-
nību uz viņa jūtām, domām, attieksmēm (Ivey, 1971).

Atbalstīšana un nomierināšana. Pieņemšana un nomierināšana 
palīdz izveidot un stiprināt saikni. Plaši izmantota pieņemšanas tehnika 
ir tā saucamā “aha” piekrišana. Psihologa “aha” nozīmē “Es Jūs uzmanīgi 
klausos, turpiniet”. Savukārt tehnika, kas ir saistīta ar klienta atbalstī-
šanu, ir nomierināšana, kas klientam ļauj sev noticēt, piemēram, frāzes: 
“Jūs rīkojāties pareizi”, “Par to neuztraucieties”.

Satura atspoguļošana  – pārfrāzēšana un apkopošana. Konsul-
tēšanā psihologs “atspoguļo” klienta stāstītā saturu, pārfrāzējot vai 
apkopojot viņa teikto. Tas dod klientam iespēju izjust, ka viņu uzmanīgi 
uzklausa un saprot. Satura atspoguļošana palīdz klientam arī labāk sevi 
saprast.

Pārfrāzēšanai ir trīs galvenie mērķi (Ivey, 1971):
 1) parādīt klientam, ka psihologs viņu uzmanīgi klausās un cenšas 

saprast;
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 2) nofor mulēt galveno klienta domu, atkārtojot klienta teikto koncen-
trētā veidā; 

 3) pār baudīt, vai klienta teiktais ir pareizi saprasts.
Tātad pārfrāzēšanā tiek pausta galvenā klienta doma īsākā, skaidrākā, 

konkrētākā formā. Savukārt apkopojumā tiek izteikta galvenā klienta 
doma, saistot vairākus klienta apgalvojumus. Apkopošana klientam palīdz 
sistematizēt domas.

Jūtu atspoguļošana. Atspoguļojot klienta jūtas, psihologs koncentrē 
savu uzmanību uz klienta stāsta subjektīvajiem aspektiem, tiecoties 
palīdzēt klientam izprast savas jūtas, izjust tās spēcīgāk un inten sīvāk. 
No psihologa puses jūtu atspoguļošana prasa empātiju, spēju “dzirdēt” 
pozitīvas, negatīvas, ambivalentas jūtas, atspoguļojot tās  – precīzi 
no saucot, izmantojot jēdzienus, kas apzīmē dažādas klienta emocio nālo 
pārdzī  vojumu nianses.

Klusēšanas pauzes. Prasme izmantot klusēšanas pauzes ir vēl 
viena psiholoģiskās konsultēšanas tehnika. Var izdalīt vairākas klusē-
šanas nozīmes: klusēšanas pauzes var norādīt uz klienta trauksmi, 
viņa slikto pašizjūtu, apmulsumu; klusēšanas laikā var notikt klienta 
un konsul tanta iekšējā aktivitāte, t. i., klients var meklēt nepieciešamos 
vārdus, analizēt, par ko tika runāts, bet psihologs var apdomāt notikušo 
sarunu un for mulēt jautājumus; klusēšana var nozīmēt, ka gan klients, 
gan psiho logs cer, ka sarunu turpinās otra puse; klusēšana var nozīmēt, 
ka gan klients, gan psihologs ir strupceļā un meklē jaunu sarunas vir-
zienu; noteiktās situācijās klusēšana var norādīt uz klienta pretošanos 
psiho loģiskajai konsultēšanai; klusēšanas pauzes var norādīt, ka saruna 
notiek virspusējā līmenī un notiek izvairīšanās no svarīgu jautājumu 
apsprie šanas; klusēšana var norādīt uz dziļu teiktā apkopošanu bez 
vārdiem.

Informācijas sniegšana. Svarīga psiholoģiskās konsultēšanas sa-
stāv daļa ir informācijas sniegšana klientam. Psihologs var izteikt savu 
viedokli, atbildēt uz klienta jautājumiem un informēt viņu par apspriestās 
problēmas dažādiem aspektiem.

Interpretācija. Interpretējot psihologs palīdz atklāt klienta stāsta 
latento saturu.
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Var izdalīt piecus interpretācijas tipus (Hill, 1986):
 1) saikņu noteikšana starp atsevišķiem klienta apgalvojumiem, 

problēmām vai notikumiem, kuras rezultātā psihologs norāda uz 
problēmu savstarpējo saistību un uz klienta neadekvāto gaidu un 
prasību ietekmi uz problēmu rašanos;

 2) kādu klienta uzvedības raksturojumu vai jūtu akcentēšana;
 3) klienta psihisko aizsardzības mehānismu interpretācija;
 4) tagadnes notikumu, domu un pārdzīvojumu sasaistīšana ar pagātni;
 5) iespējas piedāvāšana klientam citādi izprast savas jūtas, uzvedību 

vai problēmas.

Konfrontācija. Vēl viena psiholoģiskās konsultēšanas tehnika ir 
kon frontācija. Psiholoģiskajā konsultēšanā konfrontācija tiek pielietota 
vismaz trīs gadījumos:

 1) kad ir nepieciešams pievērst klienta uzmanību pretrunām viņa 
uzvedībā, domās, jūtās vai starp domām un jūtām, nodomiem un 
uzvedību u. tml.;

 2) kad klientam ir jāpalīdz ieraudzīt situāciju tādu, kāda tā ir, un 
tādu, kādu to uztver klients saskaņā ar savām vajadzībām;

 3) kad ir nepieciešams pievērst klienta uzmanību viņa izvairīgu-
mam apspriest kādu problēmu (George, Cristiani, 1990).

Tātad savā darbā konsultēšanā psihologs izmanto noteiktas metodes 
un tehnikas (iejaukšanās), kas palīdz klientam izpētīt un risināt kādu 
problēmu, apzināties resursus u.  tml. Darbā ar klientu psihologs visu 
laiku pielieto arī konsultēšanas strukturēšanu, t.  i., veido attiecības ar 
klientu, izdala atsevišķus konsultēšanas etapus un organizē to rezultātu 
novērtēšanu, sniedz klientam informāciju par konsultēšanu. Vienlaikus 
ir jāuzsver, ka nodaļā minētais apraksts ir uztverams kā ilustrācija, jo 
katrā psihologa profesionālās darbības jomā ir sava specifika, darba 
metodes un tehnikas, ko nosaka katra klienta vajadzības. Piemēram, 
krīzes intervence tiek strukturēta un īstenota citādi.27

 27 Par krīzes intervences struktūru un īstenošanu vairāk sk.: Bite, Ratniece, 
2016.
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3. nodaļa

Konsultatīvā psiholoģija

Konsultatīvā psiholoģija ir profesionālās darbības joma, kuru rak-
sturo konkrēta mērķauditorija, darba vide un psihologa darba saturs. Tā ir 
orientēta uz darbu ar nosacīti normāli funkcionējošiem indivīdiem, kuriem 
ir personības izaugsmes un adaptācijas problēmas. Tomēr konsultatīvajam 
psihologam ir jābūt gatavam sastapties arī ar cilvēkiem, kas ir jebkurā 
psiholoģiskās adaptācijas līmenī. Iespējams, konsultatīvā psiholoģija, kura 
sāka veidoties 20. gadsimta 40.–50. gados, radās tādēļ, ka cilvēki, kuriem 
netika novēroti klīniski traucējumi, tomēr meklēja psiholoģisku palīdzību, 
lai risinātu noteiktas grūtības savā ikdienā (Кочюнас, 1999).

Mūsdienās var vispārināti nosaukt vairākus konsultatīvā psiho-
loga klienta mērķus: veicināt uzvedības izmaiņas, lai varētu dzīvot 
produktīvāk, izjust apmierinātību ar dzīvi, neraugoties uz kaut kādiem 
neiz bēgamiem sociālajiem ierobežojumiem; attīstīt prasmi pārvarēt grū-
tības, sastopoties ar jauniem dzīves apstākļiem un prasībām; nodrošināt 
svarīgu lēmumu efektīvu pieņemšanu; attīstīt prasmi veidot un uztu-
rēt at tiecības; sekmēt personības potenciāla realizēšanos un attīstību 
(Кочюнас, 199928). Tas ir daudzlīmeņu darbs ar cilvēka jūtām, domām, 
uzvedību, aptverot viņa pieredzi, tagadni un nākotni, ar mērķi palīdzēt 
klientam saprast viņa dzīves telpā notiekošo un sasniegt izvirzīto mērķi, 
pamatojoties uz apzinātu izvēli emocionālu vai ar savstarpējām attie-
cībām saistītu problēmu risināšanā (Burks, Steffire, 1979).

 28 Atsauce ir uz R. Kočjūna grāmatu, kas veltīta psiholoģiskajai konsultēšanai, 
tomēr rakstītais saturiski ir attiecināms uz mūsdienu konsultatīvo psiholo-
ģiju (autoru piezīme).
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Profesionālās darbības jomu var uzskatīt par patstāvīgu, ja tā ir 
skaidri definēta, respektīvi, tai ir savs specifisks priekšmets, mērķi un 
mērķ auditorija; tajā strādā speciālisti ar atbilstošu izglītību, kuri praktizē 
un apvienojas profesionālās biedrībās. Atbilstoši šiem kritērijiem kon-
sultatīvā psiholoģija šodien tiek atzīta par patstāvīgu profesionālās dar-
bības jomu daudzās pasaules valstīs, arī Latvijā (vairāk sk. 3.4. nodaļā). 
Par svarīgu mūsdienu konsultatīvo psihologu identitātes rādītāju tiek 
uzskatīts Konsultatīvās psiholoģijas nodaļas izveide Starptautiskajā 
lietišķās psiho loģijas asociācijā (Division of Counseling Psychology in 
the  International Association of Applied Psychology), kas tika dibināta 
2002. gadā (Leong, Savickas, 2007).

Konsultatīvās psiholoģijas attīstību katrā valstī ir ietekmējuši atšķi-
rīgi faktori un nosacījumi. Turpmāk vispirms tiks aplūkota šīs zinātnes 
attīstība ASV un Apvienotajā Karalistē, jo tieši šīs valstis uzska tāmas 
par svarīgākajām konsultatīvās psiholoģijas attīstībā visā pasaulē. 
ASV un Apvienotajā Karalistē psihologu profesionalās apvie nības ir 
izteikti sabiedriski aktīvas un arī publicē periodiskus zinātniskos 
žurnālus.

