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Apie Lietuvos psichologų sąjungą
Lietuvos psichologų sąjunga (LPS)
Visuomeninė organizacija, vienijanti 602 psichologus, dirbančius įvairiose psichologijos srityse, besirūpinanti
psichologija ir psichologais Lietuvoje. Tai didžiausia Lietuvoje psichologus vienijanti organizacija, kuri aktyviai
skatina ir koordinuoja profesionalios psichologinės pagalbos plėtrą, skatina psichologų profesinės
kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą, formuoja profesionalios psichologijos sampratą visuomenėje.

Lietuvos psichologų sąjungos vizija
Europinius standartus atitinkantys psichologiniai tyrimai ir praktika Lietuvoje.

Lietuvos psichologų sąjungos misija





Vienyti Lietuvos psichologus.
Atstovauti psichologams ir psichologijai Lietuvoje ir Europoje.
Aktyvus dalyvavimas sprendžiant visuomenės socialines ir psichikos sveikatos problemas.
Paslaugos psichologams: konferencijos, mokymai, testai, leidyba, konsultacijos.

Lietuvos psichologų sąjungos tikslai







Atstovauti psichologams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat ginti savo
narių darbo, ekonominius ir socialinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatytomis priemonėmis.
Skatinti, vykdyti psichologinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose.
Skatinti psichologijos mokslo ir profesijos plėtrą.
Rūpintis psichologų profesine kompetencija ir kvalifikacija.
Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis psichologijos ir jai artimų sričių organizacijomis.

Lietuvos psichologų sąjungos valdyba
Prezidentė
doc. dr. Neringa Grigutytė
Valdybos nariai Jonas Eimontas,
dr. Giedrė Genevičiūtė-Janonė,
doc. dr. Alfredas Laurinavičius,
doc. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė,
dr. Goda Kaniušonytė,
doc. dr. Rytis Pakrosnis,
prof. dr. Ala Petrulytė,
dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė.
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Lietuvos psichologų sąjungos valdybos 2016-2019 m. veiklos tikslai:
 kokybiška psichologo profesinė veikla ir jos prestižas Lietuvoje
 stipri LPS bendruomenė

Lietuvos psichologų sąjungoje veikia 11 komitetų:












Edukacinės psichologijos komitetas: pirmininkė prof. dr. Ala Petrulytė
Etikos komitetas: pirmininkė doc. dr. Ilona Laurinaitytė
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas: pirmininkė Ieva Salialionė
Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas: pirmininkė prof. Nida Žemaitienė
Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas: pirmininkė dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė
Organizacinės psichologijos komitetas: pirmininkė Marija Miselytė
Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetas: pirmininkas doc. dr. Antanas Kairys
Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas: pirmininkė doc. dr. Dalia Nasvytienė
Psichologų veiklos reglamentavimo komitetas: pirmininkas doc. dr. Alfredas Laurinavičius
Teisės psichologijos komitetas: pirmininkė Arūnė Mačiulienė
Vaiko psichologinės gerovės komitetas: pirmininkė prof. dr. Roma Jusienė

Lietuvos psichologų sąjungoje veikia 4 komisijos:





Prof. A. Gučo vardo apdovanojimo komisija: pirmininkė prof. dr. Laima Bulotaitė
LPS finansinės priežiūros komisija: pirmininkas prof. dr. Mindaugas Rugevičius
Profesinės etikos procedūrų reglamentavimo komisija: pirmininkė doc. dr. Viktorija Čepukienė
EuroPsy supervizuojamos praktikos komisija: pirmininkas dr. Rytis Pakrosnis

Lietuvos psichologų sąjungoje įkurta Savižudybių prevencijos specialistų grupė


Savižudybių prevencijos specialistų grupė: vadovė Jelena Trofimova.

