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LPS Edukacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita
Pirmininkė
Prof. dr. Ala Petrulytė
Nariai
Alina Martinkutė
Aušra Kaukėnienė
Daiva Klovienė
Rasa Bubnienė
Virginija Guogienė
Ţydrė Arlauskaitė
Komiteto savanoriai: Aliona Ţukova, Jūratė Laukytė, Laima Strolienė.
Komiteto tikslas
Vadovaujantis LPS komitetų veiklos nuostatais ir laikantis kolegialumo bei viešumo principų,
atstovauti šalies švietimo sistemoje dirbantčius psichologus, šalies ir uţsienio psichologų
asociacijose, konferencijose bei plėtoti bendradarbiavimą su edukacinių bendruomenių
psichologais.
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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;
 Bendradarbiauti su EFPA asociacijos psichologais, dirbančiais švietimo tinkle, LPS
Valdyba ir komitetais, SPPC, PPT, LiPSA;
 Kreipiantis LPS Valdybai, konsultuoti ar koordinuoti edukacinės psichologijos srities
psichologų uţklausas;
 Prisidėti prie švietimo sistemoje dirbančių psichologų veiklą reglamentuojančių
dokumentų redakcijos, teikiant siūlymus LPS Valdybai;
 Inicijuoti ir organizuoti mokslo taikomojo pobūdţio tyrimus, projektus, esant švietimo
sistemoje dirbančių psichologų poreikiui ir finansinėms galimybėms.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Per LPS EPK 2017 m. – 2018 m. ataskaitinį periodą buvo sėkmingai plėtojama ankstesnė komiteto
veikla šalies ir Europos Sąjungos psichologų (EFPA) lygmeniu. Pagrindinės komiteto narių
pastangos buvo sutelkiamos į kasmetinę švietimo sistemoje dirbančių psichologų VIII-ją mokslinę
konferenciją 2018 m. balandţio 12 d. Buvo tęsiamas šalies mokinių emocinės ir socialinės
sveikatos raiškos tyrimas / projektas, kurio rezultatai buvo paviešinti LPS kongrese (2018 m.),
LPS edukacinės psichologijos ir EFPA „Psychology in education“ komitetuose bei mokslo
publikacijose.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
 LPS Valdybos nutarimai bei kreipimaisi į komitetus;
 Dokumentų bei uţklausų svarstymas bei atsakymų parengimas (dėl psichologinėje
pedagoginėje tarnyboje dirbančio psichologo asistento ir besimokančio magistrantūroje
atostogų trukmės; dėl biudţetinėje įstaigoje (Prienų m. globos namai ir sveikatos
prieţiūros centras) psichologo kategorijos pagal išsilavinimą; dėl galimo teisės aktų
paţeidimo skirstant mokyklų psichologų darbo krūvius Šilutės rajone ir kt.);
 Pasirengimas LPS 2018 metų mokslinei konferencijai „PSICHOLOGINĖ PAGALBA
UGDYMO BENDRUOMENĖJE: TRADICIJOS IR NAUJOVĖS ”, 2018 m. balandţio 12 d.;
 LPS EPK pirmininkės A. Petrulytės atstovavimas EFPA „Psychology in education“
komiteto veikloje;
 Dalyvavimas EFPA „Psychology in education“ komiteto susitikimo Madride Skype el.
konferencijos formatu (vasario 9 d., 10.30 val.);
 Renginių planas bei jų refleksija (2018 metų LPS kongresas, Pasaulinė vaiko ţaidimų
konferencija (Vilnius, LEU), EFPA kongresas Amsterdame, ISPA pasaulinis kongresas
Mančesteryje);
 Komiteto narių (A. Petrulytė ir V. Guogienė) tęstinis mokinių emocinės ir socialinės
sveikatos tyrimas;
 Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektas;
 Edukacinės psichologijos srities uţklausų susisteminimas ir „duomenų banko“ kūrimas;
 Edukacinės psichologijos srities EuroPsy licencijavimo pereinamuoju laikotarpiu
galimybės ir skatinimo būdai;
 Psichologijos programų absolventų ALUMNI klubo veikla;
 Komiteto narystės klausimai.
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Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
1. A. Petrulytė. Lietuvos psichologų sąjungos Edukacinės psichologijos komiteto veikla:
geroji patirtis. Ugdymo psichologija. Educational Psychology 2017, t. 28, p. 1–7;
2. EFPA Psychology in Education komiteto knygai parengta medţiaga apie šalies įtraukiojo
ugdymo ir mokyklos psichologo gerąją patirtį: „Inclusive Educational Practice in Europe:
Psychological perspectives”, 2017, London: UCL/IoE/Trentham Books;
3. A. Petrulytė, V. Guogienė (2017). Paauglių psichologinės sveikatos vertinimas vykdant
tiriamąją ir prevencinę veiklą mokykloje. Pedagogika : mokslo darbai. T. 126, Nr. 2, p. 99–114;
4. A. Petrulytė ir V. Guogienė parengė LPS kongresui 2018 m. pranešimo santrauką
„Paauglių socialinės ir emocinės sveikatos ryšys su empatija“;
5. A. Martinkutė parengė LPS kongresui 2018 m. edukacinės psichologijos srities diskusijai
temą: „Psichologo vaidmuo uţtikrinant mokinių emocinį saugumą mokykloje”.
Komiteto renginiai
 EPK konferencija: „PSICHOLOGINĖ PAGALBA UGDYMO BENDRUOMENĖJE:
TRADICIJOS IR NAUJOVĖS ” (LEU, 2018 m. balandţio 12 d.);
 Psichologų Alumni kasmetinis renginys (LEU, 2017 12 01). Informacija paviešinta LPS
Naujienlaiškyje;
 EPK konferencija: „Psichologo parama edukacinei bendruomenei ir šeimai”, Ţ.