3.1. Konsultatīvās psiholoģijas rašanās 
vēsturiskie apstākļi

3.1.1. Konsultatīvās psiholoģijas rašanās ASV

Konsultatīvā psiholoģija ASV veidojās vairāku unikālu vēsturisku, 
sociālu, politisku un profesionālu faktoru sakritības rezultātā 20. gad-
simta pirmajā pusē (Munley et al., 2004).

īpaši var uzsvērt piecus galvenos vēsturiskos konsultatīvās 
psiholoģijas rašanās avotus: Franka Parsonsa (Frank Parsons, kā 
minēts Munley et al., 2004) darbus, kuros ir aprakstīts profesio-
nālais atbalsts kā profesionālā orientācija, individuālā analīze un 
konsul tēšana; tā saukto psihiskās higiēnas kustību 20.  gadsimta 
sākumā; psihometrikas attīstību un individuālo atšķirību pētījumus; 
konsul tēšanas un psihoterapijas izdalīšanu starp nemedicīniskām 
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pieejām29, kas īpaši bija saistīts ar Karla Rodžersa (Carl Rogers) klasiskā 
darba “Konsultēšana un psihoterapija” (Rogers, 1942) ietekmi; sociālo 
un ekonomisko attīstību ASV pirms otrā pasaules kara, tā laikā un pēc 
kara, kad miljoni veterānu, atgriežoties mājās, sastapās ar personīgās 
un profesionālās adaptācijas jautājumiem (Whiteley, 1984). īpaši var 
izcelt kara veterānu resoru nozīmi konsultatīvās psiholoģijas izveidē 
ASV, tai atdaloties no klīniskās psiholoģijas. Turpmākajā izklāstā akcen-
tēti daži nozīmīgi vēsturiski fakti.

1944.  gadā divu vadošo ASV psihologu biedrību  – Amerikas 
Psiho loģijas asociācijas (American Psychological Association, APA) un 
Amerikas Lietišķās psiholoģijas asociācijas (American Association of 
Applied Psychology, AAAP) Apvienotā konsultāciju komiteja, pamatojo-
ties uz amerikāņu psihologu aptauju, noskaidroja 19  iespējamās APA 
nodaļas. 1945. gadā tika izveidota 17. nodaļa – Personības un atbalstošo 
psihologu nodaļa (Division 17, Personnal and Guidance Psychologists), 
kuru drīz pārdēvēja par Konsultēšanas un atbalsta nodaļu (Division of 
Counseling and Guidance) (Scott, 1980).

Konsultatīvās psiholoģijas kā profesionālās darbības attīstību 
40.  gados būtiski ietekmēja klīniskās psiholoģijas un ASV Veterānu 
lietu organizācijas attīstība. Pēc otrā pasaules kara ASV Sabiedrības 
vese lības dienests (US Public Health Service) un Veterānu lietu organi-
zācija (Veterans Affairs) piešķīra līdzekļus profesionālu psihologu saga-
tavošanai, tostarp ierosināja doktora disertācijas izstrādājošos klīniskos 

 29 šī gadsimta sākumā literatūrā plaši tiek izmantots jēdziens “psiholoģiskā 
te rapija” (psychological treatment), kas apvieno dažādos psihoterapijas un 
konsul tēšanas virzienus, pieejas un metodes. Pētījumos ir pierādīts, ka psiho-
lo ģiskā terapija palīdz daudzveidīgās situācijās  – gan risinot ikdienišķus 
jautājumus, gan mainot ieilgušu neadaptīvu uzvedību, gan mazinot psihis ko 
traucējumu simptomus. Tās pamatā, pirmkārt, ir uzticības un drošības 
atmosfē ras veidošana, kas jau pati par sevi veicina izmaiņas cilvēka dzīvē. 
otrkārt, svarīgi ir apzināties, ka psiholoģiskā palīdzība prasa laiku – vienmēr 
vismaz dažus mēnešus. Treškārt, mūsdienās dažādu virzienu pārstāvji, 
pamatojoties uz pierādījumiem balstīto praksi, bieži izmanto metodes (iejauk-
šanās), kuras ir atzītas par efektīvām noteiktu grūtību gadījumos (vairāk 
sk. ievadā: Bite, Mārtinsone, Subdraba, 2016).
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psiho logus sagatavot darbam slimnīcās. 1947.  gadā APA pieprasīja iz-
strādāt un apstiprināt profesionālu psihologu sagatavošanas standartus 
(Baker, Benjamin, 2000). Tajā pašā gadā tika izveidota Klīnisko psihologu 
sagatavošanas komiteja (Committee on Training in Clinical Psychology, 
CTCP), kas izstrādāja rekomendācijas speciālistu izglītošanai klīniskajā 
psiholoģijā.

Līdz 1949. gadam Klīnisko psihologu sagatavošanas komiteja akre-
ditēja 43 doktora studiju programmas un savā atskaitē atzīmēja, pirm-
kārt, progresu psihologu sagatavošanā, otrkārt, klīniskās tehnikas 
psiholoģijas teorijas un pētījumu metodoloģijā, treškārt, šauru fokusu 
klīniskajā sagatavošanā, kas galvenokārt aprobežojās ar praksi slim nīcās 
un klīnikās, kurās tika ārstēti pacienti ar nopietniem traucējumiem. 
1949.  gadā notika 15  dienu konference par absolventu izglītību klīnis-
kajā psiholoģijā (Conference on Graduate Education in Clinical Psychology 
(Boulder Conference)) un klīnisko psihologu izglītošanai tika apstipri nāts 
tā saucamais Bouldera modelis (Boulder model).

50. gados sākās diskusijas starp Veterānu lietu komiteju, 12. no daļas 
(klīnisko psihologu) pārstāvjiem un 17. nodaļas (konsultēšanas un at balsta) 
speciālistiem par psihologa amatu izveidi medicīnas vidē ārpus tradi-
cionālās klīniskās pieejas, kuras mērķis bija psihopatoloģijas ār stēšana. 
Ja 17. nodaļa, Konsultēšanas un atbalsta nodaļa, izstrādātu klīnisko psiho-
logu standartam līdzīgus izglītības un prakses standartus konsultatī-
vajiem psihologiem, varētu izveidot jaunus amatus.

1951.  gadā 17.  nodaļa sponsorēja Konsultatīvo psihologu sagatavo-
šanas Ziemeļrietumu konferenci (Northwestern Conference on the Training 
of Counselling Psychologists). Tieši šajā konferencē ASV tika ieviesti 
termi ni “konsultatīvā psiholoģija” (counselling psychology) un “konsul-
tatīvais psihologs” (counselling psychologist) (Super, 1955).

Konferences dalībnieki sagatavoja konsultatīvo psihologu lomu un 
funkciju aprakstu, izstrādāja rekomendācijas viņu izglītošanas praksei 
un pētniecībai, norādīja pamatnostādnes doktorantūras saturam konsul-
tatīvajā psiholoģijā (APA, 1952a, 1952b), piedāvāja pārdēvēt nodaļu par 
Konsultatīvās psiholoģijas nodaļu (Division of Counceling Psychology) 
(APA, 1952a).
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Svarīgākais Ziemeļrietumu konferences dalībnieku darba  rezul- 
tāts bija:

•	 secinājums,	ka	konsultatīvo	psihologu	sagatavošanā	liela	nozīme	ir	
pamata zināšanu un pamata darba metožu un teh niku apgūšanai;

•	 konsultatīvo	psihologu	 lomu	un	funkciju	 formulēšana:	“Konsul
tatīvā psihologa profesionālais mērķis ir sekmēt cilvēka psiho-
loģisko attīstību. Tas ietver visus cilvēkus  ..  – no tiem, kas 
funk cionē pieļaujamā līmenī, līdz tiem, kas cieš no smagākiem 
trau cē jumiem. Konsultatīvais psihologs lielāko daļu sava laika 
pavada, strādājot ar normāliem cilvēkiem, tomēr viņiem ir jābūt 
gata viem strādāt ar cilvēkiem, kas ir jebkurā psiholoģiskās adap-
tā cijas līmenī” (APA, 1952a, p. 175);

•	 ņemot	 vērā,	 ka	 galvenais	konsultatīvo	 psihologu	 darba	 mērķis	
ir sekmēt optimālu personības funkcionēšanu, tika prognozēts, 
ka izglītības videi ir jākļūst par galveno konsultatīvo psihologu 
darbības jomu. Tomēr par konsultatīvo psihologu piemērotu vidi 
tika atzīta arī uzņēmējdarbība, slimnīcas, sabiedriskās organi-
zācijas, profesionālā atbalsta un orientācijas centri, rehabili tā-
cijas centri.

1952. gadā žurnālā “Amerikas Psihologs” (“American Psychologist”) 
tika publicētas konsultatīvo psihologu sagatavošanas rekomendācijas. 
Tajā pašā gadā APA padome (APA Council) nodrošināja Veterānu lietu 
komiteju ar universitāšu sarakstu, kuras ir gatavas un spējīgas sagatavot 
konsultatīvos psihologus.

1956. gadā tika publicēta atskaite “Konsultatīvā psiholoģija kā spe-
cialitāte”, kuru bija izstrādājusi komiteja saskaņā ar 17. nodaļas defi nī ciju 
(APA, 1956).

Svarīgs konsultatīvās psiholoģijas attīstības posms 50.  gados bija 
konsultatīvās psiholoģijas žurnāla (Journal of Counselling Psychology, 
JCP) izveidošana, kurš pirmoreiz tika publicēts 1954.  gadā. Nozīmīgs 
notikums bija arī specializācijas nosaukuma izmaiņa diplomā – nosau-
kums “Konsultēšana un atbalsts” (Counselling and Guidance) tika nomai-
nīts ar nosaukumu “Konsultatīvā psiholoģija” (Counselling Psychology) 
(APA, 1956).
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60. gados konsultatīvās psiholoģijas attīstībā bija tā saucamā iden-
titātes krīze, kas bija saistīta ar juridiskām diskusijām starp klīniska-
jiem un konsultatīvajiem psihologiem. Rezultātā 1964. gadā notika otrā 
Nacionālā konsultatīvās psiholoģijas konference (Greyston Conference), 
kuru sponsorēja APA 17.  nodaļa un kuras mērķis bija konsultatīvās 
psiho loģijas statusa un identitātes precizēšana. Konferences noslēguma 
atskaitē tika iekļautas rekomendācijas konsultatīvajiem psihologiem, 
17.  nodaļai, APA, universitātēm, kas piedāvā iegūt grādu psiholoģijā, 
organizācijām, kas nodrošina praksi un internatūru, un darba devējiem. 
šī atskaite ietvēra pozitīvas rekomendācijas, lai celtu konsultatīvo psiho-
logu sagatavošanas kvalitāti un atbalstītu konsultatīvās psiholoģijas kā 
profesijas atzīšanu.

