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LPS Edukacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita 

 
Pirmininkė 
Doc. dr. Ala Petrulytė 
 
Nariai 
Žydrė Arlauskaitė  
Virginija Guogienė  
Rasa Bubnienė  
Daiva Klovienė 
Aušra Kaukėnienė 
 
Komitetui talkininkavo:  Laima Strolienė, Rūta Mickevičienė, Aliona Žukova, Alina Martinkutė 
 
Komiteto tikslas 
Vadovaujantis LPS komitetų veiklos nuostatais ir laikantis kolegialumo bei viešumo principų, 
atstovauti šalies švietimo sistemoje dirbančius psichologus, šalies ir užsienio psichologų 
asociacijose, konferencijose bei plėtoti bendradarbiavimą su edukacinių bendruomenių 
psichologais, LPS komitetais. 
 
Komiteto uždaviniai 
• Skatinti švietimo  sistemoje  dirbančių  psichologų  bendradarbiavimą, apsikeitimą 
informacija edukacinės psichologijos srityje. 
• Tirti švietimo sistemoje dirbančių psichologų poreikius bei veiklos aktualijas, pagal tai 
organizuoti kasmetines mokslines – praktines konferencijas, diskusijas, seminarus ir kitus 
renginius, viešinti renginių dalyvių apklausų rezultatus. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1-bacvYbTAhXGCiwKHY1yAtMQjRwIBw&url=http://www.kongresas.psichologusajunga.lt/&psig=AFQjCNEaTBbu6hVIWad__ZjBV-y0BkvBdQ&ust=1491246756037305
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• Bendradarbiauti su EFPA asociacijos psichologais, dirbančiais švietimo tinkle, LPS 
Valdyba ir komitetais, SPPC, PPT, ŠMM, LiPSA ir edukacinių bendruomenių psichologais. 
• Kreipiantis LPS Valdybai,  konsultuoti  / ar  koordinuoti  edukacinės psichologijos srities 
psichologų užklausas. 
• Prisidėti  prie  švietimo  sistemoje  dirbančių  psichologų  veiklą  reglamentuojančių  
dokumentų, redakcijos, teikiant siūlymus LPS Valdybai. 
• Inicijuoti ir organizuoti mokslo taikomojo pobūdžio tyrimus / projektus, esant švietimo 
sistemoje dirbančių psichologų poreikiui ir finansinėms galimybėms. 
 
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Per LPS EPK 2016 m. – 2017 m. ataskaitinį periodą buvo sėkmingai plėtojama ankstesnė  komiteto 
veikla šalies ir Europos Sąjungos psichologų lygmeniu. EPK narių sudėtis dalinai atsinaujino. 
Pagrindinės komiteto narių pastangos buvo sutelktos į kasmetinę VII mokslinę konferenciją: 
„Psichologo psrama edukacinei bendruomenei ir šeimai ”, 2017 m. balandžio 7 d., LEU, Vilnius. 
Kita prioritetinė veikla – tęsiamas šalies mokinių emocinės ir socialinės sveikatos tyrimas / 
projektas, kurio rezultatai buvo paviešinti LPS kongrese (2016 m.), ISPA pasaulinėje 
konferencijoje, LEU konferencijoje (2017 11 24)  ir  Bratislavoje (2017 09 29-30) (tyrimas  buvo iš 
dalies finansuotas LEU Mokslo fondo – parama laimėta konkurse. 
 
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
Įvyko keturi organizavimo bei dalyvavimo renginiuose komiteto posėdžiai (2016-06-16; 2016-09-
16; 2017-01-27; 2017-03 -10) ir du virtualūs, aptariant užklausas bei darbinius klausimus. 
 
Svarstyti klausimai: 
LPS Valdybos nutarimai bei kreipimaisi į komitetus. 
Pasirengimas LPS 2017 renginiui – kasmetinei švietimo sistemoje dirbančių psichologų 
konferencijai: „Psichologo parama edukacinei bendruomenei ir šeimai” (2017 m. balandžio 7 d.). 
LPS edukacinės psichologijos komiteto pirmininkės A. Petrulytės atstovavimas EFPA 
„Psychology in education” komiteto veikloje (2015-2017m.). 
Naujienų iš EFPA aptarimas, jų svarba švietimo sistemoje dirbantiems psichologams. 
LEU psichologijos programų absolventų ALUMNI klubo kūrimas.  
Dokumentų bei užklausų svarstymas bei atsakymų parengimas (viso parengta dešimt atsakymų). 
 
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. 
2. Pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, koncepcija. 
3. Psichologo praktikos įstatymo projektas. 
4. Mokyklos Psichologų forumo Rezoliucija. 
5. Lietuvos moksleivių sąjungos programa. 
6. LiPSA projekto „Mind the Mind” priemonės įvertinimas. 
7. Psichologų profesinės etikos kodeksas (2017) 
8. Parengta medžiaga EFPA Psychology in Education komiteto knygai apie įtraukiojo ugdymo 

ir mokyklos psichologo gerąją patirtį (A. Petrulyte, S. Dirgėlienė, V. Guogienė). Surinkti 
psichologų gerosios patirties pavyzdžiai Versmės Katalikiškos Gimnazijos ir Kauno kovo 
11-osios mokyklų pagrindu. 

9. Parengtas atsakymas užklausai ir peticijai „Dėl priedų mokyklų psichologams už darbą su 
specialiųjų poreikių mokiniais" 

10. Parengta nuo edukacinės pichologijos komiteto LPS kongresui 2017 m. tema ir santrauka 
diskusijai: „Mokyklos kaita įtraukiojo ugdymo link ir psichologo vaidmuo“. 
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Komiteto renginiai 
Kasmetinė VII-oji mokslinė praktinė  konferencija: „Psichologo parama edukacinei bendruomenei 
ir šeimai ”, 2017 m. balandžio 7 d., LEU, Vilnius. 
 