Arlauskaitės pranešimas;
 „Reali mokyklos psichologo pagalba konsultuojant šeimą“ (LEU, 2017 04 07).
Tarptautinė veikla
 A. Petrulytės veikla EFPA „Psychology in education“ komitete ( 2016-2018 m.);
 EFPA kongrese Amsterdame (2017) pristatyta knyga, parengta EFPA komiteto:
„Psychology in Education“: „Inclusive Educational Practice in Europe: Psychological
perspectives” (Įtraukiojo ugdymo patirtis: psichologinė perspektyva), Eds. C. Arnold and
J. Horan, London: UCL/IoE/Trentham Books. A. Petrulytė parengė knygos vieną skyrių,
p.143-148;
 2017 m. pasaulinis ISPA kongresas Mančesteryje: Ţ. Arlauskaitė dalyvavo ir skaitė
pranešimą: „Mokyklos psichologo galimybės paveikti visą mokyklos bendruomenę: kaip
mes tai galime padaryti? (Abilities of school psychologist to effect whole school
community: how can we do it?);
 Dalyvavaimas EFPA „Psychology in education“ komiteto susitikime. A. Martinkutė ir A.
Petrulytė dalyvavo skype el. konferencijos formatu (vasario 9 d., 10.30 - 11.30 val.).
Kita komiteto veikla
R. Bubnienė – tarptautinės Olweus programos prieš patyčias sertifikuota instruktorė;
V. Guogienė – 2015 metais suteiktas tarptautinis edukacinės psichologijos EuroPsy sertifikatas;
E. Pečiūrienė – 2017 metais suteiktas tarptautinis klinikinės ir sveikatos psichologo EuroPsy
sertifikatas.
Veiklos planai
 Švietimo sistemoje dirbančių psichologų kasmetinės konferencijos organizavimas;
 Edukacinės bendruomenės psichologų ir kitų subjektų poreikių bei veiklos aktualijų
tyrimai.
Ataskaitą parengė Edukacinės psichologijos komiteto pirmininkė prof. dr. A. Petrulytė
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LPS Etikos komiteto veiklos ataskaita
Pirmininkė
Dr. Ilona Laurinaitytė (iki 2017-12)
Dr. Viktorija Čepukienė (nuo 2017-12)
Nariai
Dr. Ilona Laurinaitytė
Dr. Rasa Barkauskienė
Dr. Viktorija Čepukienė
Kristina Vrubliauskaitė
Renata Garckija
Komiteto tikslas
Remiantis egzistuojančiais Lietuvos ir Europos psichologų profesinę etiką reglamentuojančiais
dokumentais bei gerąja praktika uţtikrinti etikos standartų laikymąsi tarp Lietuvos psichologų
sąjungos (LPS) narių.
Komiteto uždaviniai
 Atstovauti LPS, sprendţiant aktualius profesinės etikos klausimus, bei teikti rekomendacijas;
 Nagrinėti nusiskundimus dėl LPS nario(-ių) galimų profesinės etikos paţeidimų;
 Dalyvauti teisės aktų, susijusių su psichologo profesine etika, rengime;
 Organizuoti ir dalyvauti su komiteto veikla susijusiuose renginiuose;
 Bendradarbiauti su EFPA Etikos komitetu.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Ataskaitiniu laikotarpiu Etikos komiteto susitikimų metu buvo nagrinėjami skundai ir priimami
sprendimai dėl LPS narių profesinės etikos paţeidimų, formuluojami atsakymai į skundus dėl ne
LPS narių profesinės etikos, buvo kreipiamasi į kitas institucijas, siekiant detaliau išsiaiškinti
analizuojamų situacijų pobūdį ir pan. bei aptariami kiti svarbūs profesinės etikos klausimai
2017 m. Psichologų kongrese LPS suvaţiavimo metu pristatytas Etikos komiteto atnaujintas LPS
Psichologų profesinės etikos kodeksas, kuris balsuojant LPS nariams buvo priimtas.
2017 m. pabaigoje buvo inicijuotas Etikos komiteto procedūrų reglamento rengimas, siekiant
atnaujinti skundų nagrinėjimo tvarką bei įtraukti kitų svarbių procedūrų, pvz., skundų
apeliacijos, narių priėmimo ir pan., reglamentavimą. Tikimasi procedūrų reglamentą parengti iki
2018 m. pabaigos.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Etikos komitetas turėjo 7 akivaizdinius posėdţius ir eilę pasitarimų el. paštu, kurių metu buvo 1)
nagrinėjami skundai dėl psichologų galimų profesinės etikos paţeidimų (nagrinėti 3 LPS narius
liečiantys atvejai bei teikti atsakymai psichologams, kurie į komitetą kreipėsi su įvairiais profesinę
etiką liečiančiais klausimais), 2) pabaigtas atnaujinti ir LPS psichologų bendruomenei pristatytas
Psichologo profesinės etikos kodeksas, 3) pradėtas Etikos komiteto procedūrų reglamento
rengimas.
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 uţklausas; 2) atnaujintas
LPS Psichologo profesinės etikos kodeksas.
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Tarptautinė veikla
Nuo 2011 m. Etikos komiteto atstovas yra EFPA narys korespondentas, t. y. jis gauna visą
informaciją ir dalyvauja veikloje elektroniniais laiškais. 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/.
2018 m. sausio mėn. pradėtas Komiteto bendradarbiavimas su Portugalijos psichologais Miguel
Ricou, Sílvia Amado Cordeiro, Amanda Franco ir Cristina Costa-Lobo, priėmus jų kvietimą
dalyvauti tyrime apie psichologų profesinį tapatumą. Komitetas įsipareigojo atlikti minėtų autorių
parengto interviu dvigubą vertimą ir pakviesti tyrime dalyvauti Lietuvos psichologus.
