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1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Psiholoģiskā atbalsta centrs (turpmāk – PAC) ir Daugavpils Universitātes (DU) patstāvīga 

struktūrvienība, kurai nav juridiskās personas statusa. 

1.2. PAC darbības tiesiskais pamats ir LR Augstskolu likums, DU Satversme, Psihologu 

likums, Psihologu ētikas kodekss. 

1.3. Centra nosaukums: 

1.3.1. latviešu valodā - Psiholoģiskā atbalsta centrs; 

1.3.2. angļu valodā - Psychological support center. 

1.4. DU PAC adrese: 

Daugavpils Universitātes Psiholoģiskā atbalsta centrs. 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5400, Latvijas Republika.  

 

2. Psiholoģiskā atbalsta centra darbības mērķis un uzdevumi 

2.1. PAC darbības mērķis ir nodrošināt psiholoģisko atbalstu DU studējošajiem un personālam. 

2.2. PAC darbības uzdevumi: 

 2.2.1. sniegt psihologa pakalpojumus DU studējošajiem un personālam;  

 2.2.2. sniegt psihologa pakalpojumus citām fiziskām un juridiskām personām; 

 2.2.2. sadarboties ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu institūcijām studējošo profesionālās 

prakses nodrošināšanā. 

 

3. Psiholoģiskā atbalsta centra struktūra un pārvalde 

 

3.1. PAC vadītājs: 

 3.1.1. atrodas tiešā DU rektora pakļautībā; 

 3.1.2. atbild par PAC darbību, īsteno centra administratīvo vadību un ir    

                      centra oficiālais pārstāvis visās PAC lietās; 

 3.1.3. plāno, organizē, vada un kontrolē personāla darbu; 

3.1.4. nodrošina sadarbību ar Latvijas un ārvalstu institūcijām; 

3.1.5. nodrošina PAC publicitāti. 

3.2. PAC personāls:  

3.2.1. psihologs/-i;  

3.2.2. PMSP “Psiholoģija” studējošie profesionālās kvalifikācijas prakses un brīvprātīgā 

darba ietvaros sertificēta psihologa pārraudzībā. 



3.3. Gadījumā, ja PAC sniedz maksas pakalpojumus, iesaistītajam personālam tiek         

nodrošināta darba samaksa pēc uzņēmuma līguma. 

 

 

 

4. Psiholoģiskā atbalsta centra finansēšanas avoti 

 

4.1. PAC finansēšanas avoti ir: 

4.1.1. DU budžeta daļa; 

4.1.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem; 

4.1.3. valsts un ārzemju projektu un programmu finansējums; 

4.1.4. dāvinājumi un ziedojumi no fiziskām vai juridiskām personām; 

4.1.5. citi Latvijas Republikas likumdošanā un DU Satversmē paredzētie finansēšanas avoti. 

4.2. PAC ir tiesīgs noteikt apmaksu par veiktajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu cenrādi 

apstiprina ar rektora rīkojumu. 

 

5. Psiholoģiskā atbalsta centra reorganizācija vai darbības izbeigšana 

 

5.1. PAC reorganizācija vai darbības izbeigšana tiek veikta ar DU Senāta lēmumu.  

 

 