Tarptautinė veikla 
A. Petrulytės LPS veikla EFPA „Psychology in education“ komitete (2016-2017 m.). 
A. Petrulytės veikla darbo grupėje dirbančių švietimo sistemoje Europos psichologų, rengiant 
dokumentus apie  įtraukaus ugdymo patirtį. 
A. Petrulytė dalyvavo su pranešimu (bendraautorės V. Guogienė, R. Bubnienė) pasaulinėje 
mokslinėje konferencijoje: ISPA (International School Psychology Association) 2016: School 
psychology 3.0. A World of connections! School psychologists as communicators, collaborators, 
organizers and mental health advocates. Program & Abstract. Book.Amsterdam, The 
Netherlands, 20 -23 July, 2016. Adresas internete: www.ispaorgupdates  
A. Petrulytė ir Ž. Arlauksaitė dalyvavo su pranešimais tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
Bratislavoje: Škola v kontexte psychologie zdravia a pozitivnej psychologie / School in context of 
psychology of health and positive psychology. Pranešimo pagrindu parengtos dvi publikacijos  
(Selected articles. Walters Kluwer, Paneuropska Vysoka Škola), 2016 rugsėjo 29-30 d. 
 
Kita komiteto veikla 
Psichologų Alumni veikla - svetainės kūrimas Facebook’e ir renginys:  

- 2016 birželio 22 d. sukuriama uždara Facebook’o grupė: „LEU alumni klubas” – 
koordinatorė D. Klovienė. Prie uždaros grupės kviečiami prisijungti Fecebook’e santys 
absolventai.  
2016 m. gruodžio 16 d. Lietuvos edukologijos universitete, Raidos ir ugdymo psichologijos 
katedroje įvyko pirmasis šventinis susitikimas su Alumni klubo psichologais. Susitikime 
dalyvavo 26 dalyviai: LPS edukacinės psichologijos komiteto atstovai, psichologų Alumni 
klubo nariai, katedros dėstytojai, studentai. Renginį koordinavo LPS edukacinės 
psichologijos komitetas.  

- Pranešimas „Mokyklos psichologo praktiko vaidmuo stiprinant vaiko / paauglio 
psichologinę sveikatą, geroji patirtis ir iššūkiai“ (A.Petrulytė, R.Bubnienė, V.Guogienė). 
Lietuvos mokyklų psichologų forumas: „Psichologinė pagalba mokiniui: tarp dokumentų ir 
realybės“, 2016 m. rugsėjo 22 d., Vilniaus m. Savivaldybė, Organizatorius - Psichologų 
klubas. 

- Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: „Mokytojas šiandien ir  rytoj: tarp 
realybės ir lūkesčių“, Lietuvos edukologijos universitete, 2016 11 24. / A. Petrulytė, V. 
Guogienė. Paauglių psichologinės sveikatos stiprinimas, vykdant tiriamąją ir prevencinę 
veiklą mokykloje. (pranešimo pagrindu parengta publikacija į leidinį Pedagogika. Mokslo 
darbai, In press).  

 
Veiklos planai 

 Švietimo sistemoje dirbančių psichologų kasmetinės konferencijos organizavimas 

 Edukacinės bendruomenės subjektų poreikių bei veiklos aspektų tyrimai 
 
 

Ataskaitą parengė Edukacinės psichologijos komiteto pirmininkė doc. dr. A. Petrulytė

http://www.ispaorgupdates/
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LPS Etikos komiteto veiklos ataskaita 

 
Pirmininkė 
Dr. Ilona Laurinaitytė 
 
Nariai 
Dr. Rasa Barkauskienė 
Dr. Viktorija Čepukienė 
Renata Garckija 
Aušra Kurienė (iki 2016-10-01) 
Kristina Vrubliauskaitė 
 
Komiteto tikslas 
Remiantis egzistuojančiais Lietuvos ir Europos psichologų profesinę etiką reglamentuojančiais 
dokumentais bei gerąja praktika užtikrinti etikos standartų laikymąsi tarp Lietuvos psichologų 
sąjungos (LPS) narių. 
 
Komiteto uždaviniai 

 Atstovauti LPS, sprendžiant aktualius profesinės etikos klausimus, bei teikti 
rekomendacijas;  

 Nagrinėti nusiskundimus dėl LPS nario(-ių) galimų etikos pažeidimų; 

 Dalyvauti atitinkamų teisės aktų rengime;  

 Organizuoti ir dalyvauti su komiteto veikla susijusiuose renginiuose; 

 Bendradarbiauti su EFPA Etikos komitetu. 
 
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Etikos komitetas turėjo nuolatinius posėdžius, kurių metu buvo nagrinėjami skundai ir 
priimami sprendimai dėl LPS narių profesinės etikos pažeidimų, formuluojami atsakymai į 
skundus dėl ne LPS narių profesinės etikos, buvo kreipiamasi į kitas institucijas, siekiant 
detaliau išsiaiškinti analizuojamų situacijų pobūdį ir pan. 
Europos psichologų asociacijų federacijos Etikos komitetas 2015 m. vykusiame kongrese 
patvirtino pavyzdinį Etikos kodeksą, rekomenduojamą šalims narėms. Lietuvoje pagrindinis 
dokumentas, kuriuo psichologai vadovaujasi savo veikloje, vis dar yra 1996 m. priimtas Etikos 
kodeksas. Etikos komitetas, savo ruožtu, pateikė LPS Valdybai siūlymą priimti sprendimą dėl 
EFPA etikos kodekso vertimo į lietuvių kalbą, vertimo pasidalinimo su psichologų 
bendruomene bei aktualios Lietuvai Etikos kodekso redakcijos parengimo būtinybės. Per 
ataskaitinį laikotarpį atliktas pavyzdinio kodekso vertimas, atlikta jo peržiūra, suformuota 
Etikos kodekso atnaujinimo komisija (į jos sudėtį įeina beveik visi Komiteto nariai), parengtas 
pirminis Etikos kodekso variantas, kuris  yra išsiųstas peržiūrėti LPS komitetų atstovams. 
Atsižvelgus į siūlymus ir korekcijas teikiamas LPS bendruomenei. 
 
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
Ataskaitiniu periodu Etikos komitetas turėjo nuolatinius posėdžius (gyvus ir virtualius). 
Kadangi kai kurių klausimų sprendimas buvo skubus, daug buvo dirbama virtualioje 
aplinkoje. Atitinkamai suskaičiuoti, kiek susitikimų būta, yra sudėtinga.  
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Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 
Per ataskaitinį laikotarpį Komiteto rengtus dokumentus sudaro: 1) atsakymai į visus skundus, 
prašymus, klausimus profesinės etikos klausimais, valstybės institucijų užklausas; 2) pirminis 
atnaujinto LPS Etikos kodekso variantas. 
 
Komiteto renginiai 
Inicijuota diskusija Lietuvos psichologų kongreso „Psichologija: mokslu grindžiama praktika 
žmogui ir visuomenei” metu tema „Naująjį Etikos kodeksą pasitinkant: iššūkiai ir poreikiai“ 
(2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas). Diskusiją vedė I. Laurinaitytė ir V. Čepukienė. 
 