Kita komiteto veikla
2017 metais Komitetas inicijavo Etikos komiteto procedūrų reglamento rengimą, kurio tikslas bus
aprašyti visas svarbias Etikos komiteto vykdomas procedūras, t.y., Komiteto teises ir apribojimus
rengiant įvairius reglamentus, skundų dėl psichologo profesinės etikos paţeidimų nagrinėjimą,
Komiteto priimtų sprendimų apeliavimą, narių priėmimą ir pan. Komiteto procedūrų reglamento
grupę sudarys Komiteto narės bei LPS valdybos deleguoti nariai.
Veiklos planai
 Lietuvos psichologų kongrese 2018 metais suorganizuoti diskusiją apie Psichologo
profesinės etikos kodekso reikalingumą, daţniausius paţeidimus bei galimus etinių dilemų
sprendimus.
 Esant poreikiui, suorganizuoti diskusiją LPS nariams aktualiais profesinės etikos
klausimais.
 Parengti Etikos komisijos procedūrų reglamentą.
Ataskaitą parengė Etikos komiteto pirmininkė dr. V. Čepukienė

LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto veiklos ataskaita
Pirmininkė
Ieva Salialionė
Nariai
Algina Šamonskienė
Alicja Juškienė
Aušra Griškonytė
Darja Voitenko
Dovilė Genutytė-Katarskienė
Edita Ţilienė
Ingrida Pilkonienė
Janina Klimantavičienė

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

Savanorės: Joana Kvederavičiūtė, Olga Michailovskaja.
Komiteto tikslas
Rūpintis klinikinių ir sveikatos psichologų profesine veikla ir kvalifikacijos kėlimu.
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Komiteto uždaviniai
1. Klinikinių ir sveikatos psichologų poreikių analizė.
2. Medicinos psichologų profesinės veiklos reglamentavimo sveikatos prieţiūros sistemoje
klausimų sprendimas.
3. Klinikinių ir sveikatos psichologų kvalifikacijos kėlimas.
4. Informacijos apie psichologinio įvertinimo instrumentus sklaida.
5. Atsakymai į LPS narių ir kitų asmenų bei organizacijų uţklausas, teikiant informaciją
klinikinės ir sveikatos psichologijos klausimais.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
 Bendradarbiaujant su SAM pasiekta, kad medicinos psichologijos praktika išbraukta iš kitų
sveikatinimo veiklos rūšių sąrašo ir nuo 2018-01-01 d. įtraukta į asmens sveikatos
prieţiūros veiklų rūšių sąrašą;
 Komiteto narės Edita Ţilienė, Ieva Salialionė, Palmira Kazlauskienė ir Vilija Banevičienė
dalyvauja SAM sudarytoje darbo grupėje medicinos psichologo medicinos normai
parengti;
 LPS tinklalapyje sukurta Komiteto skiltis, kurioje talpinama klinikiniams ir sveikatos
psichologams aktuali informacija;
 Sudarytas teisės aktų, reglamentuojančių medicinos psichologo darbą, sąrašas ir paskelbtas
LPS tinklalapyje.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Laikotarpyje nuo 2017-03-11 iki 2018-03-15 įvyko 15 komiteto posėdţių, kurių metu analizuoti
teisės aktai, reglamentuojantys medicinos psichologo profesinę veiklą, kurta medicinos psichologo
medicinos norma, organizuota Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija, atsakyta į gautas
uţklausas. Taip pat vyko maţesnės apimties darbo grupių posėdţiai.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
Lietuvos psichologų sąjungos pozicija dėl Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos parengto
Asmens lytinės tapatybės pripaţinimo įstatymo projekto.
Lietuvos psichologų sąjungos pozicija dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių parengto Civilinio
kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1327.
Komiteto renginiai
2017-05-11/13 d. Janina Klimantavičienė vedė diskusiją „Laiko pulsas: ar esame pasiruošę
realybės iššūkiams?“ (Lietuvos psichologų kongresas – 2017, Mykolo Romerio universitetas,
Vilnius).
2017-10-02 d. Komitetas organizavo Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją „Iššūkiai,
geroji praktika ir ateities galimybės sveikatos apsaugos srityje“ („Eglės“ sanatorija, Birštonas).
Konferencijos metu Komiteto nariai vedė septynis uţsiėmimus: Rūta Sargautytė skaitė plenarinį
pranešimą „Psichologai – medicinos senbuviai ar naujakuriai?“, Edita Ţilienė, Palmira
Kazlauskienė ir Vilija Banevičienė vedė diskusiją „Teorija, praktika ir realybė psichikos sveikatos
centro medicinos psichologo darbe“, Janina Klimantavičienė, kartu su kolege Ilona Šulniene –
diskusiją „Psichologo darbo aktualijos sanatorijose“, Ieva Salialionė, kartu su kolege Ieva
Vaskeliene – diskusiją „Vaiko teisės psichologo klinikinėje praktikoje“, Robertas Petronis, kartu su
Pauliumi Skruibiu – diskusiją „Psichologinis konsultavimas ir psichoterapija: tapatumai ir
skirtumai“, Aušra Griškonytė ir Monika Linartienė – praktinį uţsiėmimą „Psichologo drąsa: kas
neparašyta vadovėliuose ir reglamentuose“, Alicja Juškienė – praktinį uţsiėmimą „Dėmesingas
įsisąmoninimas (angl. mindfulness) kaip būdas pasirūpinti savimi“. Konferencijoje dalyvavo du
šimtai dalyvių: klinikinių ir sveikatos psichologų, psichiatrų, vaikų ir paauglių psichiatrų,
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psichologijos studentų. Remiantis konferencijos įvertinimo anketos rezultatais, konferencija
įvertinta teigiamai, dalyviams vertingi buvo tiek pranešimai, tiek praktiniai uţsiėmimai, tiek
diskusijos, tiek galimybė pabendrauti tarpusavyje. 97 proc. apklaustųjų išreiškė pageidaujantys
dalyvauti kitoje Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencijoje. Atsiţvelgiant į dalyvių surašytas
pageidautinas jiems aktualias temas, rengiama „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencijos –
2018“ programa.