60.  gados bija arī citi svarīgi notikumi konsultatīvās psiholoģijas 
attīstībā ASV. 1967.  gadā APA nopirka publicēšanas tiesības un sāka 
publicēt konsultatīvās psiholoģijas žurnālu (Journal of Counseling 
Psychology, JCP); 1968. gadā tika publicēts sabiedrībai izstrādāts buklets 
par kon sultatīvo psiholoģiju (Jordan et al., 1968), kurā bija formulētas un 
preci zētas konsultatīvo psihologu lomas un funkcijas: konsultatīvo psiho-
logu lomas ir veikt zinātniskus pētījumus, izglītot, veikt administra tīvo 
darbu, kā arī izpildīt korekcijas / rehabilitācijas (remedial / rehabil i
tative), preventīvā (preventive) un izglītojošā un attīstošā (educative and 
developmental) veidā. 

1969.  gadā Džons Vaitlijs (John Whiteley) ar APA 17.  nodaļas 
at balstu izveidoja žurnālu “Konsultatīvais Psihologs” (The  Counselling 
Psychologist, TCP). Attiecīgi kopš 70.  gadiem konsultatīvo psiholoģiju 
ASV pārstāv divi žurnāli.

70. un 80.  gados konsultatīvā psiholoģija ASV turpināja attīstīties 
sociālo, profesionālo un kultūras izmaiņu ietekmē. Kļuva aktuāls jau-
tājums par psihologu licencēšanu. 1974.  gadā, atbildot uz APA piepra-
sījumu, Amerikas Profesionālās psiholoģijas komisija (American Board 
of Professional Psychology, ABPP) izveidoja Nacionālo veselības die-
nesta psiho loģijas pārstāvju reģistru (National Register of Health Service 
Providers in Psychology, NR) (Wellner, 1984). Kopš 1978. gada janvāra, lai 
speciālists tiktu iekļauts šajā reģistrā, viņam bija jābūt Valsts psiholoģijas 
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eksaminācijas komisijas (State Board of Examiners of Psychology) licencē-
tam vai sertificētam, kā arī bija jābūt akreditētā iestādē iegūtam doktora 
grādam psiholoģijā. 80. gadu laikā bija nodibinātas un akredi tētas dau-
dzas konsultatīvo psihologu izglītības programmas.30 

Konsultatīvās psiholoģijas attīstībā liela nozīme bija konsulta-
tīvo psihologu pieaugošajai interesei par privātpraksi, kas psihologiem 
nodrošināja tiesības sniegt finansiāli atlīdzinātus pakalpojumus neat-
karīgi no oficiālajām veselības aprūpes iestādēm.

1987. gadā ASV Atlantā notika trešā Nacionālā konsultatīvās psi ho-
loģijas konference. Konferencē galvenie apspriestie jautājumi bija: kon-
sul tatīvās psiholoģijas sabiedriskais tēls, profesionālā prakse da žādās 
vidēs, sagatavošana un akreditācija, konsultatīvās psiholoģijas pētī ju mi, 
kā arī organizatoriskie un politiskie jautājumi. Noslēgums, reko men -
dācijas un darbības plāni tika publicēti 1988. gada žurnālā “Kon sul ta tī vais 
Psiho  logs” (Weissberg et al., 1988). Par svarīgā kajām konfe ren ces tēmām 
tika atzītas zinātniski praktiskā, zinātniski profe sio nālā modeļa nozīme 
un konsultatīvo psihologu darbības jomu no  teikšana. Par konsul tatīvo 
psiho logu profe sionālās darbības jomām tika atzīta prevencija, pro fi lakse 
(pre vention), attīstība dzīves laikā (lifespan development), profe sionālā 
attīs tība (angl. vocational development) un prasmju attīstība (skillbuilding). 
Par vēl vienu svarīgu konsultatīvo psiho logu darbības jomu kļuva darbs 
ar kultūras, etnis kajām, dzimuma un citām atšķirībām.

80.  gados tika apspriesti jautājumi par konsultatīvās psiholoģijas 
pētījumu paradigmu dažādību. Konsultatīvajiem psihologiem tiek reko-
mendēts biežāk savā darbā izmantot kvalitatīvas pētījuma metodes (Hill, 
Gronsky, 1984; Hoshmand, 1989; Howard, 1984; Polkinghorne, 1984). 
Tomēr Pētnieciskā grupa (Research Group) konferencē Atlantā rekomen-
dēja un atzina visu metodoloģijas un pētījumu veidu izmantošanu kon-
sultatīvajā psiholoģijā (Gelso et al., 1988).

 30 Konsultatīvās psiholoģijas akreditētu doktora studiju programmu skaita pie-
auguma rādītāji ASV (līdz 2004. gadam) ir šādi: 1964. gadā – 24 programmas, 
1971. gadā  – 21 programma, 1980. gadā  – 27 programmas, 1985. gadā  – 
44 programmas, 1990. gadā – 59 programmas, 1995. gadā – 67 programmas, 
2003. gadā – 72 programmas (Munley et al., 2004).
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90. gados viens no svarīgākajiem notikumiem konsultatīvās psiho-
loģijas attīstībā notika 1995.  gadā – Profesionālās psiholoģijas specia-
litāšu un profesiju atzīšanas komisijas (Commission for the Recognition 
of Specialties and Proficiencies in Professional Psychology, CRSPPP) 
dibi nāšana. šī komisija ieviesa specialitāšu un profesiju atzīšanas for-
mālu procesu profesionālajā psiholoģijā (Nelson, 1999). 1997. gadā APA 
17. nodaļa un Profesionālās psiholoģijas specialitāšu un profesiju atzī-
šanas komisijas apstiprināja konsultatīvo psihologu sagatavošanas 
modeli, un 1999. gadā APA konsultatīvo psiholoģiju formāli atzina par 
spe cialitāti (APA, 1999).

Par šodienas situāciju konsultatīvajā psiholoģijā ASV lasiet 
3.1.1. nodaļā.

3.1.2. Konsultatīvās psiholoģijas attīstība 
Apvienotajā Karalistē

Konsultatīvā psiholoģija kā profesionālās darbības joma strauji 
attīstījās arī Apvienotajā Karalistē. šajā valstī tā uzplauka 70.  gadu 
beigās, un par tās pārstāvjiem sākotnēji kļuva praktiķi, kuri bija izglī-
toti kā konsultanti vai psihoterapeiti31 pēc pamata studiju beigšanas 
(Strawbridge,  Woolfe, 2010). Viņu prakse atšķīrās no citu profesionāļu 
praktiskās darbības, piemēram, no klīniskajiem psihologiem, jo šo kon-
sultantu uzmanības lokā bija personības attīstība un no distresa cietušu 
cilvēku labklājība (RamseyWade, 2014).

Konsultatīvā psiholoģija Apvienotajā Karalistē oficiāli tika padarīta 
par profesionālu jomu 1982. gadā, kad Britu psihologu biedrībā (British 
Psychological Society, BPS) tika izveidota konsultatīvās psiholoģijas sek-
cija (section), bet pēc 12 gadiem, proti, 1994. gadā, Konsultatīvās psiho-
loģijas nodaļa (Counselling Psychology Division) (James, 2013; Strawbridge, 
Woolfe, 2010).

 31 Atšķirībā no vairākām citām Eiropas valstīm Apvienotajā Karalistē jēdziens 
“psihoterapija” neattiecas tikai uz ārstu praksi (vairāk sk.: Ratniece, 2016). 
Psihoterapiju var apgūt salīdzinoši īsā laikā, piemēram, mākslas psihotera-
peiti mācās divus gadus.
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Konsultatīvās psiholoģijas attīstību Apvienotajā Karalistē ietekmēja 
daudz faktoru, kas noteica tās saturu: psihoterapijas attīstība Eiropā 
20.  gad simta sākumā; konsultatīvās psiholoģijas attīstība ASV, sākot 
ar 50.  ga diem, īpaši Karla Rodžersa darbi; klīniskās psiholoģijas attīs-
tība u. c. (James, 2013). Konsultatīvās psiholoģijas formēšanās ASV kļuva 
par konsultatīvās psiholoģijas attīstības kritēriju atskaites punktu arī 
Apvienotajā Karalistē. Abās valstīs konsultatīvā psiholoģija tika izvei dota 
un atzīta pēc klīniskās psiholoģijas izveidošanas un atzīšanas un savā 
veidā no tās atdalījās.

3.2. Mūsdienu konsultatīvās psiholoģijas 
raksturojums: dažādu valstu pieredze

3.2.1. Mūsdienu konsultatīvā psiholoģija ASV

Mūsdienās konsultatīvo psiholoģiju ASV pārstāv Konsultatīvās psiho-
loģijas biedrība (Society of Counseling Psychology, SCP), kas ir Amerikas 
Psihologu asociācijas nodaļa (American Psychological Association, APA). 
šī biedrība ir profesionāla organizācija ar vairāk nekā diviem tūksto-
šiem biedru un asociēto biedru.

ASV Konsultatīvās psiholoģijas biedrības misija ir:
•	 turpināt	 izstrādāt	 un	 attīstīt	 konsultatīvās	 psiholoģijas	 apakš

nozari saskaņā ar psiholoģijas zinātnes un profesijas attīstību un 
sociālo problēmu izmaiņām;

•	 apvienot	psihologus,	kas	specializējas	un/vai	 izrāda	 interesi	par	
konsultatīvo psiholoģiju;

•	 aizstāvēt	 konsultatīvo	 psiholoģiju	 gan	 psiholoģijas	 disciplīnas	
ietvaros, gan sabiedrībā, kā arī nodrošināt līderību visos jautā jumos, 
kas ir saistīti ar konsultatīvās psiholoģijas labklājību un attīstību;

•	 atbalstīt	un	veicināt	biedru	 raksturojumu,	darba	vides,	 lomu	un	
aktivitāšu dažādību;

•	 sekmēt	zinātnes	un	prakses	integrāciju,	kā	arī	veicināt	turpmāko	
izvērtējošo, zinātnisko un lietišķo aktivitāšu skaita pieaugumu 
konsultatīvajā psiholoģijā;
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•	 izstrādāt,	 virzīt	 un	 atbalstīt	 konsultatīvo	 psihologu	 izglītību	 un	
sagatavošanu viņu profesionālajā ceļā;

•	 noteikt	un	atbalstīt	konsultatīvo	psihologu	piedāvātos	profesio
nālo pakalpojumu standartus;

•	 sekmēt	 konsultatīvās	 psiholoģijas	 pielietošanu	 sabiedrības	
interesēs.

