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LPS Edukacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkė: Prof. dr. Ala Petrulytė.
Komiteto narės: Žydrė Arlauskaitė, Virginija Guogienė, Rasa Bubnienė, Alina Martinkutė-Vorobej, Inga
Polikevičiūtė, Ona Mačiulytė, Raminta Zdanevičiūtė.
Komiteto savanorė: Viktorija Mockutė.
Komiteto tikslai:
▪ Atstovauti švietimo sistemoje dirbantiems psichologams šalies ir užsienio psichologų asociacijose,
konferencijose ir kituose renginiuose, plėtoti bendradarbiavimą su edukacinių bendruomenių
psichologais;
▪ Organizuoti švietimo sistemos psichologams kasmetines mokslines – praktines konferencijas ir, pagal
galimybes, kitus renginius;
▪ Atlikti apklausas/tyrimus, įgyvendinti projektus aktualiomis švietimo sistemoje dirbantiems
psichologams bei kitų ugdymo bendruomenės nariams temomis, akcentuojant jų poreikius,
psichologinę gerovę ir veiklos aktualijas (esant finansiniams resursams);
▪ Bendradarbiauti su EFPA asociacijos psichologais, dirbančiais švietimo tinkle, su EFPA “Psychology
in education” vykdomuoju komitetu, su LPS Valdyba, Komitetais, PPT, LiPSA, ISPA;
▪ Rengti atsakymus, koreguoti dokumentus ir konsultuoti psichologus bei institucijas pagal užklausas;
▪ Bendradarbiauti su EFPA “Psychology in education” vykdomuoju komitetu, dalyvauti jo veikloje.
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Komiteto veiklos ataskaitos santrauka:
• per LPS EPK 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 10-ją mokslinę konferenciją 2020 m balandžio
mėn., tačiau planuota konferencija neįvyko dėl COVID-19 pandemijos. Remiantis Lietuvos bei
užsienio šalių gerąją patirtimi, buvo susitelkta į Edukacinio komiteto nuotolinės mokslinės
konferencijos, planuotos 2021 m. kovo mėn. 05 d. ,,Pagalba ugdymo bendruomenei kuriant
psichologinę gerovę nuotolinio mokymo iššūkių metu”, organizavimą.
• Per ataskaitinį laikotarpį (2020 m.- 2021m.).buvo tęsiamas šalies mokyklinio amžiaus vaikų emocinės
ir socialinės sveikatos raiškos tyrimas/projektas, kurio rezultatai paviešinti tarptautinėje mokyklos
psichologų konferencijoje” Kizės intervencija mokyklose” („Crisis intervention in schools“),
Bratislavoje ( Slovakija).
• EFPA vykdomojo komiteto “ Ugdymo psichologija” („Psychology in education“) veiklose numatyta
2021m. - 2022 m.pateikti dvi publikacijas (A.Petrulytė ir V. Guogienė bei Ž.Arlauskaitė) EFPA
specialiame ugdymo psichologijos mokslo leidinyje žurnale “Psichologijos horizontai” (“Psychology
of Horizons”) (Slovakija).
Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai:
įvyko trys posėdžiai: 2020 03 24, Nr.50; 2020 09 10, Nr.51; 2020 11 30, Nr.52. Posėdžiuose svarstyti
klausimai:
• pasirengimas LPS EPK švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinėms konferencijoms - 2020
m. ( “Psichologinė pagalba kuriant psichologinę gerovę ugdymo bendruomenėje”) – neįvyko dėl
šalyje paskelbto karantino ir 2021 m. (“Pagalba ugdymo bendruomenei kuriant psichologinę gerovę
nuotolinio mokymo iššūkių metu”);
• EFPA “Psychology in education“ vykdomojo komiteto pasiūlymai, užduotys;
• dalyvavimas šalies ir užsienio renginiuose;
• pagal komiteto gautas užklausas dokumentų ir raštų rengimas;
• tęstinis mokinių emocinės ir socialinės sveikatos tyrimas (pandemijos metu);
• narystės ir savanorystės klausimai.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai:
Buvo parengti atsakymai ir/ar rekomendacijos į atskirų asmenų ir institucijų užklausas. Svarbiausi iš jų:
- Rekomendacijos ugdymo įstaigų psichologams teikiant pagalbą nuotoliniu būdu (2020 03);
- Rekomendacijos ugdymo įstaigų psichologams (puslapyje: psichologusajunga.lt);
-Dėl vaiko psichologinės pagalbos užtikrinimo (2020 04 08);
-Dėl galimos emocinės žalos vaikams perkomplektuojant klases (2020 05 19);
-Dėl mokyklos psichologo asistento funkcijų (2020 05 06);
-Dėl specialaus ugdymosi poreikių (SUP) mokinių psichologinio konsultavimo reglamentavimo
(Švenčionių rajono mokyklų psichologams) (2020 09 22);
-Dėl vaiko brandumo įvertinimo mokykliniam ugdymui (Tėvų Forumui) (2020 09 30);
-Dėl mokyklos psichologo išsilavinimo ir profesinės veiklos reglamentavimo (2020 11 20);
-Dėl elgesio, nulemto specialiųjų ugdymosi poreikių ir sveikatos sutrikimų, vertinimo (2020 11 13);
-Dėl vaiko konsultavimo esant smurto ir konfliktinei situacijai be tėvų sutikimo (2021 02 11);
-Dėl mokyklos psichologo darbe naudojamų metodikų, vertinant vaiko brandumą (2020 11 11 );
-Dėl programos „Socialinis, emocinis ir sveikatos ugdymas ir žmogaus sauga” projekto atitikimo
ugdymo tikslams (2020 12 14).