Tarptautinė veikla
Rūta Sargautytė atstovauja LPS EFPA Psichologijos ir sveikatos komitete.
2018-03-07 Rūta Sargautytė kaip EFPA Psichologijos ir sveikatos komiteto narė dalyvavo AMIANEurope (Global Allience of Mental Illness Advocacy Networks-Europe) seminare ir diskusijoje
„Improving empowerement and self-management of care in mental health. Towards a Call for Action“
Briuselyje, Europarlamente.
Kita komiteto veikla
 Atsakyta į 13 uţklausų;
 Pateikti pasiūlymai, kaip tobulinti LPS narių paieškos sistemą;
 2017 m. Edita Ţilienė ir Ieva Salialionė dalyvavo teismo procese: vertino medicinos
psichologo darbo kokybę;
 2017-05-05 Ieva Salialionė kaip LPS atstovė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje
apskrito stalo diskusijoje „Translyčių asmenų ţmogaus teisių uţtikrinimo perspektyvos
Lietuvoje“;
 2017-09-21 Rytis Pakrosnis atstovavo LPS forume „Psichikos sveikata skirtinguose
gyvenimo tarpsniuose: geroji praktika ir perspektyvos Lietuvoje“;
 2017-11-24 Edita Ţilienė kaip LPS atstovė dalyvavo „Kurk Lietuvai“ kartu su Sveikatos
apsaugos ministerija organizuojamoje viešoje konsultacijoje, kurios metu buvo siekiama
išskirti prioritetinius informacijos domenus ir rinktinus rodiklius Psichikos sveikatos centrų
stebėsenai, norint skatinti teikiamų paslaugų kokybę;
 2018-02-05 Aušra Griškonytė ir Edita Ţilienė deleguotos į darbo grupę dėl EuroPsy
supervizorių rengimo;
Veiklos planai
1. Baigti rengti Medicinos psichologo medicinos normą;
2. Teikti pasiūlymus SAM, kaip reglamentuoti medicinos psichologo darbą;
3. Atnaujinti teisės aktų, reglamentuojančių medicinos psichologo profesinę veiklą, sąrašą;
4. 2018-05-17/19 d. vesti diskusiją „Medicinos psichologo profesinės veiklos teisinis
reglamentavimas (Lietuvos psichologų kongresas – 2018, Klaipėdos universitetas,
Klaipėda);
5. 2018-10-01 d. suorganizuoti „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018“
(„Eglės“ sanatorija, Birštonas);
6. Organizuoti apklausą apie vykstančias intervizijų grupes, šių grupių sąrašą paviešinti LPS
tinklalapyje.
Ataskaitą parengė Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė I. Salialionė
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LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas
Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Nida Ţemaitienė
Komiteto nariai (2017-2018 m.)
Aina Adomaitytė
Ingrida Bobinienė
Sima Dirvelytė
Goda Gegieckaitė
Dr. Eglė Maţulytė-Rašytinė
Rasa Pališkienė
Dr. Paulius Skruibis
Dr. Ieva Vaskelienė
Simona Glodenienė
Giedrė Starkevičiūtė
Komiteto tikslas
Telkti psichologus, pasirengusius teikti pagalbą nukentėjusiems įvairiuose kritiniuose įvykiuose,
didelio mąsto nelaimėse, rūpintis traumų ir katastrofų psichologijos ţinių sklaida bei susijusių
kompetencijų ugdymu psichologų bendruomenėje.
Komiteto uždaviniai
 Psichologinę ir socialinę pagalbą krizių ir katastrofų atveju teikiančių specialistų registro
sudarymas ir bendradarbiaujančio tinklo išvystymas;
 Specialistų kompetencijų ugdymas;
 Psichologinės ir socialinės pagalbos integravimas į planus, skirtus pasirengimui ir krizių
bei katastrofų padarinių valdymui;
 Visuomenės švietimas.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
 2017 metų pabaigoje buvo suburta iniciatyvinė grupė (S. Dirvelytė, I. Vaskelienė ir N
Ţemaitienė) ir įsteigtas komitetas.
 Buvo išplatintas kvietimas LPS nariams į jį įsijungti ir aktyviai dalyvauti siekiant
įgyvendinti numatytus uţdavinius.
 Atlikta pageidaujančių dalyvauti komiteto veikloje psichologų atranka ir sudarytas
komiteto narių sąrašas.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 2 iniciatyvinės grupės pasitarimai.
Tarptautinė veikla
N. Ţemaitienė dalyvavo 2017 m. spalio 20 – 21 dienomis dalyvavo EFPA Katastrofų, traumų ir
krizių psichologijos komiteto posėdyje ir simpoziume „Europos šalyse išmoktos pamokos”
Čekijoje, Prahoje.
Veiklos planai
1. Psichologinę ir socialinę pagalbą krizių ir katastrofų atveju teikiančių specialistų ir
organizacijų registro sudarymas ir bendradarbiaujančio tinklo išvystymas:
1.1. Problemos aktualumo sklaida psichologų bendruomenėje:
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a. Kūrybinės dirbtuvės „Krizių ir katastrofų psichologija edukacinėje bendruomenėje“
VIII-ojoje kasmetinėje švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinėje konferencijoje
„Psichologinė pagalba ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės“.
b. Komiteto uţdavinių, veiklos ir rengiamo krizių ir katastrofų srityje bendradarbiaujančių
psichologų registro pristatymas Lietuvos Psichologų kongrese.
c. Pranešimas tarptautinėje Karo ir ekstremaliosios medicinos konferencijoje „Psichologinė
pagalba ekstremaliose situacijose: patirties pamokos“.
d. Pranešimas LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferencijoje: „Pirmosios
psichologinės pagalbos teikimo gairės ir iššūkiai didelio masto nelaimių atvejais“.
