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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

PASITARIMO DĖL PSICHOLOGŲ VEIKLOS   

PROTOKOLAS 

2019-08-01     Nr. LV-224 

Vilnius 

Pasitarimas įvyko 2019 m. liepos 29 d. 14.30 val. Vyriausybės kanceliarijos (LRVK) Mažojoje salėje 

(413 kab.). 
Pasitarimo pirmininkas –   Ministro Pirmininko patarėjas Donatas Matuiza  

Pasitarimo sekretorė –  LRVK Socialinės politikos  grupės patarėja Daiva Buivydaitė-Garbštienė 

Pasitarimo dalyviai: 

Vilma Augienė – socialinės apsaugos ir darbo viceministrė  

Daina Urbonaitienė  – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vyriausioji 

patarėja vaikų klausimais   

Algirdas Šešelgis – sveikatos apsaugos viceministras  

Ignas Rubikas  – Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Psichikos sveikatos 

skyriaus vedėjas   

Kornelija Tiesnesytė  – švietimo, mokslo ir sporto viceministrė  

Asta Dilytė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Švietimo 

pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė 

Roma Jusienė – Lietuvos psichologų sąjungos narė  

Nerijus Ogintas – Lietuvos psichologų sąjungos narys 

Julija Umbrasaitė – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) 

analitikė 

Aušrina Genienė – LRVK Viešojo valdymo grupės patarėja 

Eglė Neciunskienė – LRVK Socialinės politikos grupės vadovė 

Pasitarimo esmė – aptarti psichologų veiklos teikiant pagalbą vaikui ir šeimai vaiko teisių apsaugos, 

švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų srityse bei apsaugant vaiko, dalyvaujančio 

baudžiamajame, civiliniame, administraciniame procesuose, interesus situaciją ir galimybes centralizuoti 

psichologų pasitelkimo organizavimą ir valdymą.  

 

SVARSTYTA:   

1. MOSTA atliktos psichologų veiklos situacijos analizės ir siūlymų dėl centralizuoto psichologų 

pasitelkimo organizavimo ir valdymo modelio pristatymas.    

Vyriausybės kanclerio 2018-12-21 pavedimu Nr. S-4504 pavesta MOSTA kartu su suinteresuotomis 

institucijomis iki 2019-06-01 atlikti ir pateikti psichologų veiklos teikiant pagalbą bei paslaugas vaikui ir 

šeimai vaiko teisių apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų srityse bei apsaugant vaiko, 

dalyvaujančio baudžiamajame, civiliniame, administraciniame procesuose, interesus situacijos bei poreikių 

analizę ir pateikti siūlymus dėl centralizuoto psichologų pasitelkimo organizavimo ir valdymo modelio. 

Pagrindinės tyrimo įžvalgos, išvados:  

 Šalyje yra apie 1,5 tūkst. psichologų, dirbančių pagal darbo sutartis („Sodros“ 2018-07-01 duomenys).  

Daugiausia jų švietimo srityje (801), sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityse (687). 

 Pagrindinės problemos: psichologų trūkumas (ypač regionuose), mažas darbo užmokestis, nepakankamas 

psichologų praktinės veiklos reglamentavimas. 

 Centralizuotą visas psichologų veiklas apimantį modelį diegti netikslinga, tačiau psichologų pasitelkimas 

gali būti labiau centralizuotas atskirose srityse ar specifiniais atvejais.  

 Psichologų, pageidaujančių padėti apklausti asmenis baudžiamajame procese, sąrašo sudarymas vertintinas 

kaip pasiteisinęs modelis, tačiau tikslinga jį tobulinti. 

  Daugelis psichologų paslaugų yra teikiamos savivaldybės lygmeniu, todėl tikslinga būtų stiprinti 

bendradarbiavimą vietos lygmeniu.  

 Būtina aiškiau reglamentuoti psichologų praktinę veiklą: Psichologų praktinės veiklos įstatymas galėtų 

išspręsti psichologų kompetencijos, kokybės priežiūros, profesinių standartų klausimus. 
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2. Diskusija dėl psichologų, dirbančių pagalbos vaikui ir šeimai srityje, veiklos tobulinimo. 