Tarptautinė veikla 
Gaunama informacija (nuo 2011 m. Etikos komiteto atstovas yra EFPA narys korespondentas, t. 
y. jis gauna visą informaciją ir dalyvauja veikloje elektroniškai). Nuo 2013-11-15 LPS deleguota 
atstove tapo I. Laurinaitytė. Visa aktualiausia informacija yra skelbiama oficialiame EFPA 
Etikos komiteto puslapyje: http://ethics.efpa.eu/guidelines/ 
 
Kita komiteto veikla 
Keturi (iš penkių) Etikos komiteto nariai dalyvauja 2016 m. rudenį įkurtos Etikos kodekso 
atnaujinimo komisijos veikloje. Ši komisija aptarė Lietuvos Psichologų sąjungos profesinės 
etikos kodekso struktūrą ir turinį, numatė atnaujinimo darbų atlikimo terminus. Šiuo metu 
komisija laukia LPS komitetų komentarų dėl pateikto atnaujinto Etikos kodekso pirminio 
varianto. 
 
Veiklos planai 

- Suorganizuoti diskusiją(-as) LPS bendruomenei apie atnaujinamą Etikos kodeksą bei toliau 
aktyviai dalyvauti, atliekant kitus numatytus Etikos kodekso atnaujinimo darbus. Šis 
procesas reikalaus aktyvaus visos LPS bendruomenės įsitraukimo, nes naująjį Etikos 
kodeksą reikės patvirtinti LPS suvažiavimo metu bei atitinkamai, pagal numatomas 
patvirtinti nuostatas, išrinkti naujus LPS Etikos komiteto narius (šiuo metu taip renkami tik 
LPS Valdybos nariai).  

- Esant poreikiui, suorganizuoti diskusiją LPS nariams aktualiais profesinės etikos 
klausimais. 

 
Ataskaitą parengė Etikos komiteto pirmininkė dr. I. Laurinaitytė 

 
 

LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto veiklos ataskaita 

 
Pirmininkė 
Ieva Salialionė 
 
Nariai 
Algina Šamonskienė 
Alicja Juškienė 
Aušra Griškonytė 
Darja Voitenko 
Dovilė Genutytė-Katarskienė 
Edita Žilienė 
Janina Klimantavičienė 

Monika Linartienė 
Palmira Kazlauskienė 
Dr. Rytis Pakrosnis 
Robertas Petronis 
Dr. Rūta Sargautytė 
Roza Joffe 
Vilija Banevičienė 

 
Savanorės: Julija Navickaitė, Laura Šalčiūnaitė ir Ramvydė Vitartaitė. 
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Komiteto tikslas 
Rūpintis klinikinių ir sveikatos (medicinos) psichologų profesine veikla ir kvalifikacijos kėlimu. 
 
Komiteto uždaviniai 

1) Klinikinių ir sveikatos psichologų poreikių analizė. 
2) Medicinos psichologų veiklos reglamentavimo ir darbo organizavimo sveikatos priežiūros 

sistemoje klausimų sprendimas. 
3) Klinikinių ir sveikatos psichologų kvalifikacijos kėlimas: kvalifikacijos kėlimo strategijos 

formavimas, kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimas, psichologų-supervizorių sąrašo 
sudarymas ir kt. 

4) Informacijos apie psichologinio įvertinimo instrumentus sklaida. 
5) Atsakymai į LPS narių ir kitų asmenų bei organizacijų užklausas, teikiant informaciją 

klinikinės ir sveikatos psichologijos klausimais. 
 
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Laikotarpyje nuo 2016-05-07 iki 2016-10-24, atsistatydinus ankstesnei komiteto pirmininkei, 
komiteto veikla buvo sustojusi. Nuo 2016-10-25 komitetas, pasipildęs penkiais naujais nariais, 
atnaujino veiklą. 

Nuspręsta dirbti ties penkiomis problemomis, pasidalinta į penkias darbo grupes: 
1) Psichologų-supervizorių sąrašo sudarymas. 
2) Medicinos psichologo normos rengimas. Išsiųstas siūlymas SAM sukurti darbo grupę 

medicinos psichologo normai rengti. Parengtas pirminis normos variantas. 
3) Teisės aktų, reglamentuojančių medicinos psichologo darbą, sąrašo sudarymas. Sudarytą 

sąrašą planuojama patalpinti LPS tinklalapyje. 
4) Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferencijos „Iššūkiai, geroji praktika ir ateities 

galimybės sveikatos apsaugos srityje“, organizavimas. 
5) LPS ir LPS narių veiklos viešinimas. Pateikti pasiūlymai LPS, kaip atnaujinti LPS tinklalapį 

(parengta nauja medžiaga klientams, vaikams, klinikiniams ir sveikatos psichologams). 
Pasiūlyta LPS sukurti psichologo paieškos sistemą internete, kurioje klientai galėtų lengvai 
rasti psichologą pagal pasirinktus kriterijus, pateiktas sistemos aprašas. Pasiūlyta kurti FB 
uždarą grupę LPS nariams, kurioje nariai galėtų dalintis informacija, diskutuoti aktualiomis 
darbo temomis. 

 
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
Laikotarpyje nuo 2016-05-07 iki 2016-10-24 posėdžiai nevyko dėl komiteto persitvarkymo. 
Laikotarpyje nuo 2016-10-25 iki 2017-03-10 įvyko 5 komiteto posėdžiai, kurių metu daugiausia 
dirbta ties penkiomis aukščiau išvardintomis problemomis. Taip pat vyko mažesnės apimties 
penkių darbo grupių posėdžiai. 
 
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 
Kartu su Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetu 2017-01-13 parengta Standartizuoto 
psichologinio įvertinimo instrumento aprašo forma. Gavus iš leidėjų užpildytas formas, 
planuojama atnaujinti Standartizuotų psichologinio įvertinimo instrumentų sąrašą. 
Parengti 2 raštai Sveikatos apsaugos ministerijai: 

1) 2017-02-02 „Kvietimas dalyvauti konferencijoje“, kuriuo Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga kviečiamas dalyvauti Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferencijoje, 
vyksiančioje 2017-10-02 Birštone. 

2) 2017-02-10 „Dėl medicinos psichologo normos“, kuriuo siūloma Sveikatos apsaugos 
ministerijai inicijuoti darbo grupės „Medicinos psichologo normai rengti“ sukūrimą. 