Lietuvos psichologų sąjunga yra tarptautinių organizacijų narė:







Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) narė nuo 1997 metų.
Tarptautinės psichologijos mokslo sąjungos (IUPsyS) narė nuo 2000 metų.
Tarptautinės testavimo komisijos (ITC) narė nuo 2002 metų.
Europos pedagoginės psichologijos tinklo (NEPES) narė nuo 2009 m.
Europos psichologijos dėstymo tinklo (EuroPlat) asocijuota narė nuo 2010 m.
Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (EAWOP) narė nuo 2011 m.

Lietuvos psichologų sąjungos biuras:

LPS biuro vadovė Aušra Naujokaitė

LPS administratorės Greta Jusevič ir Ieva Tarasevičiūtė

Lietuvos psichologų sąjungos EuroPsy administratorė Jonė Piekuraitė
Lietuvos psichologų sąjungai talkina 9 savanoriai.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos psichologų sąjungos biuras persikėlė į naujas patalpas, esančias
Naugarduko g. 34, LT 03228, Vilniuje.

Lietuvos psichologų sąjungos narystė
2017 m. balandį Lietuvos psichologų sąjungoje buvo 576 nariai, 2018 m. balandį – 602 nariai.
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Pagrindinės Lietuvos psichologų sąjungos veiklos
2017 m. gegužės mėn.— 2018 m. balandžio mėn.










Psichologų profesinės veiklos reglamentavimas
Lietuvos psichologų sąjungos veikla valstybiniu mastu
Tarptautinis bendradarbiavimas
EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje
Renginių psichologams organizavimas
Psichologų bendravimas su žiniasklaida
Lietuvos psichologų sąjungos valdybos veikla
Lietuvos psichologų sąjungos komitetų ir komisijų veikla
LPS narystė

Psichologų profesinės veiklos reglamentavimas
2017 gegužės mėn. 9 d. Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė įregistravo Psichologų praktinės veiklos
įstatymo projektą Nr. XIIIP-685, kaip alternatyvą 2016 m. spalio 11 d. Seimo plenarinio posėdžio metu Seimui
pateiktam Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui Nr. XIIP-4553. Alternatyvus įstatymo projektas
parengtas atsižvelgus į anksčiau išsakytas Teisės departamento ir kitų institucijų pastabas. Įstatymo projekte
išdėstyti reikalavimai psichologo praktinei veiklai remiasi Europos psichologų asociacijų federacijos
nustatytais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais; licencijuojančia institucija numatyta Lietuvos psichologų
sąjunga.
2017 m. rugsėjo mėnesį Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyko trys posėdžiai klausymų dėl
Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIIIP-685, kuriame dalyvavo ir LPS atstovai, o rugsėjo 27 d.
Vyriausybės posėdyje buvo pritarta įstatymo projektui. Europos psichologų asociacijų federacija (EFPA)
oficialiai kreipėsi į Lietuvos Seimą ragindama priimti Psichologų praktinės veiklos įstatymą. Įstatymo projekto
svarstymas buvo nukeltas į 2018 m. Seimo pavasario sesiją. 2018 m. kovo mėn. užregistruotas pasiūlymas dėl
Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIIIP-685(2).
Lietuvos psichologų sąjungos internetiniame puslapyje sukurta atskira skiltis „Reglamentavimas”,
kurioje pateikiama visa su psichologų veiklos reglamentavimu ir Psichologų praktinės veiklos įstatymu susijusi
informacija. Detaliau žiūrėkite LPS Komitetų veiklos ataskaitoje.