Lietuvos psichologų sąjungos atstovai atkreipė dėmesį, kad būtina reglamentuoti psichologų veiklą: ši veikla 

kol kas nėra licencijuojama, išsilavinimo reikalavimai nenustatyti, dėl to nukenčia psichologų teikiamų 

paslaugų kokybė (ypač teikiančiųjų paslaugas privačiai). Lietuvos psichologų sąjungos iniciatyva yra 

sudarytas šios sąjungos narių sąrašas, kurį galima panaudoti kaip psichologų paieškos įrankį (sąraše pateikta 

informacija pagal psichologo specializaciją, veiklos vietą, išsilavinimą, įgytą Europsy sertifikatą), tačiau 

psichologai registruojasi jame savanoriškai (šiuo metu užsiregistravę apie 600 psichologų). Daugelį 

probleminių paslaugų kokybės ir prieinamumo klausimų spręstų Psichologų praktinės veiklos įstatymas, 

tačiau jo projekto rengimas ir svarstymas Seime yra užstrigęs.     

ŠMSM atstovai pažymėjo, kad šiuo metu iš beveik 900 psichologų pareigybių švietimo srityje užimta apie 

500 pareigybių – daugelis psichologų dirba ne visu etatu. Dėl mažų atlyginimų psichologų trūksta, todėl 

negalima užtikrinti psichologinės pagalbos kiekvienoje mokykloje.  

SADM pažymėjo, kad psichologų socialinės apsaugos srityje nepakanka, dažnai psichologų nepavyksta 

įdarbinti socialinių paslaugų įstaigose ar pasitelkti įgyvendinant įvairius ES paramos lėšomis  finansuojamus 

paslaugų plėtros projektus dėl jiems taikomų žemų atlygio koeficientų ir galimo mokėti darbo užmokesčio. 

Vyriausybė 2019-06-19 nutarimu Nr. 618 yra patvirtinusi Bazinį paslaugų šeimai paketą, į kurį įtraukta 

psichosocialinė pagalba ir numatytos rekomendacinės normos savivaldybėms dėl šių paslaugų užtikrinimo.  

Didžioji dalis psichologinės pagalbos paslaugų teikiamos savivaldybių lygmeniu. Psichologinės pagalbos 

prieinamumo savivaldybėse problemos galėtų būti sprendžiamos pasitelkiant tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorius, tačiau jų veiklą būtina tobulinti. ŠMSM atstovai informavo, kad šiuo metu 

yra rengiamas Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas, kuriame siūloma tikslinti 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijas. 

SAM atstovai pažymėjo, jog taip pat pritaria, kad absoliutus psichologų centralizavimo modelis netikslingas, 

tačiau kai kuriuos procesus būtų galima konsoliduoti; pasitelkiant Lietuvos psichologų sąjungą, licencijuoti 

psichologų praktinę veiklą, visus užsiimančius šia veikla psichologus registruoti ir pan. Siekiant tobulinti 

psichologų veiklą ir didinti paslaugų prieinamumą, lygiagrečiai rengiami ir psichoterapeutų veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų projektai.           

 

NUTARTA. Pasiūlyti SAM, ŠMSM, SADM ir Lietuvos psichologų sąjungai: 

1. Iki 2019 m. rugsėjo 10 d. pateikti Vyriausybės kanceliarijai siūlymus raštu ir (ar) el. paštu 

(daiva.buivydaite@lrv.lt) dėl psichologų veiklos tobulinimo (psichologų pasitelkimo organizavimo ir jų 

paslaugų prieinamumo didinimo / paslaugų kokybės užtikrinimo / atlygio didinimo).  
2. Pateikti siūlymus dėl Seime svarstomų Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektų Nr. XIIIP-685 ir 

Nr. XIIIP-3234 (https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35791&p_k=1) (Seimo Sveikatos reikalų komitetas 

pastabų laukia iki 2019 m. rugpjūčio 9 d.). Siūlymų kopijas siųsti Vyriausybės kanceliarijai raštu ir (ar) 

el. paštu (daiva.buivydaite@lrv.lt).  

 

 

Pasitarimo pirmininkas                                                                          Donatas Matuiza 

 

Pasitarimo sekretorė                                                                               Daiva Buivydaitė-Garbštienė 
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