šobrīd Konsultatīvo psihologu biedrībā ir 14  sekcijas un deviņas 
speciālas interešu grupas, kas ir izveidotas, pamatojoties uz dažādām 
tematiskām interesēm konsultatīvajā psiholoģijā. Konsultatīvo psihologu 
biedrība izdod savu žurnālu  – “Konsultatīvais Psihologs”, kā arī savu 
“Jaunumu Biļetenu” (“Newsletter”), kas ir elektroniski pieejams biedrības 
mājaslapā.

Konsultatīvo psihologu biedrība ir izstrādājusi šādu konsultatīvās 
psiholoģijas definīciju: konsultatīvā psiholoģija ir vispārējās prakses un 
veselības aprūpes dienesta specializācija profesionālās psiholoģijas jomā. 
Tās uzmanības lokā ir jautājumi par to, kā cilvēki funkcionē kā perso-
nības, kā arī savstarpējās attiecības ar citiem cilvēkiem visās vecuma 
grupās. Kon sul tatīvajā psiholoģijā strādā ar emocionālām un sociālām grū-
tībām, grūtībām, kas saistītas ar darbu, mācībām skolā un fizisko veselību 
cilvē kiem dažādos savas dzīves posmos. Turklāt konsultatīvā psiho loģija 
kon cen trējas uz tipiskām stresa situācijām un nopietnākām problēmām, 
ar ko cilvēki sastopas kā indivīdi, ģimenes, grupu un organizāciju locekļi. 
Konsul tatīvie psihologi palīdz cilvēkiem, kas pārdzīvo fiziskas, emocio-
nālas un psihiskas veselības problēmas, uzlabot viņu labklājības izjūtu, 
sama zināt distresa līmeni un atrisināt krīzes. Konsultatīvie psihologi 
nodro šina nopietnāku psiholoģisku simptomu izvērtēšanu, diagnostiku 
un ārstēšanu (American Psychological Association, 2016).

Visās cilvēka attīstības stadijās (bērnībā, pusaudžu vecumā, brie-
dumā un senioru vecumā) konsultatīvie psihologi vērš uzmanību uz čet-
riem aspektiem (Society of Counseling Psychology, 2016): uz veselīgajiem 
aspektiem un klienta stiprajām pusēm – klienta resursiem (neatkarīgi no 
tā, vai klients ir indivīds, pāris, ģimene, grupa vai organizācija); uz vides 
un situāciju ietekmi (tam, kā kultūra, dzimums un dzīvesveids veido 
pieredzi un rada grūtības); uz atšķirībām un sociālas līdztiesības prob-
lēmām; uz karjeras un darba nozīmi.
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Problēmas, ar kurām strādā konsultatīvie psihologi, tiek ap lūkotas 
no attīstības – cilvēka dzīves ceļa (lifespan) –, vides un kul tū ras perspek-
tīvas. Problēmu saraksts iekļauj adaptācijas jautājumus (piemēram, 
skolas un karjeras adaptācija); lēmumu pieņemšanu karjeras un darba 
jautā jumos, dažādu pārejas posmu (piemēram, skola–darbs–pensija) 
pār dzīvošanu; grūtības, kas saistītas ar attiecībām, ieskaitot ģimenes 
grūtības; mācību prasmju trūkumu; stresa vadīšanu un negatīvu dzīves 
notikumu pārvarēšanu; organizāciju problēmas; pielāgošanos fi ziskai 
invaliditātei, slimībai vai traumai un to pārvarēšanu; personīgo un 
so ciālo adaptāciju; identitātes attīstību; pastāvīgas ar citiem cilvēkiem 
saistītas grūtības; psihiskos traucējumus. Saskaņā ar Amerikas psiho-
loģijas asociāciju saraksts neaprobežojas vien ar iepriekš minētajām 
problēmām, ar ko konsultatīvie psihologi mēdz sastapties savā darbā 
(Society of Counseling Psychology, 2016).

Konsultatīvo psihologu biedrība (Society of Counseling Psychology, 
2016) ir nosaukusi savu mērķauditoriju – klienti, ar ko strādā konsul-
tatīvie psihologi, var būt atsevišķi indivīdi, grupas (ieskaitot pārus un 
ģimenes) un organizācijas. Respektīvi, konsultatīvie psihologi strādā 
ar atseviš ķiem klientiem visās vecuma grupās, piemēram, ar bērniem 
ar uzve dības problēmām; pusaudžiem, kurus uztrauc izglītības un 
karje ras jautājumi vai kuriem ir alkohola un narkotiku lietošanas prob-
lēmas; pieaugu šajiem, kas saskārušies ar grūtībām laulības vai ģimenes 
dzīvē, karje ras izmaiņām vai invaliditāti; cilvēkiem gados, kas pārdzīvo 
aiziešanu pensijā. Konsultatīvie psihologi strādā ar grupām, sniedzot 
palī  dzību risinājumu meklēšanā, kas saistīti ar iepriekšminētajām prob-
lēmām, kā arī ar mērķi uzlabot grupas dalībnieku personisko un inter-
perso nālo funkcionēšanu. Konsultatīvie psihologi konsultē organizācijas 
(piemēram, uzņēmumus) un darba grupas ar mērķi sniegt palīdzību 
darba vides uzlabošanā, kur cilvēki varētu rezultatīvi strādāt, bet orga-
nizācijas – paaugstināt savu produktivitāti un efektivitāti.

Konsultatīvie psihologi ir nodarbināti dažādās darba vidēs. Saskaņā 
ar Konsultatīvo psihologu biedrības datiem (Society of Counseling 
Psychology, 2016) konsultatīvie psihologi ir nodarbināti un strādā kole-
džās un universitātēs par pasniedzējiem, supervizoriem, pētniekiem. 
Viņi strādā par praktiķiem (bieži privātpraksē), sniedzot konsultācijas 



40 Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone

un veicot psiholoģisko izpēti. Tāpat viņi strādā konsultatīvajos dienestos, 
kas sniedz pakalpojumus atsevišķiem indivīdiem, ģimenēm, grupām, 
organizācijām. šādi dienesti var būt organizēti psihiskās veselības 
cent ros, Veterānu lietu administrācijas medicīnas centros un citās medi-
cī nis kajās iestādēs, ģimenes palīdzības dienestos, veselības aprūpes 
orga ni zācijās, rehabilitācijas organizācijās, uzņēmumos, ražošanas orga-
ni zā cijās, kā arī organizācijās, kas veic privātpraksi.

3.2.2. Mūsdienu konsultatīvā psiholoģija 
Apvienotajā Karalistē

Apvienotajā Karalistē konsultatīvo psiholoģiju pārstāv Britu psiholo-
ģijas biedrības Konsultatīvās psiholoģijas nodaļa (Division of Counselling 
Psychology of the  British Psychological Society), un tā izdod žurnālu 
“Konsultatīvās Psiholoģijas Pārskats” (“Counselling Psychology Review”).

Britu psiholoģijas biedrība (British Psychological Society, 2016) definē 
konsultatīvo psiholoģiju šādi: konsultatīvā psiholoģija ir virzīta uz darbu 
ar klientu ar mērķi izpētīt psi hiskās veselības problēmas un to rašanās 
iemeslus. Konsultatīvie psiho logi strādā ar plašu problēmu loku, tostarp 
smagiem zaudē jumiem, bijušajās vai esošajās attiecībās, psihiskās vese-
lības problēmām un traucējumiem. Konsultatīvie psihologi strādā gan ar 
pieaugušajiem, gan ar bērniem.

Britu psiholoģijas biedrības Konsultatīvās psiholoģijas nodaļa atzīmē, 
ka konsultatīvā psiholoģija attīstījās kā profesionālās psiholoģis kās 
prakses atzars humanitāro zinātņu jomā veikto pētījumu, kā arī galve no 
psiho terapeitisko tradīciju ietekmē (British Psychological Society,  2012). 
Konsul tatīvā psiholoģija papildina un attīstīta prakses fenomenoloģiskos 
mode ļus tradicionālajā zinātniskajā psiholoģijā.

Saskaņā ar šiem modeļiem psihologi tiecas:
•	 ņemt	 vērā	 un	 strādāt	 ar	 subjektivitāti	 un	 intersubjektivitāti,	

vērtī bām un pārliecībām;
•	 empātiski	 pētīt	 un	 cienīt	 pirmās	 personas	 stāstus	 (first person 

accounts) – autobiogrāfijas, dienasgrāmatas, vēstules u.  tml. kā 
uzticamus informācijas avotus;
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•	 skaidrot	un	saskaņot	uztveri	un	pasaules	skatījumu,	nepieļaujot	
automātisku kāda viena noteikta pārdzīvojumu pieredzes, vērtību 
atklāšanas un zināšanu iegūšanas veida pārākumu;

•	 veikt	 praksi,	 kurā	 varētu	 integrēt	 profesionālās	 praktiskās	 vēr
tības, kas pamatojas uz pētījumiem, kā arī profesionālo meistarību;

•	 atzīt	 sociālo	 kontekstu	 un	 diskriminācijas	 nozīmi,	 demonstrēt	
augstus antidiskriminācijas prakses standartus, atbilstošus mūs-
dienu sabiedrības plurālistiskajai būtībai.

Apvienotajā Karalistē konsultatīvā psiholoģija strauji attīstās. Piemē-
ram, 2016. gadā Britu psiholoģijas biedrības Konsultatīvās psiholoģijas 
nodaļā ir vairāk nekā 900 praktikantu, kas, beidzot studijas, tiks reģis-
trēti kā psihologi un tiks atzīti par pilntiesīgiem šīs biedrības locek-
ļiem (McIntosh, Nicholas, 2016). Biedrība saviem locekļiem palīdz atrast 
darbu. Apvienotajā Karalistē konsultatīvie psihologi tiek nodarbināti 
un strādā Valsts veselības aprūpes dienestā un privātpraksē (McIntosh, 
Nicholas,  2016). Tomēr galvenokārt konsultatīvie psihologi Apvienotajā 
Karalistē ir nodarbināti privātpraksē (Van Scoyoc, 2005).