Į abu raštus iki 2017-03-10 ministerija neatsakė. 
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Komiteto renginiai 
Komiteto narė Janina Klimantavičienė planuoja vesti diskusiją „Laiko pulsas: ar esame pasiruošę 
realybės iššūkiams?“ Lietuvos psichologų kongrese, kuris vyks 2017-05-11/13 Vilniuje, Mykolo 
Romerio universitete. Diskusijos metu planuojama įvardinti šiandienos visuomenėje iškilusias 
problemas, kurių prigimtis psichologinė, o sprendimo kelias – sisteminis, ir paieškoti, kaip 
psichologai galėtų integruotis į egzistuojančią sistemą, prisidėti prie jos tobulinimo ir realiai 
padėti žmogui kasdieninuose sunkumuose. 
Komitetas organizuoja Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferenciją „Iššūkiai, geroji praktika 
ir ateities galimybės sveikatos apsaugos srityje“, kuri vyks 2017-10-02 Birštone, „Eglės“ 
sanatorijoje. Konferencija siekiama suburti klinikinius ir sveikatos psichologus, dirbančius tiek 
sveikatos apsaugos sistemoje, tiek privačioje praktikoje, bei paskatinti aptarti darbe kylančius 
iššūkius, dalintis gerąja patirtimi bei įžvalgomis, apsvarstyti galimybes gerinti visuomenės 
psichikos sveikatą bei psichologinę gerovę, apjungiant politikos, mokslo ir praktikų jėgas. 
 
Kita komiteto veikla 
2017-02-02 pasiūlyta LPS valdybai pasirašyti peticiją „Už vaikystę be smurto“. Nariams pasiūlyta 
sudalyvauti eisenoje „Už vaikystę be smurto“. Peticiją iš viso pasirašė 58 organizacijos ir daugiau 
nei 30 tūkstančių asmenų; ji 2017-02-14 įteikta LR Seimui. Tą dieną Seimo nariai vienbalsiai priėmė 
LR Vaiko teisių pagrindų įstatymo pakeitimus – uždraudė visų formų smurtą prieš vaikus ir 
fizinių bausmių taikymą. 
2017-02-01 bendradarbiaujant su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuru LPS nariams 
parengta ir išplatinta informacija apie savižudybės prevencijos mokymus ASIST ir SafeTalk. 
2017-02-28 pateiktas atsiliepimas apie atnaujintą Psichologo etikos kodeksą teksto autoriams. 
Iki 2017-03-10 atsakyta į 9 užklausas. Papildomai parengti 2 raštai darbdaviams, reaguojant į 
psichologo darbo skelbimus, kuriuose reikalautas per žemas išsilavinimas nurodomoms 
psichologo funkcijoms atlikti.  
 
Veiklos planai 

1) Psichologų-supervizorių sąrašo sudarymas. 
2) Medicinos psichologo normos parengimas.  
3) Teisės aktų, reglamentuojančių medicinos psichologo darbą, sąrašo sudarymas.  
4) Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferencijos „Iššūkiai, geroji praktika ir ateities 

galimybės sveikatos apsaugos srityje“, organizavimas. 
 
 

Ataskaitą parengė Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė I. Salialionė 
 
 

   LPS Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto veiklos ataskaita 
 
Pirmininkė 
Inga Truskauskaitė-Kunevičienė 
 
Nariai 
Goda Kaniušonytė 
Doc.dr. Evaldas Kazlauskas 
Doc.dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė 
Doc.dr. Rytis Pakrosnis 
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Komiteto tikslas 
Užtikrinti sklandų europinio psichologų kvalifikacijos standarto (EuroPsy) ir šio standarto 
atitikimą patvirtinančio sertifikato diegimą ir plėtrą Lietuvoje. 
 
Komiteto uždaviniai 
Užtikrinti Lietuvos psichologų ir visuomenės informuotumą apie EuroPsy ir EuroPsy 
psichologus. 
Užtikrinti skaidrų ir kokybišką Lietuvos psichologų atitikimo EuroPsy reikalavimus vertinimą. 
Diegti ir palaikyti psichologų supervizuojamos praktikos sistemą Lietuvoje. 
Diegti ir palaikyti psichologų tęstinio profesinio tobulėjimo sistemą Lietuvoje. 
 
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas per šiuos metus: 

- Suteikė 76 EuroPsy sertifikatus. Šiuo metu iš viso yra suteikta 144 EuroPsy sertifikatai 
Lietuvos psichologams. 

- Dalyvavo EuroPsy susitikime Briuselyje (2017 m. kovo mėn.) 
- Parengė ir pristatė metinę ataskaitą EFPA’i 
- Bendradarbiavo su EFPA dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo ir pasiekė, kad šis laikotarpis 

būtų pratęstas iki 2018 m. kovo 31 d. 
- Parengė EuroPsy ženkliuko naudojimo kitų organizacijų/asmenų organizuojamų renginių 

metu pirmines gaires 
- Suderino su Slovėnijos Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto atstovais dėl medžiagos, 

skirtos supervizuojamos praktikos modelio diegimui, gavimo ir gerosios patirties perdavimo. 
 
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
Iš viso įvyko 7  Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto posėdžiai. Posėdžių metu buvo 
svarstomos psichologų paraiškos bei aptarta: 

- supervizuojamos praktikos diegimo galimybės (kadangi per vienerių metų laikotarpį 
neatsirado galimybių gauti išorinį finansavimą šio projekto įgyvendinimui, bei (dėl 
pertvarkos universitetų sistemoje) bendradarbiavimas su universitetais tapo komplikuotas, 
nutarta įgyvendinti nedidelės apimties supervizorių mokymus be išorinio finansavimo); 

- tęstinio profesinio tobulėjimo sistema (nutarta sukurti tęstinio profesinio tobulėjimo įrodymų 
registravimo sistemą. Šiuo metu aiškinamasi galimi kaštai ir finansavimo galimybės. Taip pat 
nutarta bendradarbiauti su LPS valdyba, rengiant EuroPsy ženkliuko naudojimo ne LPS 
renginiuose tvarką). 

 
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 
Bendradarbiaujant su žurnaliste parengtas pranešimas spaudai „Psichologai: laukiame įstatymo, 
kuris leistų atskirti specialistus nuo „stebukladarių". 
 
Komiteto renginiai 
2016 m. kovo mėnesį Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto atstovai dalyvavo kasmetiniame 
EFPA Nacionalinių EuroPsy suteikimų komitetų pirmininkų susitikime Briuselyje.  
 