Konferencijoje taip pat situacijose gaires bei komiteto veiklą ir rengiamą registrą.
1.2. Psichologinę ir socialinę pagalbą krizių ir katastrofų atveju teikiančių psichologų
registro sudarymas.
2. Specialistų kompetencijų ugdymas krizių ir katastrofų psichologijos srityje:
2.1. Komiteto narių susipaţinimas su dokumentais, kitų šalių patirtimi.
2.2. Surengti uţsienio šalių ekspertų vedamus mokymus komiteto nariams ir registre
esantiems specialistams.
3. Psichologinės ir socialinės pagalbos integravimo į planus galimybių paieška, skirtus
pasirengimui ir krizių bei katastrofų padarinių valdymui:
3.1. Terminų apsibrėţimas.
3.2. Numatomos pagrindines veiklos kryptys.
3.3. Numatomi asmenys atsakingi uţ sprendimų priėmimą.
3.4. Teisės aktų analizė.
3.5. Kitų šalių sistemų analizė.
4. Šviesti visuomenę krizių, traumų ir katastrofų psichologijos srityje:
4.1. Parengti pranešimus ţiniasklaidai.
4.2. Skleisti informaciją LPS ir platesnės psichologų bendruomenės rėmuose.
Ataskaitą parengė Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto pirmininkė prof. dr. N. Žemaitienė.

LPS Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto veiklos ataskaita
Pirmininkė
Dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė
Nariai
Valdonė Isiūnaitė
Dr. Goda Kaniušonytė
Doc.dr. Evaldas Kazlauskas
Doc.dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Doc.dr. Rytis Pakrosnis
Komiteto savanorės: Sabina Ţitlinskytė, Gabija Kisieliūtė.
Komiteto tikslas
Uţtikrinti sklandų europinio psichologų kvalifikacijos standarto (EuroPsy) ir šio standarto
atitikimą patvirtinančio sertifikato diegimą ir plėtrą Lietuvoje.
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Komiteto uždaviniai
 Uţtikrinti Lietuvos psichologų ir visuomenės informuotumą apie EuroPsy ir EuroPsy
psichologus.
 Uţtikrinti 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 28 EuroPsy sertifikatus. Šiuo metu iš viso yra suteikta 172 EuroPsy sertifikatai
Lietuvos psichologams;
- Dalyvavo EuroPsy susitikime Briuselyje (2018 m. kovo mėn., atstovė dr. Inga
Truskauskaitė-Kunevičienė);
- Dalyvavo supervizuojamos praktikos konferencijoje (2017 m. rugpjūčio mėn., atstovas dr.
Rytis Pakrosnis);
- Parengė ir pristatė metinę ataskaitą EFPA‟i;
- Bendradarbiavo su EFPA rengiant išaiškinimą dėl psichologo universitetinės praktikos
studijų metu ir supervizuojamos praktikos studijoms pasibaigus;
- Apklausė EuroPsy psichologus dėl jų noro/ketinimo dalyvauti EuroPsy supervizorių
mokymuose ir tapti EuroPsy supervizoriais;
- Parengė supervizuojamos praktikos sistemos diegimo Lietuvoje planą (planuojama, kad
pirmoji mokymų komanda startuos 2018 m. rudenį);
- Kreipėsi į Britanijos psichologijos asociaciją dėl supervizuojamos praktikos diegimui
reikalingų dokumentų;
- Viešino EuroPsy Lietuvos psichologų kongreso metu ir e-paštu Lietuvos psichologų
sąjungos nariams ir kitiems Lietuvos psichologams;
- Kreipėsi į LPS dėl tęstinio profesinio tobulėjimo elektroninio registravimo;
- Kreipėsi į LPS Valdybą dėl supervizuojamos praktikos komisijos įsteigimo, dalyvavo ją
sudarant, skyrė komisijos pirmininką, parengė komisijos veiklos tikslus ir uţdavinius;
- Pateikė paraišką Amerikos psichologijos asociacijai dėl dalinio supervizuojamos praktikos
mokymų finansavimo.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Iš viso įvyko 8 Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto posėdţiai. Posėdţių metu buvo
svarstomos psichologų paraiškos bei aptarta:
- Supervizuojamos praktikos sistemos diegimo planas;
- Bendradarbiavimo su Europos asociacijomis galimybės dėl dokumentų parengimo
supervizuojamos praktikos sistemai;
- Supervizuojamos praktikos komisijos darbo tikslai ir gairės.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
 Kreipimasis į EFPA dėl psichologo studijų praktikos ir supervizuojamos praktikos
skirtumų išaiškinimo;
 Kreipimasis į EFPA ir BPS dėl supervizuojamos praktikos dokumentų;
 Kreipimasis į Slovėnijos psichologų asociaciją dėl supervizuojamos praktikos dokumentų;
 Paraiška APA dėl dalinio supervizuojamos praktikos mokymų finansavimo.
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Tarptautinė veikla
2017 m. rugpjūčio mėn. – pirmoji supervizuojamos praktikos konferencija Liublianoje (Atstovas
dr. Rytis Pakrosnis);
2018 m. kovo mėn. – kasmetinis EFPA Nacionalinių EuroPsy suteikimų komitetų pirmininkų
susitikimas Briuselyje (atstovė dr. Inga Tuskauskaitė-Kunevičienė).