3.2.3. Mūsdienu konsultatīvā psiholoģija 
Kanādā

Konsultatīvās psiholoģijas attīstību Kanādā ir ietekmējušas divas 
nacio nālas organizācijas: Kanādas Psiholoģijas asociācija (Canadian 
Psychological Association, CPA) un Kanādas Konsultatīvā asociācija 
(Canadian Counselling Association, CCA) (Lalande, 2004).

Kanādas Psiholoģijas asociācija un reģionālās psiholoģiskās organi-
zācijas ir tieši saistītas ar profesionālo psiholoģiju un apskata konsul tatīvo 
psiholoģiju kā vienu no psiholoģijas specializācijām. Kanādas Konsulta-
tīvā asociācija būtiski ietekmē konsultatīvās psiholoģijas, kopīgo konsul-
tēšanas principu un metožu attīstību (Canadian Counselling Association, 
2000). Kanādā konsultatīvie psihologi var būt vienas vai otras asociācijas 
biedri (Hiebert, Uhlemann, 1993).

Kanādā nav izveidota vienota konsultatīvās psiholoģijas definīcija 
(Lalande, 2004), tomēr daudzas organizācijas un pētnieki ir mēģinājuši 
iezīmēt konsultatīvās psiholoģijas būtību. Tā, pamatojoties uz Kanādas 
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Psiholoģijas asociācijas Konsultatīvās psiholoģijas sekcijas (Section of 
Counselling Psychology) biedru aptauju, tika izstrādāta šāda definīcija: 
konsultatīvā psiholoģija ir psiholoģijas specializācija, kuras pārstāvji 
nodrošina galvenokārt koriģējošu vai rehabilitējošu un profilaktisku palī-
dzību “normāliem” klientiem, kas pārdzīvo ar attīstību vai personības 
dzīves krīzēm saistītas problēmas (Hiebert, Uhlemann, 1993).

1995. gadā Ričards Jangs (Richard Young), konsultatīvās psiholo ģijas 
profe sors Britu Kolumbijas universitātē (University of British Columbia) 
Kanādā, apspriežot konsultatīvo psihologu sagatavošanas mācību prog-
ram mas standartu pieņemšanas nepieciešamību, uzsvēra, ka, lai ap rak-
stītu konsultatīvo psiholoģiju, ir jāapraksta konsultatīvo psihologu 
galve  nās klientu grupas, jāraksturo galvenās izpētes un izvērtē šanas 
meto des, kā arī tas, kā konsultatīvajā psiholoģijā tiek konceptulizētas 
prob  lēmas un to risināšanas ceļi (Young, 1995а). Mēģinot tikt galā ar šo 
uzde vumu, konsultatīvo psihologu klienti tika raksturoti kā salīdzinoši 
labi funkcionējoši cilvēki. Konsultatīvo psihologu darbībā ietilpst klientu 
psiholoģiskās attīstības no vērtēšana, viņu personības attīstības kontek-
sta un dzīvi ietekmējošo stresa avotu izpēte. Problēmas un to risinājumi 
galvenokārt tiek formulēti saskaņā ar klienta apzinātajiem pro cesiem – 
konsultatīvā psihologa darbs ir virzīts uz to, lai sekmētu adap tīvu risinā-
jumu pieņemšanu un mērķtiecīgu pašregulāciju. R. Jangs arī at zī mēja, 
ka konsultatīvā psiholoģija sniedz būtisku ieguldījumu pētnie cībā un 
praksē divās jomās, proti, karjeras attīstības un konsul tē šanas un multi-
kulturālās konsultēšanas jomā. Konsultatīvās psiholo ģijas priekšmets ir 
cilvēku dzīves pieredze (Young, 1995b).

ontario Psiholoģijas koledža  savukārt piedāvā šādu konsultatīvās 
psiholoģijas definīciju: konsultatīvā psiholoģija ir psiholoģijas joma, 
kuras mērķis ir veicināt un uzlabot cilvēku normālu funkcio nēšanu, 
pa līdzot viņiem risināt problēmas, pieņemt lēmumus un pārvarēt 
ik dienas stresu; konsultatīvie psihologi galvenokārt strādā ar labi adap-
tētiem cilvēkiem (College of Psychologists of Ontario, 2002).

Kanādā konsultatīvā psiholoģija ir atzīta par vienu no praktiskās 
profesionālās psiholoģijas specializācijām (Young, Nicol, 2007).
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3.2.4. Mūsdienu konsultatīvā psiholoģija 
Austrālijā

Austrālijā konsultatīvā psiholoģija attīstās kopš 20.  gadsimta 
70. gadiem (Di Mattia, Grant, 2016). Pirmoreiz 1970. gadā Rose Committee 
ziņojumā bija pausts, ka Austrālijas Psihologu biedrībā (Australian 
Psychology Society, APS) notiek diskusija par konsultatīvo psiholoģiju, 
konsul tatīvo psihologu sagatavošanas standartu noteikšanu un konsul-
tatīvo psihologu lomu Austrālijā. šajā diskusijā tika uzsvērta nepiecie-
ša mība sniegt psiholoģiskus pakalpojumus visu sabiedrības slāņu 
pār stāvjiem, kuri pārdzīvo nelabvēlīgus dzīves notikumus.

Sākotnēji konsultatīvās psiholoģijas definīcijas akcentēja, ka kon-
sul tatīvās psiholoģijas mērķis ir apzināt iespēju piedāvāt psiholoģiskos 
pa kalpojumus papildus pakalpojumiem, ko piedāvā klīniskie psihologi 
(Grant, Mullings, Denham, 2008). šobrīd Austrālijā konsultatīvo psiho lo-
ģiju oficiāli pārstāv Konsultatīvo psihologu koledža (College of Counselling 
Psychologists). 1976.  gadā Austrālijas psihologu biedrībā tika izveidota 
Konsultatīvo psihologu nodaļa (APS Division of Counselling Psychologists), 
kas 1983. gadā tika nosaukta par Konsultatīvo psihologu padomi (Board 
of Counselling Psychologists), bet 1993. gadā – par Konsultatīvo psihologu 
koledžu. šobrīd Austrālijas Psihologu biedrības biedru skaits pārsniedz 
21 000 (Di Mattia, Grant, 2016), savukārt Konsultatīvo psihologu koledžas 
biedru skaits 2015. gada augustā sasniedza 986 biedrus (APS College of 
Counselling Psychologists, 2016).

Konsultatīvo psihologu koledža piedāvā šādu konsultatīvās psiho-
loģijas definīciju: konsultatīvie psihologi izmanto savas zināšanas un 
prasmes psiholoģijā, psihoterapijā un psihiskās veselības jomā darbam ar 
plaša spektra psiholoģiskām grūtībām, problēmām un psihiskās veselī-
bas traucējumiem. Viņi nodrošina izvērtēšanu un izpēti, diagnostiku un 
psihoterapiju32 atsevišķiem indivīdiem, pāriem, ģimenēm un grupām. 
Viņi palīdz klientam pārvarēt psihiskās veselības traucējumus vai psiho-
loģiskās problēmas un veicina atveseļošanos. Konsultatīvie psihologi 

 32 Arī šajā gadījumā atšķirībā no vairākām citām valstīm Austrālijā jēdziens 
“psihoterapija” neattiecas tikai uz ārstu praksi.
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pēta, izvērtē un attīsta jaunas psiholoģiskās veselības uzlabošanas 
me todes, kā arī preventīvās metodes – psihisko problēmu un traucējumu 
profilakses metodes. Konsultatīvos psihologus izceļ īpaša filozofiska pozī-
cija – viņi atzīst cilvēku (klientu), kas atrodas dažādos funkcionēšanas 
līmeņos, iekšējo spēku un resursus, kā arī sadarbojas ar cilvēkiem (klien-
tiem), vei dojot terapeitiskas attiecības ar mērķi sasniegt būtiskas, jēgpil-
nas izmaiņas (APS College of Counselling Psychologists, 2016).

Konsultatīvo psihologu koledžas pārstāvji ir paziņojuši, ka konsul-
tatīvo psihologu pakalpojumu patērētāji, t. i., klienti, ir indivīdi, grupas 
un organizācijas, pāri, ģimenes, kā arī medicīnā un veselības aprūpes 
jomā nodarbinātie speciālisti, sabiedriskās grupas, nacionālās, valsts 
vai lokālās valstiskās un nevalstiskās organizācijas, labklājības dienesti, 
mācību iestādes u. c. Konsultatīvo psihologu pakalpojumi ietver izvērtē-
šanu un tādas psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu, kas ir saistīta 
ar plašu grūtību un traucējumu spektru, ieskaitot tādus kā, piemēram, 
trauksme, depresija, posttraumatiskā stresa traucējumi, sēras un zaudē-
jums attiecībās, vardarbība ģimenē, seksuālā vardarbība un trauma, 
karjeras attīstība, traucējumi, kas saistīti ar psihoaktīvo vielu lietošanu, 
ēšanas traucējumi, personības traucējumi (APS College of Counselling 
Psychologists, 2016). Tātad Austrālijā konsultatīvie psihologi ir nodar-
bināti dažādās profesionālajās vidēs un apmēram puse konsultatīvo 
psiho logu strādā privātpraksē (Goodyear et al., 2016).

3.2.5. Mūsdienu konsultatīvā psiholoģija 
citās pasaules valstīs

ASV, Apvienotā Karaliste, Kanāda un Austrālija nav vienīgās valstis, 
kurās strauji attīstās konsultatīvā psiholoģija. Konsultatīvā psiholoģija kā 
specializācija tiek atzīta arī Jaunzēlandē (Farrell, 2013; Pelling, Proeve, 
2006; Scherman, Feather, 2013). 2003. gadā tika izveidots Jaunzēlandes 
Psiholoģiskās biedrības Konsultatīvās psiholoģijas institūts (New Zealand 
Psychological Society’s Institute of Counselling Psychology). Savukārt Jaun-
zēlandes Psihologu biedrība piedāvā šādu konsultatīvās psiholoģijas 
definīciju: konsultatīvā psiholoģija ir psiholoģijas specializācija, kurā 
izmanto un pielieto psiholoģijas zināšanas un pētījumu rezultātus darbā 
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ar atsevišķiem indivīdiem, grupām un organizācijām. Konsultatīvie 
psiho logi palīdz klientiem, kuri pārdzīvo tipiskas un netipiskas dzīves 
prob lēmas, uzlabot viņu personisko, sociālo, izglītojošo un profesionālo 
funk cionēšanu (New Zealand Psychological Society, 2012).