Lietuvos psichologų sąjungos veikla valstybiniu mastu
Lietuvos psichologų sąjunga tampa vis labiau matoma ir valstybiniu lygiu pripažįstama organizacija,
atstovaujanti psichologų bendruomenę. Vis daugiau kalbant apie psichologų poreikį, atsiveria galimybės kelti
klausimus ir bandyti aukščiausiu lygiu įtvirtinti ne tik psichologų funkcijas, bet ir jų teises į darbo sąlygas,
kvalifikacijos kėlimą bei adekvatesnį atlygį. Norisi pasidžiaugti įvairių ministerijų ir skirtingų institucijų vis
didesniu įsiklausymu į pačių psichologų nuomonę.
LPS atstovai buvo kviečiami ir dalyvavo:
 Prezidentūroje apskritojo stalo diskusijoje „Koordinuotų paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams“ dėl
tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinant koordinuotą švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros,
socialinių paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 m. ir jų tėvams teikimą.
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Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje bei susitikimuose
su Sveikatos apsaugos ministru dėl nemedikamentinių paslaugų plėtros galimybių.
LR Seimo kontrolierių įstaigos organizuotoje diskusijoje dėl LR psichikos sveikatos priežiūros
įstatymo.
Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytoje darbo grupėje dėl medicinos psichologų medicinos
normos parengimo.
Teisingumo ministerijos organizuotuose pasitarimuose ir Klaipėdos apygardos teismo diskusijoje dėl
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso straipsnių pakeitimų, susijusių su psichologų
dalyvavimu vaikų apklausose, įgyvendinimo.
LPS išreiškė poziciją ir teikė siūlymus:
LR Seimo narių parengtam Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP1327
LR Teisingumo ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos Asmens lytinės tapatybės pripažinimo
įstatymo projektui.
LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo projektui.
Vyriausybės nutarimui „Dėl pageidaujančių dalyvauti nepilnamečių apklausose baudžiamajame
procese psichologų sąrašo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos
ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir
psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo.
LR Seimo patvirtinto Mediacijos istatymo vetavimo.
dėl galimo psichologijos studentų klaidinimo kreipdamasi į Švietimo ir mokslo ministeriją (ŠMM) bei
Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC).

LPS yra nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030” narė ir pritarė
kreipimuisi į Seimo atstovus dėl LR Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos ir jos veiklos tęstinumo,
palaikė poziciją dėl LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo.
LPS yra Humanitarinių ir socialinių mokslų asociacijų sąjūdyje ir pritarė pozicijoms dėl „Dėl
humanitarinių ir socialinių mokslų sričių pirmosios pakopos studijų vietų skaičiaus nustatymo ir planuojamo
finansavimo mažinimo“, „Dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusių įtarimų dėl KTU rektoriaus akademinio
nesąžiningumo“, „Dėl palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo“, „Dėl valstybės mažakraujystės“.
Bendradarbiavo su Jaunųjų psichiatrų asociacija JPA, dalyvavo konferencijoje „Perspektyvos", palaikė
JPA parengtą poziciją „Dėl translyčių asmenų teisių į reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas užtikrinimo“.

Tarptautinis bendradarbiavimas
LPS prezidentė Neringa Grigutytė atstovauja Sąjungą Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA)
prezidentų taryboje. Įvyko du posėdžiai: 2017 m. lapkričio 24 d. Prahoje ir 2018 m. balandžio 27 d. Londone.
EFPA Generalinė asamblėja vyko 2017 m. liepos 15-16 d. Amsterdame.
Lietuvos psichologų sąjungos atstovai dalyvauja šiose EFPA darbo grupėse:
• Board of Assessment (G. Gintilienė);
• Board of Ethics (I. Laurinaitytė);
• Board of Prevention and Intervention (J. Eimontas);
• Board of Professional Development (R. Pakrosnis);
• Board of Scientific Affairs (A. Kairys);
• Operational Support Network (A. Naujokaitė);
• Standing Committee on Disaster and Crisis Psychology (N. Žemaitienė);
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Standing Committee on Geropsychology (O. Zamalijeva);
Standing Committee on Psychology and Health (R. Sargautytė);
Standing Committee on Psychology in Education (A. Petrulytė);
Standing Committee on Traffic Psychology (A. Endriulaitienė);
Task Forces on Clinical Neuropsychology (A. Pranckevičienė).

Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijoje (EAWOP) LPS atstovauja J. Lazauskaitė-Zabielskė.
Europos pedagoginės psichologijos tinkle (NEPES) LPS atstovauja A. Petrulytė.
Tarptautinėje psichologijos mokslo sąjungoje (IUPsyS) LPS atstovauja N. Grigutytė
Tarptautinėje testavimo komisijoje (ITC) LPS atstovauja G. Gintilienė.
Amerikos psichologų asociacijos (APA) kvietimu, 2017 m. rugpjūčio mėn. 3 – 6 dienomis Vašingtone LPS
prezidentė Neringa Grigutytė dalyvavo APA suvažiavime, kurio metu buvo švenčiamas 125-asis APA jubiliejus.
Suvažiavime dalyvavo 67 šalių psichologai ir virš trisdešimties šalių Psichologijos asociacijų prezidentai.
Išleistas šventinis APA leidinys, kuriame pristatoma kiekvienos šalies Psichologų sąjunga, taip pat ir LPS.
Daugiau informacijos apie komitetų narių tarptautinį bendradarbiavimą LPS Komitetų veiklos ataskaitoje.
Lietuvos psichologų sąjungos vardu nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris prie Lietuvos psichologų
gerovės prisideda megzdamas ir palaikydamas profesinius ryšius su psichologų organizacijomis Europoje ir
visame pasaulyje, bei dalindamasis užsienyje įgyjamomis žiniomis, patirtimi ir naujienomis.

EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje
EuroPsy yra Europinio psichologų kvalifikacijos standarto sertifikatas, kuris visoje Europoje diegiamas
nuo 2010-ų metų. Lietuva teisę suteikti EuroPsy turi nuo 2013 m. Europos psichologų asociacijų federacija
(EFPA) pratęsė EuroPsy sertifikato suteikimo pereinamąjį laikotarpį Lietuvai iki 2018 m. kovo 31 d. Iki to laiko
vietoje prižiūrimos praktikos užskaitoma trijų metų trukmės patirtis per pastaruosius dešimt metų (srityje,
kurioje siekiama gauti sertifikatą).
EuroPsy buvo sukurtas siekiant klientams ir darbdaviams užtikrinti tam tikrą psichologų išsilavinimo,
profesinių kompetencijų ir etiško elgesio lygį, palengvinti psichologų mobilumą ir psichologines paslaugas tarp
šalių bei suteikti psichologams galimybę įgyti tęstinį ir specializuotą išsilavinimą visoje Europoje. Daugiau
informacijos www.europsy.lt.
2017 m. rugpjūčio 21-22 d. Liublianoje (Slovėnija) įvyko pirmoji konferencija, skirta aptarti psichologų
prižiūrimos praktikos aktualijas Europos šalyse (The 1st Conference on Supervised Practice of Psychologists).
Konferenciją organizavo Liublianos universitetas kartu su Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA)
EuroPsy komitetu, Slovėnijos ir Norvegijos psichologų asociacijomis, Primorskos universitetu, ISA
Psichologinio konsultavimo ir edukacinių projektų institutu. Konferencijoje dalyvavo LPS Nacionalinio EuroPsy
suteikimo komiteto narys doc. dr. R. Pakrosnis.
Per 2017 metus buvo suteikti 28 nauji EuroPsy sertifikatai. Viso Lietuvoje EuroPsy sertifikatus turi 172
psichologai. Plačiau žiūrėkite LPS Komitetų veiklos ataskaitoje.
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Renginių psichologams organizavimas
2017 m. gegužės 11-13 d. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje“.
Renginį organizavo Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga. Renginio organizacinio
komiteto pirmininkas doc. dr. Antanas Valantinas, mokslo komiteto pirmininkė prof. dr. Rita Bandzevičienė.
Kongresas vyko Mykolo Romerio universitete, Vilniuje. Renginio metu gegužės 12 d. vyko LPS narių
suvažiavimas, kurio metu buvo patvirtinta metinė LPS veiklos ir finansinė ataskaitos, patvirtintas naujas
Psichologų profesinės etikos kodeksas. Profesoriaus A. Gučo apdovanojimas įteiktas prof. L. Bulotaitei.
2017 m. birželio 15-17 d. 27-oji ICCP pasaulinė vaikų žaidimų konfernencija. Konferenciją organizavo LEU
Raidos ir ugdymo psichologijos katedra ir Žaidimo tyrimų laboratorija. Konferencijos partneriai – Lietuvos
psichologų sąjunga, Go Vilnius ir Žaislų muziejus.
2017 m. spalio 2 d. Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferencija „Iššūkiai, geroji praktika ir ateities
galimybės sveikatos apsaugos srityje“. Konferenciją organizavo LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos
komitetas. Konferencija vyko Birštone, „EGLĖS“ sanatorijoje.
2017 m. spalio 18 d. Diskusija psichologų veiklos reglamentavimo klausimais.
2017 m. spalio 27 d. 8-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija "Psichologo susitikimas
su kliento traumine patirtimi". Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Traumų psichologijos tyrimų
grupė, Lietuvos psichologų sąjunga ir Lietuvos traumų psichologijos asociacija.
Mokymų ciklas psichologams „Konsultavimas internetu – neišvengiama ateitis ar tik papildoma paslauga“:
2017 m. lapkričio 8 d. mokymai vyko Vilniuje bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu.
2017 m. lapkričio 16 d. mokymai vyko Klaipėdoje bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu.
2017 m. lapkričio 23 d. mokymai vyko Kaune bendradarbiaujant su Aleksandro Stulginskio universitetu.
Mokymus vedė lektorė klinikinė psichologė Edita Kratulytė.
2017 m. lapkričio 21 d. Atvira diskusija „Psichologų ir psichologijos vaidmuo reklamoje: (ne)galimybės
Lietuvoje?“ . Diskusiją organizavo LPS organizacinės psichologijos komitetas.
2017 m. gruodžio 2-3 d. Mentalizacija pagrįstos terapijos (MBT) įgūdžių mokymai. Mokymus organizavo
Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų grupė kartu su Lietuvos psichologijos sąjunga.
2017 m. gruodžio 11 d. Akademinės bendruomenės ir praktikų susitikimas „Beieškant neuropsichologinio
įvertinimo aukso vidurio". Renginį organizavo LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas.
2017 m. gruodžio 15 d. LPS Kalėdų vakarėlis 2017.
2018 m. sausio 19 d. Seminaras mokytojams ir mokyklų psichologams „Ką mokytojai, psichologai ir tėvai
turėtų žinoti apie pasiekimų testus?“ Praktinį seminarą organizavo LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo
komitetas. Renginį vedė D. Butkienė, G. Gintilienė, S. Girdzijauskienė, D. Nasvytienė. Renginyje dalyvavo
Nacionalinio egzaminų centro atstovė.
2018 m. kovo 7 d. Diskusija apie LR Seime svarstomą Psichologų praktinės veiklos įstatymą. Diskusiją
organizavo Lietuvos psichologijos studentų asociacija ir Lietuvos psichologų sąjunga.
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2018 m. balandžio 6 d. Seminaras „Mentalizacija grindžiamas darbas su vaikais ir paaugliais“. Seminarą
organizavo Lietuvos psichologų sąjunga, VU FSF Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra.
2018 m. balandžio 12 d. VIII kasmetinė edukacinės psichologijos konferencija „Psichologinė pagalba
ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės“. Konferencijos organizatoriai – Lietuvos psichologų sąjunga,
LPS Edukacinės psichologijos komitetas, Lietuvos edukologijos universitetas. Konferencija vyko Lietuvos
edukologijos universitete.
LPS palaikė 2018 m. kovo 19-25 d. „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ” iniciatyvą, prisidėjo prie 2018 m.
balandžio 27 d. vykusios Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos viešinimo.