Veiklos planai
 Dalyvauti supervizuojamos praktikos mokymų vadovų mokymuose 2018 m. geguţės mėn.
Esant pakankamiems ţmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams:
 Parengti EuroPsy supervizorių mokymų programą;
 Pravesti EuroPsy supervizorių mokymus;
 Paskelbti EuroPsy supervizorių sąrašą.
Ataskaitą parengė Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto pirmininkė
dr. I. Truskauskaitė-Kunevičienė

LPS Organizacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita
Pirmininkė
Marija Miselytė
Nariai
Doc. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Dr. Giedrė Genevičūtė-Janonė
Rita Ţiauberytė-Jakštienė
Šarūnas Mačiulis
Justė Bakanauskaitė
Dalia Mackelienė
Komiteto savanoris: Tadas Vadvilavičius.
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
2017-2018 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.
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Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Komiteto posėdţiai buvo rengiami maţiausiai kartą per mėnesį, daugiausiai jų skiriant
kasmetinės konferencijos ir diskusijų, skirtų organizaciniams psichologams, organizavimui. Taip
pat vyko posėdţiai psichologų veiklos licenzijavimo, psichologo profesinės etikos ir LPS narių
duomenų bazės atnaujinimo klausimais. Viso įvyko 18 posėdţių.
Komiteto renginiai
2017m. balandţio 21 dieną vyko VII-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas
organizacijoje. Kuo vertinga darbuotojų įvairovė?” (MKIC). Konferencija organizuota kartu su
Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Vytauto Didţiojo
universiteto Teorinės ir Bendrosios psichologijos katedromis.
2017 05 11-13 LPK metu komiteto narės Marija Miselytė, Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė ir Giedrė
Genevičiūtė-Janonė moderavo diskusiją „Naujos/lanksčios darbo formos - galimybės ir iššūkiai
psichologo ţvilgsniu”.
2017 11 21 LPS Organizacinės psichologijos komitetas sukvietė į diskusiją Vilniaus universitete
„Psichologų ir psichologijos vaidmuo reklamoje: (ne)galimybės Lietuvoje?“. Diskusijoje dalyvavo
psichologai, studentai ir reklamos industrijos atstovai, viešųjų ryšių ir reklamos psichologijos
dalyko dėstytoja dr. N. Norvilė, kiti besidomintys psichologija reklamoje. Diskusiją parengė ir
moderavo verslo psichologas Šarūnas Mačiulis.
Veiklos planai
2018 05 11-13 LPK metu komiteto narės Giedrė Genevičiūtė-Janonė ir Marija Miselytė moderuos
diskusiją „Organizacinio psichologo vaidmuo vakar, šiandien, rytoj”.
2018 11 08 organizuojama VIII-oji Organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas
organizacijoje“, Vilnius.
Ataskaitą parengė Organizacinės psichologijos komiteto pirmininkė M. Miselytė

LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto veiklos ataskaita
Pirmininkė
Doc. dr. Dalia Nasvytienė
Nariai
Dr. Dalia Antinienė
Rasa Bubnienė
Dr. Graţina Gintilienė
Dr. Sigita Girdzijauskienė
Vida Gudauskienė
Palmira Kazlauskienė
Estera Švelniūtė Ašembergė

Komiteto tikslai
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Išlieka nepakitę nuo komiteto įsikūrimo - aktualių psichologinio įvertinimo dokumentų rengimas;
konstruktyvus bendradarbiavimas su bendruomenės nariais; tinkamos psichologinio įvertinimo
politikos formavimas.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Savo gyvavimo dešimtmetį komitetas pasitinka su nuostata, kad psichologinio įvertinimo
paslaugos kokybę gali laiduoti tik įvairialypis bendradarbiavimas – ir su artimiausiais kolegomis,
ir su gretimų sričių profesionalais, ir su kituose kontekstuose dirbančiais psichologais. Siekėme,
kad psichologų dialogas ir tarpdalykinis bendradarbiavimas priartintų prie supratimo apie orų ir
patikimą psichologinį vertinimą. Šįmet ypač akcentavome mokykliniame kontekste dirbančių
psichologų ir pedagogų, edukologų pastangų dermę bei tarpusavio supratimą.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Prieš kiekvieną komiteto renginį rengėme virtualius posėdţius (viso – tris).
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
Kartu su LPS Vaiko psichologinės gerovės komitetu 2017 06 01 paskelbėme bendrą pranešimą
spaudai „Ankstyva mokyklos pradţia: „uţ“ ar „prieš“?, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
Atsakyta į dvi uţklausas apie psichologinio vertinimo metodikų taikymą.
Komiteto renginiai
 2017 m. gruodţio 11 d. komiteto narės doc. Gintilienės iniciatyva surengtas susitikimas su
Varšuvos universiteto neuropsichologijos profesore habil. dr. E.Lojek. Jos tema labai iškalbi
– „Beieškant auksinio standarto neuropsichologiniame įvertinime“. Profesorė dalykiškai ir
geranoriškai pasidalijo savo patirtimi pranašumus ir pavojus, kurie kyla adaptuojant
uţsienyje sukurtus įvertinimo instrumentus, kuriant originalias metodikas.
 2018 m. sausio 19 d. kartu su VU Pedagogikos centru surengėme praktinį seminarą „Ką
psichologai, mokytojai ir tėvai turėtų ţinoti apie pasiekimų testavimą?“. Jame dalyvavo per
60 mokytojų, edukologų ir psichologų, gyvai susidomėjusių komiteto narių ir svečių
pranešimais. Konkrečiai, renginio viešnia Nacionalinio egzaminų centro ekspertė A.