Īrijā konsultatīvo psiholoģiju oficiāli pārstāv īrijas Psihologu biedrī-
bas Konsultatīvās psiholoģijas nodaļa (Division of Counselling Psychology 
DCoP of the Psychological Society of Ireland), kas piedāvā šādu defi nī ciju: 
konsultatīvā psiholoģija kā psiholoģijas specializācija sekmē perso nis ko 
un starppersonu funkcionēšanas uzlabošanos visas dzīves laikā, vēršot 
uzmanību uz emocionālām, sociālām, profesionālām, ar izglī tību, veselību 
un attīstību saistītām problēmām (The  Psychological Society of Ireland, 
2016). īrijā konsultatīvie psihologi ir nodarbināti dažādās darba vidēs, 
tādās kā, piemēram, skolās, koledžās, veselības aprūpes die nes tos, un 
strādā ar tādām problēmām kā, piemēram, identitāte, smags zau dē  jums, 
prob lēmas attiecībās, seksuāla un emocionāla vardarbība (The  Psycho
logical Society of Ireland, 2016).

Kā redzams, dažādu valstu konsultatīvie psihologi apvienojas profe-
sionālās organizācijās, izdod zinātniskus periodiskos izdevumus, kuros 
publicē pētījumu rezultātus, un organizē konferences, kurās apspriež 
aktuālos jautājumus konsultatīvajā psiholoģijā. Viens no svarīgā kajiem 
apspriestajiem jautājumiem ir konsultatīvo psihologu identitāte un kon sul-
tatīvās psiholoģijas definīcijas precizēšana. Iepriekš apskatītie piemēri par 
dažādu valstu pieredzi ļauj secināt, ka šobrīd nepastāv viena visu atzīta 
konsultatīvās psiholoģijas definīcija, to ietekmē katras valsts psiholoģijas 
attīstības nosacījumi, sociāli politiskie fakti un normatīvais regulējums.

3.3. Mūsdienu konsultatīvie psihologi 
un viņu profesionālās identitātes 
raksturojums

Lai gan konsultatīvās psiholoģijas definīcijas, teorētiskās pieejas, 
profesionālās darbības vides raksturojumi, izglītības un profesionālās 
sagatavošanas prasības un saturs ir atšķirīgs dažādās valstīs, ir vēro-
jami centieni formulēt kopīgos šīs jomas raksturojumus. Rods Gudjiers 
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ar ko lēģiem (Rod Goodyear et al., 2016), pamatojoties uz pētījuma rezul-
tātiem, izveidoja “konsultatīvo psihologu portretu”, raksturojot viņu 
sociāli demogrāfisko un profesionālās darbības vidi, galvenās profesio-
nālās aktivitātes, pamata teorētisko orientāciju, apmierinātību ar kar-
jeras izvēli un izglītību, kā arī noteica galvenās profesionālās vērtības 
un aprakstīja profesionālo identitāti. šis pētījums tika veikts astoņās 
valstīs, proti, Austrālijā, Kanādā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikas Republikā, 
Ziemeļ korejā, Taivānā, Apvienotajā Karalistē un ASV. Pētījuma rezultāti 
ir atspoguļoti turpmākajā izklāstā.

Sociāli demogrāfiskais raksturojums. Lielākā daļa konsultatīvo 
psihologu visās valstīs ir sievietes. Vidējais konsultatīvo psihologu vecums 
variē atkarībā no valsts: pats jaunākais konsultatīvo psihologu vidējais 
vecums ir Dienvidkorejā (М = 37,7), bet vislielākais – Austrālijā (М = 55,1). 
Konsultatīvie psihologi ir ieguvuši bakalaura, maģistra vai doktora grādu.

Profesionālās darbības vide. Konsultatīvie psihologi strādā dažādās 
vidēs: universitāšu konsultatīvie centri, privātpraksēs, izglītības jomā, 
arī par akadēmisko personālu universitātēs vai profesionālās psiholo-
ģijas mācību iestādēs. Lielākā daļa konsultatīvo psihologu ir arī praktiķi. 
ASV liela daļa konsultatīvo psihologu strādā akadēmiskā vidē.

Profesionālās aktivitātes. Lielākā daļa konsultatīvo psihologu visās 
astoņās valstīs par galveno profesionālo aktivitāti nosauca administra-
tīvo darbu / vadību un konsultēšanu vai terapiju. Konsultatīvie psihologi 
ir iesaistīti arī supervīzijā, izglītošanā, personības un intelekta izpētē, 
karje ras konsultēšanā. Lielāko daļu darba laika konsultatīvie psihologi 
velta konsultēšanai un psihoterapijai.

Profesionālā teorētiskā orientācija. Svarīgs konsultatīvo psiho-
logu darba aspekts ir teorētiskā orientācija. Pētījums parāda, ka tieši 
psi hoterapijas teorijas nodrošina pamata prizmu, caur kuru konsulta-
tīvie psihologi uztver, izvērtē savus klientus un saprot, kā rīkoties, kādu 
iejaukšanos veikt, lai nodrošinātu izmaiņas. Visās astoņās izpētītajās 
valstīs konsultatīvie psihologi atzīmēja teorētiskās orientācijas nozīmi 
praksē. Saskaņā ar šī pētījuma rezultātiem tika noskaidrots, ka konsul-
tatīvie psihologi galvenokārt savā darbā balstās uz integratīvo un eklek-
tisko pieeju. otra biežāk izmantotā pieeja ir kognitīvi bihei viorālā, bet 
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nākamās populārākās – psihodinamiskās pieejas. Konsultatīvie psiho  logi 
savā praktiskajā darbībā izmanto arī citas teorētiskās pieejas, pie mēram, 
eksistenciālo un citas.

Apmierinātība ar profesijas izvēli, izglītību un profesionālo 
sagatavošanu. Pētījuma rezultāti liecina par konsultatīvo psihologu 
pietiekami augsto apmierinātības līmeni ar profesijas izvēli, izglītību 
un sagatavošanu profesionālajai darbībai. Tomēr konsultatīvo psihologu 
apmierinātība ar karjeras izvēli ir nedaudz lielāka nekā apmierinātība ar 
profesionālo sagatavošanu.

Profesionālās pamatvērtības. R.  Gudjiers ar kolēģiem (Goodyear 
et al., 2016) uzskata, ka konsultatīvie psihologi nevar pastāvēt kā atse-
višķi speciālisti, ja savā praktiskajā darbībā neievēro robežas, kas viņus 
atšķir no citiem psihiskās veselības jomā strādājošajiem profesionāļiem. 
Pētījumā tika izšķirtas galvenās profesionālās konsultatīvo psihologu 
vērtības, kuras vēlāk apvienotas trīs lielās grupās:

 1) koncentrēšanās uz klienta iekšējiem spēkiem un resursiem, 
uzmanība pret dažādību/atšķirību problēmu, koncentrēšanās 
uz interakcijām / mijiedarbību “personība–vide”, fokusēšana uz 
attīstību;

 2) uzmanības pievēršana sociālajam taisnīgumam, pētījumu rezul-
tātu pielietošana praktiskajā darbā, ilgtermiņa un īstermiņa 
darba tehniku un metožu izmantošana, fokusēšana uz profilak-
tiskajām (preventīvajām) programmām, pievēršanās ar karjeru 
saistītajām problēmām;

 3) zinātnisko pētījumu īstenošana.
Jau pagājušā gadsimta vidū, pievēršoties konsultatīvo psihologu 

profesionālo vērtību aprakstam, izskanēja apgalvojums, ka galvenais 
konsultatīvo psihologu darba fokuss ir “higienoloģija” (hygiology), kas 
ir pretstats patoloģijai (pathology), pieņemot, ka konsultatīvie psihologi 
neatkarīgi no tā, cik ļoti klients var būt disfunkcionāls, vēršas pie klienta 
iekšējā spēka, personības resursiem (Super, 1955).

Profesionālā identitāte. Jebkuras specialitātes pārstāvju profesio-
nālās darbības svarīga sastāvdaļa ir viņu profesionālā identitāte. Minētajā 
pētījumā konsultatīvajiem psihologiem tika piedāvāts noteikt savu vietu 
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profesijā, izvēloties vienu no četrām kategorijām, proti, konsultatīvais 
psihologs, konsultants, klīniskais psihologs, psihologs. Austrālijas, Jaun-
zēlandes, Apvienotās Karalistes un ASV respondenti visbiežāk atzina 
sevi tieši par konsultatīvajiem psihologiem.

Apkopojot minētā pētījuma rezultātus, var secināt, ka konsultatīvie 
psihologi galvenokārt ir sievietes, kuru vidējais vecums dažādās valstīs 
ir aptuveni no 37 līdz 55 gadiem. šie speciālisti ir nodarbināti dažādās 
profesionālajās vidēs. Tomēr visbiežāk konsultatīvie psihologi strādā 
privāt praksē un savā darbā balstās uz integratīvo, eklektisko vai integ-
ra tīvi eklektisko pieeju. Kopumā, konsultatīvie psihologi ir apmieri nāti 
ar savas karjeras izvēli. Par vienu no galvenajām profesionālajām vēr-
tībām konsultatīvie psihologi nosauc koncentrēšanos uz klienta iekšējiem 
resursiem.

Lai gan šodien daudzās valstīs konsultatīvā psiholoģija tiek atzīta 
par patstāvīgu profesiju, tomēr aktuāls paliek jautājums par konsul-
tatīvo psihologu profesionālo identitāti. Vienas vispāratzītas konsulta-
tīvās psiholoģijas definīcijas33 neesamību daļēji var izskaidrot ar to, ka 
patstāvīgā profesionālā specializācija ir formulēta nesen (McLeod, 2003). 
Tāpēc literatūrā tiek apspriests jautājums, ar ko konsultatīvā psiholo ģija 
atšķiras no citām profesionālās darbības jomām, piemēram, no klīnis kās 
psiholoģijas.