Veiklos planai 
Tęsti pradėtus darbus dėl supervizuojamos praktikos sistemos ir tęstinio profesinio tobulėjimo 
sistemų diegimo. Surinkti informaciją apie Specialist Certificate darbo ir organizacinės 
psichologijos srityje, siekiant įvertinti jo diegimo Lietuvoje galimybes. 

 
Ataskaitą parengė Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto pirmininkė I. Truskauskaitė-Kunevičienė 
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LPS Organizacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita 
 

Pirmininkė 
Marija Miselytė 
 
Nariai 
Marija Miselytė 
Doc.dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė 
Dr. Giedrė Genevičūtė-Janonė 
Rita Žiauberytė-Jakštienė 
Šarūnas Mačiulis 
Justė Bakanauskaitė 
Dalia Mackelienė 
 
Komiteto tikslas 
Vienyti organizacinės psichologijos srityje dirbančius psichologus. 
 
Komiteto uždaviniai 
• Skatinti organizacinių psichologų bendravimą ir bendradarbiavimą, apsikeitimą informaciją ir 
idėjomis organizacinės psichologijos srityje. 
•  Nagrinėti organizaciniams psichologams aktualius klausimus. 
•  Rūpintis profesiniu organizacinių psichologų ugdymu. 
•  Skatinti visuomenės informavimą organizacinės psichologijos srityje. 
 
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
2016-2017 metais pagrindinė Komiteto veikla buvo skirta kasmetinės mokslinės-praktinės 
konferencijos ir diskusijų, skirtų organizacijų psichologams, dirbantiems įvairiose organizacijose, 
organizacinę psichologiją studijuojantiems, organizacijų vadovams, personalo ir kitų sričių 
specialistams, kurių veikla susijusi su organizacine psichologija, organizavimui bei organizacinės 
psichologijos populiarinimui. Parengtas vienas pranešimas spaudai ir vienas straipsnis.  
Komitetas taip pat skyrė pastangas dalyvavimui Europinėje darbo ir organizacinių psichologų 
bendruomenėje, kadangi 2011 metų gegužės 26-ąją Lietuvos psichologų sąjunga tapo Europos 
darbo ir organizacijų psichologijos asociacijos (EAWOP) nare. Kadangi šios visos Europos 
organizacijų psichologus vienijančios organizacijos tikslas yra skatinti ir remti darbo ir 
organizacijų psichologijos vystymą ir taikymą Europoje, rūpintis mokslininkų ir praktikų 
bendradarbiavimu, nuolatos organizuojami renginiai tiek praktikams, tiek mokslininkams.  
 
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
Komiteto posėdžiai buvo rengiami mažiausiai kartą per mėnesį, daugiausiai jų skiriant 
kasmetinės konferencijos ir diskusijų, skirtų organizaciniams psichologams, organizavimui. Taip 
pat vyko posėdžiai psichologų veiklos licenzijavimo, psichologo profesinės etikos ir LPS narių 
duomenų bazės atnaujinimo klausimai. Viso įvyko 20 posėdžių. 
 
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 
2016 lapkričio 2 d. Pranešimas spaudai: „Norite įsitraukusių darbuotojų? Jums reikalingas 
individualus receptas“.  
2017 kovo 25 d. Organizacinės psichologijos komiteto pirmininkės interviu 15min.lt, organizacinės 
psichologijos ir konferencijos populiarinimui:  
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Komiteto renginiai 
2016 m. balandžio 16 dieną vyko VI-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas 
organizacijoje: informacinių technologijų pasaulyje“ (MKIC, Saulėtekio al ). Konferencija 
organizuojama kartu su Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir 
Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės ir Bendrosios psichologijos katedromis.  
2016 m. spalio 20 d., 18 val. Diskusija „Dirbti šimtu procentu? Visi atsakymai apie įsitraukimą į 
darbą“.  Lektorės: organizacijų psichologės dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, dr. Rita Rekašiūtė 
Balsienė, dr. Ieva Urbanavičiūtė, Vilniaus universitetas. Vieta: Vilniaus universitetas. Filosofijos 
fakultetas 
2017 Vasario 28 d. 18.00 val. diskusija „Kas laukia organizacijų psichologų priėmus psichologų 
praktinės veiklos įstatymą?" Diskusijos svečiai: LPS Prezidentė doc. dr. Neringa Grigutytė ir LPS 
Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto pirmininkas doc. dr. Alfredas Laurinavičius. 
Moderavo: LPS Organizacinės psichologijos komiteto pirmininkė Marija Miselytė  Vieta: Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakultetas  
 
Tarptautinė veikla 
Doc. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė dalyvavo Europos darbo ir organizacinės psichologijos 
asociacijos (EAWOP) veiklose, skirtose pasirengti kas dvejus metus vykstančiam Europos darbo ir 
organizacinės psichologijos Kongresui, kuris vyks 2017 m. gegužės 17-20 dienomis Dubline, 
Airijoje. 
 
Veiklos planai 
2017 balandžio pradžioj pranešimas spaudai apie VII-oji konferenciją „Psichologas organizacijoje. 
Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?" Vieta: MKIC, Saulėtekio al. 5, Vilnius ir straipsnis 
konferencijos tematika. 
2017 balandžio 21 d. VII-oji Organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. 
Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?" Vieta: MKIC, Saulėtekio al. 5, Vilnius.  
 

Ataskaitą parengė Organizacinės psichologijos komiteto pirmininkė M.Miselytė 
 

 

LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto veiklos ataskaita 

  
Pirmininkė 
Doc.dr. Dalia Nasvytienė 
 
Nariai 
Dalia Antinienė 
Rasa Bubnienė 
Gražina Gintilienė 
Sigita Girdzijauskienė 
Vida Gudauskienė 
Palmira Kazlauskienė 
Estera Švelniūtė Ašembergė 
 
Komiteto tikslas 
Aktualių psichologinio įvertinimo dokumentų rengimas; konstruktyvus bendradarbiavimas su 
bendruomenės nariais; tinkamos psichologinio įvertinimo politikos formavimas. 
Savo darbu siekiame atliepti LPS viziją vykdyti Lietuvoje europinius standartus atitinkančius 
psichologinius tyrimus ir praktiką. Lietuvoje. 
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Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Šie metai buvo kryptingai skirti su psichologiniu įvertinimu susijusiems autorių teisių 
klausimams. Manome, kad ši tema dabar aktuali ir mokslinius tyrimus atliekantiems 
psichologams, ir praktinę veiklą vykdantiems profesionalams. Ją gvildenome įvairiu lygiu – 
užmezgėme tarpdalykinį bendradarbiavimą su autorių teisių specialistais, inicijavome tęstines 
diskusijas (vieną jų  kasmetinio Psichologų kongreso metu), pasikvietėme lenkų testų leidyklos 
kolegę pasidalinti naudinga patirtimi. Tikimės, kad kilęs obalsis ir aktualių iššūkių turinys 
praplėtė mūsų bendruomenės supratimą apie psichologinių instrumentų kūrimą, leidybą ir 
taikymą. 
 