Ranonytė pasidalijo savo unikalia patirtimi apie pasiekimų testų kūrimą ir vystymą
Lietuvoje, dr. S. Girdzijauskienė taikliai kėlė klausimą apie pasiekimų testų naudą tėvams,
vaikams ir ugdytojams, VU lekt. D. Butkienė nuţymėjo neginčijamą takoskyrą tarp
pasiekimų testų ir uţduočių lapų, dr. D. Nasvytienė priminė prosocialią pasiekimų testų
paskirtį, dr. G. Gintilienė prognozavo šių testų vystymo tendencijas.
Tarptautinė veikla
2018 m. sausio mėn. dr. G. Gintilienė į EFPA Įvertinimo valdybos susitikimą Berlyne išsiuntė
pranešimą apie Testavimo ir įvertinimo situaciją Lietuvoje 2017 m.
2018 m. vasario 28 d. nominavome komiteto narę dr. G. Gintilienę Tarptautinės testų komisijos
įsteigtam prof. Th. Oakland„o apdovanojimui uţ svarų indėlį testavimo ir įvertinimo srityje.
Kita komiteto veikla
2017-2018 m. LPS Etikos komiteto prašymu dr. G. Gintilienė ir dr. D. Nasvytienė padėjo svarstyti
galimus psichologo profesinės etikos paţeidimus.
Veiklos planai
Ketiname ir toliau organizuoti teminius renginius, plėtoti dialogą su psichologais ir kitų sričių
kolegomis. Sulaukiame daug pasiūlymų bendradarbiauti, suformuluoti savo poziciją aktualiais
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psichologinio įvertinimo klausimais, tačiau šįmet akivaizdţiai pamatėme, kad paklausą būtina
derinti su komiteto narių galimybėmis.
Ataskaitą parengė Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto pirmininkė
doc. dr. D. Nasvytienė

LPS Psichlogų veiklos reglamentavimo komiteto veiklos ataskaita
Pirmininkas
Doc. dr. Alfredas Laurinavičius
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 savo veikloje 2017–2018 m. laikotarpiu vadovavosi Europos Psichologų Asociacijų
Federacijos (EFPA) EuroPSY nuostatomis, kurios numato 4 minimalius reikalavimus
savarankiškai psichologo praktinei veiklai: (1) tinkamą psichologo išsilavinimą (psichologijos
bakalauro ir magistro laipsnio); (2) praktinę veiklą konkrečioje srityje, kuri pradţioje atliekama su
prieţiūra; (3) psichologo profesinės etikos kodekso laikymąsi; (4) nuolatinį kvalifikacijos kėlimą.
Šių nuostatų įtvirtinimą įstatymu savo kreipimesi į LR Seimo narius 2017 lapkričio 27 d. palaikė ir
EFPA prezidentas Telmo Mourinho Baptista. Siekdami įgyvendinti šiuos minimalius
kvalifikacinius Europos Psichologų Asociacijų Federacijos, kuriai priklauso ir Lietuvos psichologų
sąjunga, reikalavimus komiteto nariai dalyvavo susirinkimuose ir posėdţiuose, kuriuose buvo
svarstomo parengti ir rengiami teisės aktai. Taip pat šie 4 siektini kvalifikaciniai reikalavimai buvo
pristatomi kaip reikalingi įtvirtinti rengiamame Psichologų praktinės veiklos įstatyme įvairiose
diskusijose, ţiniasklaidoje bei LR Seimo frakcijų bei kituose posėdţiuose.
Komiteto nariai dalyvavo ir kituose posėdţiuose, kuriuose buvo sprendţiami psichologų veiklos
įtraukimo į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių klausimai.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Komiteto nariai nuolat dalyvavo su psichologo praktinės veiklos reglamentavimu susijusiuose
posėdţiuose LR Seime, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisėje, LR Ūkio
ministerijoje, LR Sveikatos ministerijoje. Komiteto nariai A. Laurinavičius ir N. Grigutytė pastoviai
dalyvavo LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto rengiamuose posėdţiuose bei įstatymo pataisų
klausymuose, įstatymo aktualijoms skirtose diskusijose. Komiteto narys Jonas Eimontas 2018-0206 kartu su Lietuvos statistikos departamento ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais
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dalyvavo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, skirtame Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus papildymo klausimams. Komiteto veikla buvo pristatoma Valdybos posėdţiuose.
Posėdţių ir susitikimų datos: 2017-05-10, 2017-05-24, 2017-06-07, 2017-09-13, 2017-09-22, 2017-0929, 2017-10-11, 2017-10-13, 2017-10-18, 2017-10-20, 2017-11-15, 2017-12-07, 2017-12-12, 2017-12-16,
2017-12-21, 2018-01-17, 2018-01-18, 2018-01-31.

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
 Informacija apie komiteto veiklą, psichologų praktinės veiklos įstatymo aktualijas yra
pateikiamos LPS naujienlaiškyje.
 Komiteto nariai apie psichologijos įstatymo aktualias atsakinėjo į LPS narių (ir ne narių)
uţklausas, davė interviu televizijos ir radijo laidoms.
 Komiteto nariai prisidėjo prie Lietuvos psichologų sąjungos kreipimosi į LR Seimo narius
2017 lapkričio 20 d. formulavimo.
 Dalyvavimas rengiant pranešimą spaudai „Europos psichologai kreipėsi į Seimo narius
ragindami priimti Psichologų praktinės veiklos įstatymą“ 2017 lapkričio 27 d.
 Komiteto nariai parengė su Psichologų praktinės veiklos susijusios LPS puslapio skiltį
„REGLAMENTAVIMAS“.
Komiteto renginiai
2017-10-18 diskusija psichologų veiklos reglamentavimo klausimais.