Zinātniskajā literatūrā, kā arī oficiālās definīcijās, kas publicētas 
vadošo psiholoģijas profesionālo asociāciju atskaitēs un mājaslapās, var 
atrast kritērijus, kas raksturo atšķirības starp konsultatīvo psiholo-
ģiju un citām specializācijām. Piemēram, Patrīcija Rodžera un Džeralds 
Stouns (Patricia Roger, Gerald Stone, 2016), salīdzinot klīnisko un kon-
sultatīvo psihologu darbības būtību, secina, ka konsultatīvie psihologi 
biežāk strādā ar normālo klientu populāciju. Respektīvi, profesionālajā 
literatūrā publicētie pētījumi ir orientēti uz cilvēkiem bez nopietnām vai 

 33 Jāizsaka šaubas par to, vai ir iespējama un vajadzīga viena definīcija, ņemot 
vērā dažādo valstu atšķirīgo pieredzi un tradīcijas, normatīvos regulējumus 
(pirmkārt, attiecībā uz psihoterapijas praksi) u. c. Jāatzīst, ka nevienā psiho-
loģijas profesionālās darbības jomā nepastāv viena vispārpieņemta definīcija, 
tomēr skaidrāka robežu nodalīšana, kas šobrīd ir aktuāla arī psiholoģijā Latvijā, 
izdalot profesionālās darbības jomas, ir nākotnes uzdevums (autoru piezīme).
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neārstējamām psihiskām saslimšanām. Konsultatīvie psihologi pie vēršas 
tieši cilvēka attīstības iespējām, iekšējam spēkam un resursiem, kā arī 
adaptīvām stratēģijām, kuras cilvēks apgūst un izmanto visas dzīves 
garumā.

Lai sekmētu profesionālās identitātes izaugsmi, svarīga ir arī prakses 
un pētniecības attīstība. Apkopjot literatūru, var secināt, ka kon sul tatīvie 
psihologi vispirms pēta un mēģina izvērtēt dažādu teorētisko pieeju pielie-
tošanas iespējas un efektivitāti darbā ar klientiem, piemēram, kognitīvi 
biheiviorālās pieejas efektivitāti (Konstantinou, 2014), eksis tenciālās 
piee jas iespējas (Spinelli, 2014) un citas. Psihologi mēģina iz vērtēt, kuras 
savā darbā ar klientiem pielietotās psiholoģiskās kon sul tēšanas formas ir 
efektīvākas un sekmē nozīmīgākus rezultātus. Pētnieki izvērtē arī konsul-
tēšanas pa tālruni efektivitāti (Reese, Conoley, Brossart, 2002), salīdzina 
tiešas konsultēšanas (facetoface) un konsultēšanas pa tālruni praksi 
(Tse et al., 2013). Tātad vismaz divi diskusiju un pētījumu virzieni konsul-
ta tīvās psiholoģijas metodoloģijā ir īpaši aktuāli mūs dienās, proti, dažādu 
teorētisko pieeju un dažādu psiholoģiskās konsul tēšanas formu nozīme un 
efektivitāte konsultatīvo psihologu darbā.

Kā jau jebkurā nozarē, lai sekmētu efektīvu un uz pierādī ju miem 
vai uz vērtībām balstītu praksi, ir aktuāla konkrētāka profesio  nālās dar-
bības rezultātu izpēte. Konsultatīvajā psiholoģijā tiek publicēti neskai tāmi 
pē tījumi (sk. iepriekš nosauktos periodiskos izdevumus). Lai arī pētījuma 
dalībnieki galvenokārt ir klienti bez nopietnām psihis kām saslim šanām, 
cilvēki, kuri neizjūt smagas dzīves grūtības, bet risina jautā jumus, kas ir 
saistīti ar personības izaugsmes iespējām un “normāla” klienta at tīstību, 
ir arī pētījumi, kas skar negatīvu, sāpīgu dzīves pieredzi, piemē ram, 
fizisko paškaitējumu un tā psiholoģisko jēgu (Josselin, Willig,  2015); 
ar post traumatiskā personības izaugsmi, kuru var iz raisīt dzīvību apdrau-
došas slimības, tādas, kā AIDS/hIV (Amos, 2015), arī ar post traumatisko 
pašu terapeitu izaugsmi (Bartoskova, 2015); ar auten tiskuma problēmām 
un tā attīstības iespējām, piemēram, starp trans  seksuāļiem (Atnas, 
Milton, Archer, 2015) utt.

Tātad konsultatīvās psiholoģijas attīstības mūsdienu aktualitātes ir 
saistītās ar trim galvenajiem virzieniem: ar konsultatīvo psihologu profe-
sionālo identitāti, prakses un pētniecības attīstību.
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3.4. Konsultatīvās psiholoģijas attīstība 
Latvijā

Analizējot konsultatīvās psiholoģijas mūsdienu aktualitātes Latvijā, 
secināms, ka, tāpat kā citviet pasaulē, galvenie uzdevumi šodien ir sais-
tīti ar konsultatīvās psiholoģijas kā profesionālās darbības definēšanu 
un profesionālās identitātes attīstīšanu (šis uzdevums ir cieši saistīts 
arī Psihologu likumprojekta izstrādi un turpmāk plānoto sertifikāciju 
šajā jomā34). šobrīd ir nepieciešamie priekšnoteikumi konsultatīvās 
psiholoģijas izveidei: iestrādes normatīvajos dokumentos, studiju iespē jas 
konsultatīvajā psiholoģijā, ir izveidota profesionālā apvienība, kā arī ir 
definētas vairākas pētniecības tēmas, tostarp gan Latvijā jaunas – indi-
viduālā anomija, tās struktūra un mazināšanas faktori, nozīmes sistē mas 
raksturojumi starpkultūru kontekstā –, gan tēmas, kas tiek attīstītas, – 
vērtības un tās ietekmējošie faktori, Es koncepcija. Būtisku ieguldī jumu 
nākotnē prakses attīstībā sniegs arī Klīniskā personības testa izstrāde 
un pētījumi par profesionālās izglītības un prakses attīstību, tostarp par 
profesionālo identitāti.35

Kopš 2015. gada Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju prog-
rammā “Veselības psiholoģija” piedāvā apgūt konsultatīvā psihologa 
specia lizāciju un saņemt atbilstošu kvalifikāciju maģistra līmenī. Tāpat 
kā citas psiholoģijas maģistra studiju programmas Latvijā, šī programma 

 34 Likumprojektā ir definētas sešas psihologu darbības jomas: izglītības un skolu 
psiholoģija, darba un organizāciju psiholoģija, klīniskā un veselības psiho-
loģija, juridiskā psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija, militārā psiholoģija. Tajā 
(uz 2016. gada jūliju) ir formulēta šāda konsultatīvās psiholoģijas definīcija: 
konsultatīvā psiholoģija palīdz indivīdiem risināt plaša spektra prob lēmas, 
tikt galā ar emocionālu un psiholoģisku satricinājumu pēc tuvu cilvēku 
zaudē juma, piedzīvotas vardarbības ģimenē, seksuālās izmantošanas, trau-
mām, attiecību krīzes u.  tml. Viņi strādā ar indivīda unikālo psiholoģisko 
pieredzi, lai atveseļotu un mazinātu stresu. Konsultatīvie psihologi ir nodarbi-
nāti veselības un rehabilitācijas centros, nodrošina pieejamus psiholoģiskās 
palīdzības pakalpojumus, grupu pakalpojumus kopienā, tostarp bērniem un 
pusaudžiem. Pārsvarā viņi strādā privātpraksēs.

 35 Vairāk sk. RSU mājaslapā: http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/
veselibas-psihologijas-un-pedagogijas-katedra
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ietver divas daļas – vispārējo un specifisko (attiecīgi veselības psiholo-
ģijas un konsultatīvās psiholoģijas specializāciju). Vispā rējā daļa ir 
vei dota atbilstoši Latvijas psihologa profesijas standartam un Eiropas 
Psiho logu asociāciju federācijas (European Federation of Psychologists 
Associations, EFPA) ieteikumiem gan attiecībā uz studiju kursiem, gan 
prakses apjomu. Tās ietvaros maģistranti apgūst psiholoģijas teorētiskos 
un empīriski pamatotos principus, attīsta praktiskās iemaņas psiholo-
ģiskajā izvērtēšanā un konsultēšanā, tostarp īstermiņa konsultēšanā, 
konsultēšanā kognitīvi biheiviorālajā un citās pieejās, psiho sociālajā 
rehabilitācijā, krīžu iejaukšanās u. c. Savukārt specifiskā daļa orientēta 
uz padziļinātu konsultatīvās psiholoģijas studiju kursu apguvi indivi-
duā lajā un grupu konsultēšanā, kā arī sistēmiskajā pieejā konsultēšanā 
darbā ar dažādām klientu grupām.

Konsultatīvo psiholoģiju profesionālajā vidē pārstāv Latvijas Konsul-
ta tīvās psiholoģijas asociācija (LKoPA), kas tika nodibināta 2015. gadā. 
LKoPA piedāvā šādu konsultatīvās psiholoģijas definīciju: tā ir psiho-
loģijas profesionālās darbības joma, kurā psihologs klientam (indivi duāli 
vai grupā) palīdz risināt visdažādākās ikdienas problēmas, sniedzot 
atbalstu personiskajā, attiecību, darba vai izglītības dzīvē, kā arī palīdz 
pārvarēt situācijas, kas prasa jaunus resursus, veicinot personības attīs-
tību (Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, 2016).

LKoPA misija ir attīstīt un popularizēt konsultatīvās psiholoģijas 
profesionālās darbības jomu Latvijā, apvienojot profesionāļus, sekmēt 
konsultatīvo psihologu darba kvalitāti, nodrošināt tās paaugstināšanas 
iespējas. LKoPA dibinātāji Statūtos ir noteikuši šādus darbības mērķus 
(Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, 2016):

•	 sekmēt	 konsultatīvās	 psiholoģijas	 profesionālās	 darbības	 jomas	
attīstību Latvijā, profesionālās identitātes veidošanos, informējot 
profesionāļus un plašāku sabiedrību par tās empīriski pamato-
tajiem sasniegumiem un iespējām;

•	 attīstīt	 sadarbību	 ar	 profesionālajām	 organizācijām	 un	 ieintere
sētajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs un, sadarbojoties ar 
sociā lajiem partneriem, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, 
darba devējiem, izstrādāt dokumentus, kas sekmē biedru profe-
sionālo un ekonomisko interešu aizstāvību;
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•	 nodrošināt	 supervīzijas,	 izglītības,	 tālākizglītības	 un	 pieredzes	
apmaiņas kursu programmas īstenošanu konsultatīvās psiholo-
ģijas profesionālās darbības jomā, lai veicinātu biedru un citu 
inte resentu kompetenču un profesionalitātes paaugstināšanu.