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
2016 03 24 d. posėdžio metu aptarėme komiteto inicijuotą diskusiją Lietuvos psichologų kongreso 
metu, skirtą autorių teisėms 
2016 09 29 d. posėdžio metu aptarėme metų pabaigoje planuotą renginį, skirtą instrumentų 
kūrimui, leidybai ir taikymui.  
 
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

Atsakėme į komitetui adresuotus klausimus: 
- dėl psichologinio įvertinimo išvadų  teikimo (2016 09 23),  
- dėl Wechsler‘io testo licenzijų (2017 02 24). 

 
Komiteto renginiai 

 2016 m. balandžio 25 d. ir gegužės 30 d. inicijavome tęstines diskusijas „Testai ir kiti 
psichologų kūriniai bei autorių teisės". Renginiai vyko Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakultete. Į psichologų pateiktus klausimus atsakė VU Mokslo ir inovacijų direkcijos 
direktorė Vida Lapinskaitė, VU teisės skyriaus teisininkė Sandra Trumpulytė, VU 
Intelektinės nuosavybės valdymo ir komercinimo skyriaus vedėja Monika Kavaliauskė bei 
specialistės Jūratė Semeškaitė ir Dalia Lukšienė. Šias diskusija organizavome kartu su VU 
Bendrosios psichologijos katedra bei Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra. 
Aktualius klausimus psichologų bendruomenės nariai iš anksto atsiuntė komiteto narei G. 
Gintilienei. Jos apibendrinimu, svarbiausi rūpimi klausimai buvo skirti testams kaip 
autorinių teisių objektams ir jų kaip išvestinių kūrinių statusui, turtinių ir neturtinių teisių 
įgijimui, autoriaus ir leidėjo atsakomybės riboms, taip pat studijų metu naudojamos 
mokomosios medžiagos autorinei apsaugai. Viso buvo suformuluota 15 klausimų, 
modeliuoti keli tipiniai praktikos atvejai. Renginiai buvo nemokami, į juos kviesti visi tema 
besidomintys psichologai.  

  2016 m. gegužės 5 d.  Lietuvos psichologų kongreso metu. surengėme diskusiją 
„Intelektinė nuosavybė psichologiniuose tyrimuose ir praktikoje“. Renginys vyko Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 

 2016 m. gruodžio 2 d. surengėme diskusiją "Nuo idėjos iki instrumento: kas žinotina testų 
kūrėjams, leidėjams ir naudotojams?". Renginys vyko Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakultete. Tokią temą padiktavo psichologijos mokslo ir praktinės veiklos plėtra Lietuvoje, 
kai sukaupta patirtis ir pasiekimai iškelia ir naujų klausimų apie kūrėjų, leidėjų ir praktikų 
atsakomybės ribas, tęstinį bendradarbiavimą, nuolatinio grįžtamojo ryšio svarbą. Renginyje 
pranešimą skaitė  p. Joanna Stańczak iš Lenkijos psichologinių testų laboratorijos.  

 Kartu su Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetu atnaujinome ir autoriams 
išsiuntėme adaptuotų klinikinio psichologinio įvertinimo instrumentų kriterijus. 
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Tarptautinė veikla 
Palaikome produktyvius ryšius su EFPA Vykdomuoju testų ir testavimo komitetu. 2016 m. gruodį 
nusiuntėme savo komentarus apie Tarptautinės Testų Komisijos parengtas gaires Testų vertimui 
ir adaptavimui; sulaukėme padėkos ir gavome periodinį naujienlaiškį apie jų veiklą.  
 
Veiklos planai 
2017 m. gegužės mėn. vyksiančio Psichologų kongreso metu kartu su LPS Vaiko gerovės komitetu 
ketiname surengti diskusiją „Ankstyva mokyklos pradžia: „už“ ar „prieš“?.  
Lygia greta toliau numatome skleisti gerąją psichologinio įvertinimo patirtį. 
 
 

Ataskaitą parengė Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto pirmininkė 
doc.dr.D.Nasvytienė 

 
 
 

LPS Psichlogų veiklos reglamentavimo komiteto veiklos ataskaita 

 
 
Pirmininkas 
Doc. dr. Alfredas Laurinavičius (nuo 2016 m. rugsėjo mėn.) 
Evaldas Kazlauskas (iki 2016 m. rugsėjo mėn). 
 
Nariai 
Jonas Eimontas 
Neringa Grigutytė 
Roma Šimulionienė 
 
Komiteto tikslas 
Psichologų praktinės veiklos reglamentavimo suderinimas su EuroPsy reikalavimais. 
 
Komiteto uždaviniai 
Dalyvauti psichologų praktinės veiklos įstatymo rengimo procese; 
Komunikuoti LPS poziciją psichologų praktinės veiklos reglamentavimo klausimais; 
Informuoti LPS narius apie psichologų praktinės veiklos įstatymo rengimo ir įgyvendinimo eigą. 
 
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Komiteto nariai Evaldas Kazlauskas, Alfredas Laurinavičius ir Jonas Eimontas dalyvavo Seimo 
valdybos sudarytos darbo grupės, kurios uždavinys buvo parengti Psichologų praktinės veiklos 
įstatymą, posėdžiuose. Darbo grupei vadovavo seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė. Savo 
dalyvavimu posėdžiuose komiteto nariai siekė, kad įstatymo projekte suformuluotos nuostatos 
kiek įmanoma labiau atspindėtų Lietuvos psichologų sąjungos poziciją, t.y. kad būtų įtvirtinti 
išsilavinimo ir licencijavimo reikalavimai savarankiškai psichologo praktinei veiklai atlikti. 2016 
metų birželio mėnesį įstatymo projektas buvo įregistruotas LR Seime, parengtos teisės 
departamentų išvados, suformuluotos pastabos. Toliau vykstant įstatymo tobulinimo procesui 
LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto nariai Neringa Grigutytė, Jonas Eimontas, 
Alfredas Laurinavičius dalyvavo posėdžiuose, vykstančiuose LR Seime, LR Sveikatos apsaugos 
ministerijoje ir LR Prezidentūroje. 
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Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
Komiteto nariai susitinka ir aptaria su psichologo praktinės veiklos reglamentavimu susijusius 
klausimus prieš kiekvieną susitikimą LR Seime, LR Sveikatos apsaugos ministerijoje ar LR 
Prezidentūroje. Datos: 2016-05-02, 2016-05-12, 2016-05-26, 2016-06-15, 2016-09-19, 2016-11-21, 2016-
12-19, 2017-01-25, 2017-02-15, 2017-03-01. 
 