2017-12-01 išplėstinis LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto posėdis skirtas pasiūlymų
Įstatymo straipsnių pakeitimui ir papildymui nagrinėjimui.
2018-02-05 LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto posėdis skirtas pasiūlymų Įstatymo
straipsnių pakeitimui ir papildymui nagrinėjimui.
2018-03-07 diskusija su Lietuvos psichologijos studentų asociacijos LiPSA nariais apie Psichologų
praktinės veiklos įstatymo aktualijas.
Veiklos planai
Priėmus psichologijos praktinės veiklos įstatymą iškils būtinybė rengti tolesnius psichologo
praktinę veiklą reglamentuojančius dokumentus (priţiūrimą 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
Pirmininkė
Arūnė Mačiulienė
Nariai
Doc. dr. Alfredas Laurinavičius
Doc. dr. Ilona Laurinaitytė
Violeta Cimalanskaitė
Virginija Klimukienė
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Komiteto tikslas
Vienyti psichologus, dirbančius teisėsaugos institucijose, statutinėse organizacijose ar kitose
srityse, susijusiose su teisės psichologija, bei atstovauti jų interesams.
Komiteto uždaviniai
 Skatinti teisės psichologijos srityse dirbančių psichologų bendravimą ir bendradarbiavimą;
 Nagrinėti psichologams, kurie dirba teisėsaugos institucijose, statutinėse organizacijose ar
kitose srityse, susijusiose su teisės psichologija, aktualius klausimus;
 Teikti siūlymus LPS valdybai sprendţiant psichologams, kurie dirba teisėsaugos
institucijose, statutinėse organizacijose ar kitose srityse, susijusiose su teisės psichologija,
aktualius klausimus;
 Teikti aktualią informaciją visiems psichologams, kuriems tenka spręsti teisės ir
psichologijos sandūroje kylančias problemas;
 Uţtikrinti metodinės ir praktinės pagalbos prieinamumą psichologus, dirbantiems
teisėsaugos institucijose, statutinėse organizacijose ar kitose srityse, susijusiose su teisės
psichologija.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Per 2017 m. – 2018 m. ataskaitinį periodą komiteto veikla buvo orientuojama į komiteto narių
skaičiaus didinimą, todėl aktyviai buvo ieškoma naujų narių. Per ataskaitinį periodą atsinaujino
komiteto sudėtis bei prisijungė nauji nariai. Tikimasi, kad atsinaujinęs komitetas galės efektyviau
įgyvendinti Teisės psichologijos komiteto uţdavinius.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
Per ataskaitinį laikotarpį vyko du nuotoliniai komiteto posėdţiai, kurių metu buvo svarstoma
komiteto sudėtis ir psichologų, išreiškusių norą prisijungti prie komiteto veiklos, kandidatūros.
Kito posėdţio metu buvo svarstomi komitetui aktualūs einamieji klausimai, diskutuojama dėl
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl pageidaujančių dalyvauti nepilnamečių
apklausose baudţiamajame procese psichologų sąrašo sudarymo ir administravimo tvarkos
aprašo patvirtinimo” projekto bei galimų problemų psichologams, kurie bus įrašyti į minimą
psichologų sąrašą.
Kita komiteto veikla
 Komitetas pateikė siūlymus ir pastabas Lietuvos psichologų sąjungos prezidentei dėl
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl pageidaujančių dalyvauti nepilnamečių
apklausose baudţiamajame procese psichologų sąrašo sudarymo ir administravimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto.
 Komiteto nariai dalyvavo diskusijose, kuriose psichologams buvo pristatomas Psichologų
praktinės veiklos įstatymo projektas.
 Komiteto narė doc. dr. Ilona Laurinaitytė skaitė pranešimą metinėje statutinėse
organizacijoje dirbančių psichologų konferencijoje.
 Aktyviai buvo ieškoma teisės psichologų ar teisėsaugos srityse dirbančių psichologų,
norinčių prisijungti prie teisės psichologijos komiteto veiklos.
 Pagal komiteto veiklos sritį buvo pateikiama informacija ir atsakymai į gautas uţklausas.
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;
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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
Dr. Vaida Kalpokienė
Aušra Kurienė
Dr. Dalia Nasvytienė
Estera Švelniutė Ašembergė
Vanda Vaitekonienė
Komiteto tikslai
 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.
Komiteto uždaviniai
 Reaguoti į aktualius visuomenėje vaikų gerovės reiškinius bei išsakyti vaikų poreikius
labiausiai atliepiančią psichologų poziciją;
 Dalyvauti svarstant ir sprendţiant 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 tarpţinybinio bendradarbiavimo sprendţiant su vaiko gerove susijusius
klausimus.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka
Pavieniai komiteto nariai ir toliau yra aktyviai įsitraukę į veiklas, susijusias su komiteto tikslais bei
uţdaviniais. Tačiau komitetas 2017-2018 metais veiklų beveik nevykdė. Vangiai vyko ir
elektroniniai komiteto posėdţiai. Per ataskaitinį laikotarpį komitetas dalyvavo drauge su Etikos
komitetu vieno skundo svarstyme. Taip pat padėjo atsakyti į porą raštų ar kreipimųsi LPS biurui.
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai
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Organizuoti trys elektroniniai posėdţiai, tik vienas jų laikytinas įvykusiu. Kiti du nevyko, nes
juose dalyvavo tik 2-3 komiteto nariai.
Veiklos planai
Komitetas baigia savo 3 metų veiklos kadenciją, taigi turėtų būti renkamas naujas komiteto
pirmininkas, svarbu atnaujinti ir komiteto sudėtį. Naujasis komitetas turėtų numatyti tolesnius
uţdavinius bei veiklos planą.
Ataskaitą parengė Vaiko psichologinės gerovės komiteto pirmininkė prof. dr. R. Jusienė
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