Kā jau minēts iepriekš, viens no profesionālās darbības jomas attīs-
tības nosacījumiem ir arī pētniecības attīstība. Lai arī šobrīd Latvijā vēl 
nav veikti pētījumi tieši par konsultatīvā psihologa darba efektivitāti ar 
kādu no klientu grupām, tomēr nenoliedzami ir pētītas konsultatīvajā 
psiholoģijā nozīmīgas problēmas, liekot pamatu specializācijas un profe-
sionālās darbības jomas attīstībai. Kā piemērus var minēt36

•	 promocijas	 darbā	 veiktos	 (vai	 promocijas	 darbā	 sāktos	 un	 vēlāk	
tur pinātos) pētījumus, tostarp par indivīda Es koncepciju un tās 
attīstību37; par kreativitāti profesionālajā darbā38, par neverbālo 
pieskaņošanos konsultēšanas laikā39, par pēctraumas stresu40, par 
pusaudžu problemātisku uzvedību41, par personības izvērtēšanas 
instrumentu izveidi42, par jauniešu pašizjūtu un adiktīvu uzvedību43;

•	 pētījumus	 par	 separācijas	 krīzes	 pārdzīvojumu	 un	 tā	 pārvarē-
šanu LZP grantu ietvaros (no 2001.  līdz 2006.  gadam, vadītāja 
K. Mārtinsone)44;

 36 Turpmāk minētās atsauces neaptver visas pētniecības tēmas, kas ir veiktas 
Latvijā konsultatīvās psiholoģijas jomā; šeit ir minētas tikai RSU mācībspēku 
publikācijas. Plašāk par Latvijā aizstāvētajām disertācijām psiholoģijā sk.: 
Mārtinsone, Lasmane, Karpova, 2016 (nodaļā par Latvijas psiholoģijas attīstību).

 37 Ļevina, 2012a, 2012b; Ļevina, Ivanova, 2010, 2011a, 2011b, 2012; Ļevina, 
Ivanova, Jeņenkova, 2013; Mārtinsone, 1998a,b; 1999a,b,c.

 38 Čukurs, 2013, 2011; Čukurs, Sebre, 2012; Sebre, Čukurs, 2012; Čukurs, Vende, 
2011; Čukurs, 2011.

 39 Vende, Čukurs, 2011.
 40 harlamova, Sebre, 2011, 2012, 2013.
 41 Lubenko, Sebre, 2010; SkreitulePikse, Sebre, Lubenko, 2010; Ļubenko, 2009; 

Ļubenko, Sebre, 2007.
 42 Perepjolkina, Reņģe, 2011, 2012a,b, 2013.
 43 Jirgena, 1998, 1999a, 1999b, 1999c, 2000, 2006; 2008; Mihailova, 2010, 2012.
 44 Maslovska, Mārtinsone, Miltuze, Upmane, Bite, 2006; Mārtinsone, Maslovska, 

Bite, Miltuze, Upmane, 2006; Miltuze, Upmane, Mārtinsone, Maslovska, Bite, 
2004; Bite, Fenogenova, Mārtinsone, Maslovska, Miltuze, 2002; Martinsone, 
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•	 pētījumus	par	 individuālo	anomiju45 un vērtībām, vērtību sistē-
mas raksturojumiem un vērtību dinamiku Valsts pētījumu prog-
rammu ietvaros (no 2014. gada, vadītājs RSU profesors S. Kruks)46, 
kas arī attīsta veiktās iestrādes47;

•	 kā	arī	pētījumus	par	 izvērtēšanas	 jautājumiem48 un personības 
klīniskā testa izveidi Valsts pētījumu programmas ietvaros (no 
2014. gada, vadītājs Dr. med. A. Stepens)49.

šobrīd konsultatīvās psiholoģijas attīstība Latvijā ir cieši saistīta 
gan ar normatīvā regulējuma izstrādi par psihologa profesionālo dar bību, 
gan izglītības īstenošanu un maģistra studiju programmas spe cializā cijas 
attīstīšanu Rīgas Stradiņa universitātē, gan LKoPA stratē ģisko mērķu 
sa sniegšanu. Tās attīstībai ir ielikts labs pamats: ir apkopta vai rāku 
valstu vēsturiskā pieredze konsultatīvās psiholoģijas izveidē, anali zē-
jot tās formēšanās avotus, ir izveidots konsultatīvās psiholoģijas izglī-
tības modulis RSU, gan pārņemot un saglabājot vairākas iestrādnes no 
iepriekš īstenotās studiju programmas Starptautiskajā Praktis kās psiho-
lo ģijas augstskolā (tā tika slēgta 2016. gadā), gan būtiski attīstot izglī tības 
saturu. Nozīmīgi, ka profesionāļi ir apvienojušies biedrībā un sekmē kon-
sultatīvās psiholoģijas prakses attīstību no vienas puses, bet no otras – 
jau šobrīd ir formulētas nozīmīgas pētniecības tēmas konsultatīvajā 

Zakrizevska, Jirgena, Paipare, 2007; Ludane, Mārtinsone, 2007; Zakriževska, 
Mārtinsone, Mihailovs, 2009.

 45 Levina, Martinsone, 2015; Levina, Martinsone, Kamerade, 2015; Levina, 
Martinsone, Kolesnikova, Perepjolkina, 2014; Ļevina, Mārtinsone, Kamerāde, 
2015a, 2015b, 2015c, 2016a, 2016b; Ļevina, Mārtinsone, Klince, 2016.

 46 Ļevina, Mārtinsone, Klince, 2016; Ļevina, Mārtinsone, Mihailova, 2015; 
Ļevina, Mārtinsone, Mihailova, Gintere, 2015.

 47 Jirgena, Mārtinsone, 2007; Mihailova, 2011, 2012.
 48 šneidere, harlamova, Perepjolkina, Arnis, Mārtinsone, Stepens, 2016.
 49 Perepjolkina, Koļesņikova, Mārtinsone, Rancāns, Stepens, 2016a, 2016b; 

Perepjolkina, Koļesņikova, Mārtinsone, Stepens, Rancāns, 2016c; Koļesņi kova, 
Perepjolkina, Mārtinsone, Stepens, Rancāns, 2016; Koļesņikova, Perepjol kina, 
Mārtinsone, Stepens, 2015; Mārtinsone, Perepjolkina, Koles nikova, Stepens, 
2015; Perepjolkina, Koļesņikova, Mārtinsone, Stepens 2015; Koļesņikova, 
Perepjolkina, Mārtinsone, Stepens, Rancāns 2015; Perepjolkina, Mārtinsone, 
Koļesņikova, Stepens, Rancāns, 2015.
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psiholoģijā, un to izstrāde notiek Valsts pētījumu programmu ietvaros. 
Tuvākajā nākotnē pētniecībā jāpievēršas gan darbam ar specifiskām 
klientu grupām, gan paša konsultatīvā procesa izpētei, iespējams, 
vairāk veltot uzmanību tieši kvalitatīvajai pētniecības stratēģijai. Citi 
izpētes virzieni saistās ar šīs specializācijas ietvaros pasaulē aktuali-
zētām tēmām  – personas autentiskums, garīguma un reliģio zitātes 
jau tā jumi, multi kulturālisms u. c. Profesionālās prakses attīstībai jātur-
pina pilnveidot gan metodoloģiskā izpratne par integratīvi eklektiskās 
pieejas pielieto šanu profesionālajā darbā, gan jāveic refleksija par tās 
pielietojumu.

Cerams, jau tuvākajā nākotnē izdosies mērķtiecīgi attīstīt un stip-
rināt konsultatīvās psiholoģijas profesionālo darbību mūsu valstī.
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Kopsavilkums

Apkopojot šīs grāmatas galvenās idejas, var secināt, ka konsultēšana 
ir dažādu profesiju pārstāvju darbības veids. Latvijā konsultēšana ir obli-
gāts pienākums dažādu speciālistu profesionālajā darbībā, piemēram, 
psihologu, karjeras konsultantu, supervizoru, pedagogu, juristu.

Visplašākajā nozīmē konsultēšana ir noteikta speciālista profe-
sionālā darbība, kuras rezultātā klientam tiek sniegta rekomendācija 
kādā jautājumā vai iejaukšanās par konkrētu uzvedību, kas ir vēlama 
vai nepieciešama, lai sasniegtu kādu mērķi, izprastu un pārvarētu grūtu 
dzīves situāciju, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, lai sniegtu atbalstu lēmuma 
pieņemšanā utt. Konsultēšanā izmanto daudzas teorētiskās pieejas, 
tostarp psihodinamisko, kognitīvi biheiviorālo un humānistisko, kā arī 
integratīvo, eklektisko un integratīvi eklektisko pieeju.

Psiholoģiskās konsultēšanas mērķis ir palīdzēt klientam risināt viņa 
problēmu, apzināt un izmainīt neefektīvos uzvedības modeļus, pie ņemt 
svarīgus lēmumus, sasniegt izvirzītos mērķus, sekmēt resursu apzinā-
šanos un izmantošanu, lai klients varētu dzīvot produktīvāk, izjust 
apmie ri nātību ar dzīvi. Psiholoģiskā konsultēšana ietver vairākas secī-
gas stadijas, un atkarībā no darba vides un klienta vajadzībām psiho logs 
iz manto daudz specifisku metožu un tehniku.

Psiholoģiskā konsultēšana ir psihologu profesionālās darbības 
veids, bet konsultatīvā psiholoģija ir psiholoģijas profesionālās darbības 
joma un specializācija. Vairākās valstīs, piemēram, ASV, Apvienotajā 
Karalistē, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, īrijā, konsultatīvā psiholoģija 
ir atzīta par atsevišķu psiholoģijas apakšnozari un specializāciju.

Konsultatīvo psihologu asociāciju un biedrību dokumentos un 
zināt niskajā literatūrā tiek atzīts, ka konsultatīvie psihologi vis biežāk 
strādā ar “normāliem” cilvēkiem, kas pārdzīvo dzīves grūtības un 
ku riem pietrūkst resursu to pārvarēšanai. Konsultatīvie psiholoģi 
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pievērš uzmanību klienta iekšējiem resursiem, palīdzot pārvarēt grūtas 
dzīves situācijas.

Konsultatīvās psiholoģijas mūsdienu aktualitātes ir saistītas ar trim 
konsultatīvās psiholoģijas attīstības virzieniem, proti, ar konsulta tīvo 
psihologu profesionālās identitātes, konsultatīvās psiholoģijas prakses 
un pētniecības attīstību.

Latvijā konsultatīvās psiholoģijas attīstību sekmē normatīvā regu-
lējuma izstrādāšana. Konsultatīvos psihologus Latvijā sagatavo RSU, un 
šo profesionālās darbības jomu pārstāv Latvijas Konsultatīvās psiholo-
ģijas asociācija, kuras stratēģisko mērķu realizēšana veicinās konsulta-
tīvās psiholoģijas attīstību mūsu valstī.
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