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 
Informacija apie komiteto veiklą, psichologų praktinės veiklos įstatymo aktualijas yra pateikiamos 
LPS naujienlaiškyje. Taip pat komiteto nariai apie psichologijos įstatymo aktualias atsaakinėjo į 
LPS narių (ir ne narių) užklausas, davė interviu radijo laidoms, BNS agentūrai, dalyvavo LR 
Seime organizuotoje spaudos konferencijoje. 
 
Komiteto renginiai 
2017-02-28 Psichologų praktinės veiklos reglamentavimo komiteto nariai dalyvavo diskusijoje 
„Kas laukia organizacijų psichologų priėmus psichologų praktinės veiklos įstatymą?“, Vilniaus 
universitetas. 
 
Veiklos planai 
Diskusijų, susijusių su psichologų praktinės veiklos reglamentavimu, organizavimas. 
Priėmus psichologijos praktinės veiklos įstatymą iškils būtinybė rengti tolesnius psichologo 
praktinę veiklą reglamentuojančius dokumentus,  (prižiūrimą praktiką, licencijavimą, 
kvalifikacijos kėlimą ir kt.). Komiteto nariai atstovaus LPS dalyvaudami šių dokumentų rengime.  
 
 
Ataskaitą parengė Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto pirmininkas dr. A.Laurinavičius 

 
 

 

LPS Teisės psichologijos komiteto veiklos ataskaita 

 
 
Pirmininkas (-ė) 
2016 m. doc. dr. Alfredas Laurinavičius 
2017 m. Arūnė Mačiulienė 
 
Nariai 
doc. dr. Alfredas Laurinavičius 
doc. dr. Ilona Čėsnienė 
Audronė Ablačinskienė 
 
Komiteto tikslas 
Vienyti teisės psichologijos srityse dirbančius psichologus bei atstovauti jų interesams. 
 
Komiteto uždaviniai 

 Skatinti teisės psichologijos srityse dirbančių psichologų bendravimą ir bendradarbiavimą; 

 Nagrinėti teisės psichologams aktualius klausimus; 

 Teikti siūlymus LPS valdybai sprendžiant teisės psichologams aktualius klausimus; 

 Teikti aktualią informaciją visiems psichologams, kuriems tenka spręsti teisės ir 
psichologijos sandūroje kylančias problemas; 

 Užtikrinti metodinės ir praktinės pagalbos prieinamumą teisės psichologams.  
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Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Per 2016 m. – 2017 m. ataskaitinį periodą komiteto veikla nebuvo pakankamai plėtojama, todėl 
buvo inicijuoti naujo komiteto pirmininko rinkimai. Išrinkus naują pirmininką, buvo peržiūrėta ir 
komiteto narių sudėtis. Tikimasi, kad atnaujinus komiteto sudėtį, bus išsiaiškinti teisės psichologų 
poreikiai ir, atsižvelgiant į tai, numatomos prioritetinės veiklos kryptys.  
 
Kita komiteto veikla 

 Komiteto pirmininkė Arūnė Mačiulienė asmeniškai teikė siūlymus LPS dėl Psichologų 
praktinės veiklos įstatymo projekto, atsižvelgdama į teisės psichologų veiklos pobūdį.  

 Komiteto narė doc. dr. Ilona Čėsnienė pristatė teisės psichologijos aktualijas policijoje 
dirbančių psichologų kvalifikacijos kėlimo renginyje.  

 Komitetas, atsižvelgdamas į teisėsaugos institucijose dirbančių psichologų veiklos pobūdį, 
pateikė pasiūlymus ir pastabas dėl naujai rengiamo psichologų etikos kodekso.  

 Aktyviai buvo ieškoma teisės psichologų ar teisėsaugos srityse dirbančių psichologų, 
norinčių prisijungti prie teisės psichologijos komiteto veiklos.  

 
Veiklos planai 

 Pritraukti daugiau narių iš skirtingų teisės psichologijos sričių darbui komitete; 

 Išgryninti ilgalaikius teisės psichologijos komiteto tikslus ir būdus jiems pasiekti bei 
nusimatyti prioritetines veiklas; 

 Išsiaiškinti, kokią įtaką teisės psichlogams turės psichologo praktinės veiklos įstatymo 
priėmimas ir apie tai informuoti teisės psichologus; 

 Spręsti teisės psichologijos srityse dirbantiems psichologams aktualius klausimus, esant 
poreikiui organizuoti diskusijas. 

 
Ataskaitą parengė Teisės psichologijos komiteto pirmininkė A. Mačiulienė 

 
 
 
 

LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto veiklos ataskaita 
 
Pirmininkė 
Prof. dr. Roma Jusienė 
 
Nariai 
Agnė Burkauskaitė 
Vaida Kalpokienė 
Aušra Kurienė 
Dalia Nasvytienė 
Estera Švelniutė Ašembergė 
Vanda Vaitekonienė 
 
Komiteto tikslas 

 Būti vaikų balsu, tai yra siekti, kad vaikų psichologiniai ir socialiniai poreikiai būtų 
tinkamai suprasti bei atliepti; 

 Rūpintis psichologinės pagalbos vaikams bei jų tėvams, globėjams ir ugdytojams plėtra bei 
stiprinimu. 
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Komiteto uždaviniai 

 Reaguoti į aktualius visuomenėje vaikų gerovės reiškinius bei išsakyti vaikų poreikius 
labiausiai atliepiančią psichologų poziciją; 

 Dalyvauti svarstant ir sprendžiant su vaikų gerove susijusius socialinės politikos klausimus 

 Šviesti visuomenę apie vaikų poreikius; 

 Tarpininkauti psichologams ir valstybės institucijoms teikiant psichologinę pagalbą 
vaikams bei vaikų tėvams, globėjams, ugdytojams; 

 Siekti didesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo sprendžiant su vaiko gerove susijusius 
klausimus. 