Psichologų bendravimas su žiniasklaida

Lietuvos psichologų sąjunga, suprasdama žurnalistų poreikį bendrauti su savo srities specialistais,
sudarė LPS narių sąrašą, kurie gali pasisakyti tam tikromis aktualiomis psichologijos temomis. Profesionalių
psichologų, Lietuvos psichologų sąjungos narių, bendraujančių su žiniasklaida, sąrašą galima rasto LPS
interneto puslapyje. Taip pat su žurnalistais bendraujančių LPS narių galima ieškoti ir naujoje psichologų
paieškos sistemoje.

Lietuvos psichologų sąjungos valdybos veikla
2017 m. gegužės mėn. – 2018 m. balandžio mėn. įvyko 11 LPS Valdybos posėdžių, penki iš jų –
elektroniniu būdu. 2017 metų rugsėjo 15 d. vyko išplėstinis posėdis su LPS komitetų pirmininkais.
Valdybos posėdžiuose nustatomos Sąjungos prioritetinės veiklos, sprendžiami finansiniai klausimai,
formuojami strateginiai tiksliai, svarstomi visuomeniniai-politiniai sprendimai. Posėdžių metu LPS Valdyba
svarstė Psichologų praktinės veiklos įstatymo aktualijas, tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
aspektus, EuroPsy įgyvendinimo Lietuvoje klausimus, LPS etikos pažeidimų nagrinėjimo procedūrų tvarkos
nustatymą, LPS biuro struktūrinius pokyčius, LPS internetinės svetainės atnaujinimo galimybes, aptarė
Lietuvos psichologų kongreso organizavimo klausimus, tvirtino LPS renginius ir LPS narių duomenų bazę bei
paieškos sistemą, sprendė strateginius Sąjungos veiklos ir finansinius klausimus. Per pastaruosius metus
Valdyba patvirtino LPS Savižudybių prevencijos specialistų grupę ir du naujus komitetus – LPS Krizių ir
katastrofų psichologijos komitetą bei LPS Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetą. Per ataskaitinį
laikotarpį LPS Valdyba svarstė 58 paraiškas tapti LPS nariu ir 35 paraiškas tapti LPS asocijuotu nariu.
Su Valdybos posėdžių protokolais galite susipažinti LPS svetainėje nario zonoje.

Lietuvos psichologų sąjungos komitetų ir komisijų veikla
Per ataskaitinį laikotarpį LPS Valdyba patvirtino du naujus komitetus: LPS Krizių ir katastrofų
psichologijos komitetą bei LPS Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetą. Šiuo metu Sąjungoje veikia 11
komitetų, kuruojančių skirtingas profesines sritis. Komitetus sudaro 80 narių. Sudarytos 4 komisijos
konkretiems klausimams spręsti, patvirtinta LPS Savižudybių prevencijos specialistų grupė.
Daugiau informacijos LPS Komitetų veiklos ataskaitoje.

8

Lietuvos psichologų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią padėką kiekvienam LPS komitetų ir komisijų
nariui už dalinimąsi savo profesine patirtimi bei brangų laiką, skirtą visai psichologų bendruomenei aktualių
klausimų sprendimui.

