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PASIŪLYMAI PSICHOLOGŲ PRAKTINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. 
XIIIP-685(2) TOBULINIMUI 

 
 
Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektas Nr. XIIIP-685(2) po svarstymo Seime (LRS) yra 
grąžintas LRS Teisės ir teisėtvarkos komitetui tobulinti. 2018 m. lapkričio 30 d. Komitete vykusių 
klausymų dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto metu psichologai buvo kviečiami 
susitarti ir teikti konkrečius pasiūlymus įstatymo tobulinimui. Įvyko kelios diskusijos psichologų 
bendruomenėje: 2018 m. gruodžio 21 d. ir 2019 m. sausio 15 d. įvyko diskusijos dėl psichologų 
veiklos reglamentavimo, kai prie diskusijų stalo susėdo skirtingas pozicijas Lietuvos psichologų 
praktinės veiklos įstatymo projekto atžvilgiu turintys psichologai. Vasario 1 d. vyko išplėstinis 
Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) Valdybos posėdis, kuriame LPS nariai ir Valdyba pateikė ir 
apsvarstė pasiūlymus Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui Nr. XIIIP-685(2). 
Formuluojant pasiūlymus buvo siekiama, kad Įstatymo projekto veiklos reglamentavimo nuostatos 
būtų kuo palankesnės psichologų bendruomenei Lietuvoje ir būtų įtvirtintos 4 pagrindinės 
psichologų praktinės veiklos nuostatos: tinkamas išsilavinimas; praktinės veiklos pradžia atliekama 
su labiau patyrusio kolegos priežiūra; psichologo profesinės etikos kodekso laikymasis; nuolatinis 
kvalifikacijos kėlimas. 
 
Teikiame LPS Valdybos posėdyje patvirtintus pasiūlymus Psichologų praktinės veiklos įstatymo 
projektui Nr. XIIIP-685(2): 

1. Siekiant didesnio tikslumo 2.3 punkte apibrėžta psichologo supervizoriaus sąvoka, jog tai 
yra psichologas, turintis galiojančią psichologo praktinės veiklos licenciją ir ne mažesnį 
kaip penkerių metų praktinio darbo stažą psichologų profesinės veiklos srityje, įrašytas į 
psichologų praktinės veiklos licencijavimo institucijos sudarytą psichologų supervizorių 
sąrašą ir pagal kompetenciją turintis teisę prižiūrėti psichologo praktinės veiklos licencijos 
siekiančio psichologo praktinę veiklą siūloma keisti į psichologas, turintis galiojančią 
psichologo praktinės veiklos licenciją ir ne mažesnį kaip trejų metų praktinio darbo stažą 
psichologų profesinės veiklos srityje, įrašytas į psichologų praktinės veiklos licencijavimo 
institucijos sudarytą psichologų supervizorių sąrašą ir pagal kompetenciją atitinkamoje 
praktinės veiklos srityje galintis prižiūrėti psichologo praktinės veiklos licencijos siekiančio 
psichologo praktinę veiklą. 

2. 4.4 punktą Psichologas, norėdamas gauti psichologo praktinės veiklos licenciją, prižiūrimą 
psichologo praktinę veiklą tam tikroje psichologų profesinės veiklos srityje turi atlikti per 
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penkerius metus siūlome keisti į ...per penkerius metus, neįskaičius gimdymo ir vaiko 
priežiūros atostogų, kadangi vien tik laikotarpio didinimas, neminint gimdymo ir vaiko 
priežiūros atostogų, neužtikrina asmens teisės į profesijos įgijimo ir šeimos gyvenimo 
derinimą.   

3. Remiantis Europsy nuostatais, siūloma švelninti reikalavimą, kad supervizorius turi turėti ne 
mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, ir taip užtikrinti didesnę galimybę  susirasti supervizorių. 
Siūlome 5.2.2. punktą turi ne mažesnį kaip penkių metų praktinio darbo stažą psichologų 
profesinės veiklos srityje keisti į turi ne mažesnį kaip trejų metų praktinio darbo stažą 
psichologų profesinės veiklos srityje (įsigaliojus įstatymui - po licencijos įgijimo).  

4. Siekiant suderinti su Europsy standartais, siūloma didinti laikotarpį, kas kiek laiko 
psichologas turi pranešti Licencijavimo tarnybai apie kvalifikacijos tobulinimą ir 20.5. 
punktą nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją ir Psichologo praktinės veiklos licencijavimo 
taisyklių nustatyta tvarka kas penkerius metus pranešti Licencijavimo komisijai apie 
profesinės kvalifikacijos tobulinimą pakeisti į ...nustatyta tvarka kas septynerius metus ... 

 
Lietuvos psichologų sąjungos Valdyba palaiko poziciją, kad psichologų licencijavimo funkcija yra 
deleguojama savivaldai, t.t. pačiai psichologų bendruomenei, nepriklausomai, ar tai būtų LPS, ar 
naujai steigiami psichologų rūmai, ar kt. 
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