 
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 
Komitetas veikia jau dvejus metus. Ši ataskaita teikiama už laikotarpį nuo 2016 metų gegužės iki 
2017 metų kovo mėnesio. 2016 metų gegužę Vaiko psichologinės gerovės komitetas suorganizavo 
ir pravedė diskusiją Lietuvos psichologų kongrese tema „Ankstyvasis ugdymas: iššūkis tėvams 
ar... vaikams“. Šios diskusijos pagrindu parengtas ir Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga 
(birželio 1 d.) paskelbtas pranešimas spaudai "Ankstyvasis ugdymas - kai daugiau nėra geriau!". 
2016 m. birželio mėnesį Roma Jusienė buvo pakviesta LR ŠMM sudarytoje darbo grupėje Pagalbos 
vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, koncepcijai rengti. Darbo grupė dirbo visą 
vasarą ir ankstyvą rudenį, tačiau po naujų Seimo rinkimų (ir naujai sudarius Vyriausybę) savo 
darbą sustabdė. Šiuo metu planuojama pratęsti šį darbą, Pagalbos vaikams koncepciją 
performuluojant į Įtraukiojo ugdymo koncepciją. Lapkričio 20 d. minint Pasaulinę vaiko teisių 
gynimo dieną Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) kartu su Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstaiga lapkričio 18 d. surengė konferenciją „Vaiko teisė į pagarbą“. R.Jusienė 
dalyvavo joje kaip pranešėja, pasisakydama apie vaiko teises į pagarbą šeimoje. 2017 metų 
pradžioje komitetas palaikė iniciatyvas, skatinančias kuo greičiau priimti vaikų teisių apsaugos 
įstatymo pataisas, užtikrinančias vaikų saugumą šeimoje bei tinkamą pagalbą vaikams. Aušra 
Kurienė – pagrindinė šių iniciatyvų (taip pat ir iniciatyvos „Vaikystė be smurto“) dalyvė bei 
skatintoja. Ataskaitiniu laikotarpiu atsakėme ar konsultavome LPS valdybą dėl atsakymų į keletą 
raštų. Drauge su LPS Psichologinio įvertinimo komitetu parengėme ir pateikėme Lietuvos 
psichologų kongresui 2017 m. gegužę diskusiją tema „Ankstyva mokyklos pradžia: „už“ ar 
„prieš“?“ (Dalia Nasvytienė).  
 
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
2016 m. lapkričio 28 d. posėdis: svarstyta užklausa dėl atvejo Lietuvos ryto televizijoje R. 
Janutienės reportaže, į užklausą atsakyti neįmanoma, nes reikalinga išsami psichologinė 
ekspertizė; suformuluotas atitinkamas atsakymas. Reaguojant į LPS prezidentės prašymą 
susipažinti su LR Prezidentės siūlomomis pataisomis LR Švietimo įstatyme dėl patyčių prevencijų 
ugdymo įstaigose, ir pateikti savo pasiūlymus, pateikti siūlymai formuluojant rekomendacijas 
Švietimo įstatymo pataisų įgyvendinimui. Aptarti ateinančių metų renginiai – konferencija apie 
paauglystę bei galima diskusija Lietuvos psichologų kongrese.  
2017 m. vasario 15 d. posėdis: svarstyta diskusijos tema Lietuvos psichologų kongrese. 
Pasidžiaugta vasario 14 d. priimtu atnaujintu vaiko teisių apsaugos įstatymu. Svarstyta pranešimo 
spaudai, tradiciškai teikiamo birželio 1 d., galima tema apie vaikų ugdymą, kuris turėtų būti 
apibrėžiamas kaip vaiko poreikių atliepimas, o ne bausmių taikymas-netaikymas. Aptarti 
konferencijos apie paauglystę organizaciniai reikalai.  
Virtualūs posėdžiai vyko 2016 metų liepos, spalio, vasario ir kovo mėnesiais, jų metu aptarti 
organizaciniai klausimai, dalinamasi aktualia informacija.  
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Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 
2016-06-01 Pranešimas spaudai "Ankstyvasis ugdymas - kai daugiau nėra geriau!". 
2016 lapkričio mėn. Atsakymas į užklausą dėl atvejo Lietuvos ryto televizijoje R. Janutienės 
reportaže. 
2016 m. lapkričio mėn. Siūlymai formuluojant rekomendacijas Švietimo įstatymo pataisų 
įgyvendinimui.  
2017 kovo mėn. Atsakymas į Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros 
departamento Motinos ir vaiko sveikatos skyriaus prašymą suteikti informaciją apie psichologo 
kompetencijas ir galimybes atlikti vaiko-tėvų santykių įvertinimą civilinėse skyrybų bylose.  
 
Komiteto renginiai 
2017-04-26 konferencija „Jau ne vaikas, bet dar nesuaugęs: psichologiniai paauglystės iššūkiai“ 
drauge su VU Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centru, Vilniaus 
universitetas, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras. 
2016-05-12/13 (numatoma): diskusija Lietuvos psichologų kongrese „Ankstyva mokyklos pradžia: 
už ir prieš“ drauge su LPS Psichologinio įvertinimo komitetu.  
 
Kita komiteto veikla 
2016 m. birželio – rugsėjo mėn. Roma Jusienė dalyvavo (ir atstovavo Vaiko psichologinės gerovės 
komitetą) ŠMM sudarytoje darbo grupėje Pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų 
sutrikimų, koncepcijai rengti. 
2016 m. lapkričio 18 d. Romos Jusienės pranešimas konferencijoje „Vaiko teisė į pagarbą“., kurią 
minint Pasaulinę vaiko teisių gynimo dieną organizavo Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) 
kartu su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. R.Jusienė dalyvavo joje kaip pranešėja, 
pasisakydama apie vaiko teises į pagarbą šeimoje. 
 
Veiklos planai 
Labiausiai numatoma susitelkti ties tėvų, globėjų, ugdytojų ir visuomenės švietimu aktualiais 
vaikų ugdymo klausimais. Pagal poreikį ir būtinybę teikti siūlymus ar rekomendacijas įvairioms 
institucijoms, sprendžiančioms vaikų ugdymo, pagalbos vaikams, vaikų teisių užtikrinimo ir 
įgyvendinimo klausimus.  
 
 

Ataskaitą parengė Vaiko psichologinės gerovės komiteto pirmininkė prof.dr. R.Jusienė 