Lietuvos psichologų sąjungos narystė
Lietuvos psichologų Sąjungos narių skaičius per metus padidėjo nuo 576 iki 602. Asociacijai priklauso 13
garbės narių ir 34 asocijuoti nariai.
2017 m. rudenį LPS siūlė nemokamą narystę LPS psichologijos magistrantūros studentams bei kvietė
psichologijos krypties magistro programą baigusius jaunuosius specialistus tapti Lietuvos psichologų sąjungos
nariais. Norime pasidžiaugti, kad vis daugiau LPS asocijuotų narių tampa tikraisiais LPS nariais.
LPS struktūroje veikia:
 LPS narių elektroninė konferencija, kurioje LPS nariai gali dalintis informacija apie įvairiausius
renginius, projektus, diskutuoti ir pan.;
 uždara LPS narių Facebook grupė, skirta tik LPS nariams dalintis aktualia psichologo darbui
informacija, aptarti svarbius psichologo darbe kylančius klausimus;
 Vakarų Lietuvos psichologų grupė, skirta pajūrio krašto psichologų bendruomenei.
LPS nariai gauna aktualią informaciją ir naujienlaiškius el. laiškais. Išleista 10 naujienlaiškių, su kuriais
galima susipažinti Lietuvos psichologų sąjungos interneto puslapyje. Visos aktualios naujienos taip pat yra
skelbiamos LPS interneto svetainėje „Naujienų“ skiltyje.
Sukurta funkcionali internetinė psichologų paieškos sistema, kurioje Lietuvos psichologų sąjungos nariai
turi galimybę nemokamai skelbti informaciją apie save ir teikiamas paslaugas. Šia paieškos sistema, ieškodami
specialisto, gali naudotis individualūs asmenys, verslo įmonės ar žurnalistai.
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Lietuvos psichologų sąjungos finansinė ataskaita
už 2017 m.
(buhalterinės apskaitos įm. UAB Contus LT)
2017 m. LPS metinė apyvarta viršijo 46 tūkst. eurų. 2017 m. pabaigoje (žr. 1 lentelė) turimas lėšų
likutis įgalina turėti rezervą LPS prioritetinių veiklų vystymui.
1 lentelė. Turto likutis ir pajamos-sąnaudos per metus.

2017 m. (Eur)
9866
(9712,21 EUR piniginės lėšos)
46501
44696
11671

LPS turtas 2017 metų pradžioje (piniginės
lėšos ir trumpalaikis bei ilgalaikis turtas)
Pajamos per metus
Sąnaudos per metus
LPS turtas 2017 metų pabaigoje

2017 m. didžiausia pajamų dalis buvo gauta iš LPS organizuotų konferencijų ir kitų renginių (26615
Eur), narystės mokesčių (16508 Eur), EuroPsy sertifikato mokesčių (2838 Eur). LPS gauta 2 proc. gyventojų
pajamų mokesčio parama yra 453 eurai (2 lentelė).
2 lentelė. Lietuvos psichologų sąjungos pajamos 2017 m.

Konferencijų bei kitų renginių pajamos
LPS narystės mokestis
EuroPsy sertifikato mokestis
Parama (2% GPM)
Teigiama valiutos kurso įtaka
Kitos pajamos
VISO:

2017 m. (Eur)
26615
16508
2838
453
72
16
46501

2017 m. didžiausia išlaidų dalis buvo susijusi su konferencijų ir kitų renginių organizavimo išlaidomis
(3 lentelė). LPS biuro darbuotojų darbo užmokesčiu skirta 11,5 tūkst. eurų LPS darbo užmokestis mokamas
LPS administraciniam personalui: LPS biuro vadovei, LPS administratorėms. LPS valdyba, LPS prezidentas, LPS
komitetai dirba savanoriškai, negaudami atlygio už darbą.
3 lentelė. Lietuvos psichologų sąjungos sąnaudos 2017 m.

Suteiktų paslaugų veiklos (pvz., konferencijų bei kitų renginių) sąnaudos
Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, socialinio draudimo išlaidos
Nuomos išlaidos
Administracinės išlaidos
Kelionių išlaidos
Narysčių mokesčiai tarptautinėse organizacijose
Kitų ir banko mokesčių išlaidos
Ilgalaikio materialaus turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
Ryšio ir metinių mokesčių išlaidos
Neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka
VISO:

2017 m. (Eur)
22963
11586
1864
1846
2020
2211
1375
263
290
278
44696
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Lietuvos psichologų sąjunga
Naugarduko g. 34 Vilnius LT-03228
El. paštas: lps@psichologusajunga.lt
Telefonas: +370 673 31197
Įmonės kodas 190748553
Atsiskaitomoji sąskaita LT39 7044 0600 0115 4569

Ataskaitą parengė:
LPS biuro vadovė A. Naujokaitė
LPS administratorė G. Jusevič
Prezidentė doc. dr. N. Grigutytė

11