Rengiant atsakymus į kai kurias užklausas, buvo bendradarbiaujama su Vaiko psichologinės gerovės
komitetu, Sveikatos ir klinikinės psichologijos komitetų ir kt.
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Komiteto renginiai:
• Organizuotas psichologams ir švietimo pagalbos specialistams skirtas nuotolinis seminaras “Pykčio
fenomenas mokykloje” (apie 70 dalyvių), 2020 11 13, renginį vedė: A. Petrulytė ir A. MartinkutėVorobej.
Tarptautinė veikla:
▪ A.Petrulytė dalyvavo nuotolinėje tarptautinėje mokyklos psichologų mokslinėje konferencijoje (video
prezentacija) „Krizių intervencija mokykloje“(„Crisis intervention in schools“), Bratislava, Slovakija,
2020 11 11, https://www.konferenciakrizovaintervencia.sk
▪ A. Petrulytė dalyvavo tarptautinės mokyklos psichologų mokslinės konferencijos „Krizių intervencija
mokykloje“(„Crisis
intervention
in
schools“),
įvykusios
2020
11
11,
https://www.konferenciakrizovaintervencia.sk Bratislavoje, Slovakija, moksliniame komitete
tarptautinių recenzentų grupėje vertinant pateiktus pranešimus,
▪ A.Petrulytė atstovavo Lietuvos psichologų sąjungą Europos psichologų federacijų asociacijos (EFPA)
“Psychology in Education” vykdomajame komitete. Įvyko nuotoliniai susitikimai: 2020 06 02; 2020
09 07; 2020 11 26, 2020 12 11; 2021 02 18-19, 2021 02 23 ir 03 04 https://efpa.workplace.com/
▪ Petrulytė dalyvavo EFPA “Psychology in Education” vykdomojo komiteto veikloje :
1. Inicijuojant klausimyną Europos šalių mokytojams bei mokyklos psichologams, tirti mokytojų
poreikį naudoti psichologines žinias ugdymo praktikoje (2021);
2. Planuojant 2021-2022 m. specialų edukacinės psichologijos mokslo leidinį „Psichologijos
horizontai“( „Psychology Horizons: Challenges choices and changes”, Slovakijos psichologų
asociacija);
3. EFPA vykdomajam komitetui rengiant medžiagą „Pozicija dėl įtraukaus mokymo ir skirtingumo“(
“Position paper on inclusion education and diversity”) (2021);
4. Dalyvavo APA edukacinių psichologų ir EFPA “Psychology in Education” vykdomojo komiteto
susitikime. Aptarta tolimesnio bendradarbiavimo klausimai (2021 01 28 );
5. Organizuojant EFPA psichologų kongresą Liublianoje, (Slovėnija) (2022.06. 5-8).
▪ Ž.Arlauskaitė dalyvavo dalyvavo nuotolinėje tarptautinėje mokyklos psichologų mokslinėje
konferencijoje (video prezentacija) „Krizių intervencija mokykloje“(„Crisis intervention in schools“),
Bratislava, Slovakija, 2020 11 11, https://www.konferenciakrizovaintervencia.sk
▪ A.Petrulytė ir V. Guogienė parengė mokslinį straipsnį „Socialinė emocinė jaunesniųjų mokinių
sveikata (ne)kriziniame kontekste“, ( “Social emotional health of younger school-age students in the
context of (non) crisis”). Leidinys: The conference peer-reviewed E-collection of papers “Mental
Health in Schools in the context of crises and crisis intervention”. Zborník príspevkov z online
medzinárodnej vedeckej konferencie / Eva Gajdošová Marek Madro Marta Valihorová (Eds.). Žilina:
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2020, internet website : www.konferenciakrizovaintervencia.sk.
▪ Ž. Arlauskaitė parengė mokslinį straipsnį „Lietuvos mokyklų praktinis fubkcionavinas ir instrumentai
COVID -19 metu“ („Lithuanian practical school functioning and instruments during COVID -19
period“). Leidinys: The conference peer-reviewed E-collection of papers Zborník príspevkov z online
medzinárodnej vedeckej konferencie /Eva Gajdošová Marek Madro Marta Valihorová (Eds.). Žilina:
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2020, internet website : :www.konferenciakrizovaintervencia.sk.
▪ Ž. Arlauskaitė dalyvavo ISPA 2020 (International school psychology association) organizuojamoje
konferencijoje tarptautinių recenzentų grupėje vertinant pateiktus pranešimus (konferencija nukelta
dėl COVID19 į 2021 m.).
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Kita komiteto veikla:
▪ A. Petrulytė parengė du pranešimus: Lietuvos psichologų sąjungos konferencijai „Aktualių sprendimų
paieškos psichologijos moksle ir praktikoje“, 2020 09 16, bei rengia du pranešimus LPS kongresui
2021 m. balandžio 22 -23 d. (nuotoliniai renginiai).
▪ A. Petrulytė dalyvavo LPS konferencijos 2020 m. ir LPS kongreso 2021 m. mokslo komitete,
mokslinių ir praktinių pranešimų santraukų recenzavime.
▪ V. Guogienė organizavo ilgalaikius (40 val.) seminarus “Socialinė ir emocinė gerovė klasėje”, skirtus
Švenčionių rajono mokytojams (42 dalyviai).
▪ V. Guogienė atliko tęstinio tyrimo/projekto apklausą “Socialinė ir emocinė sveikata” pradinių klasių
mokiniams (72 dalyviai) (koordinuoja A.Petrulytė).
▪ I. Polikevičiūtė dalyvavo tarptautiniuose nuotoliniuose psichologiniuose seminaruose : 2020 10 23,
2020 10 30, 2020 11 06, 2020 11 13, 2020 11 20, 2020 11 27 - "Mentalization-Based Treatment for
Children(MBT-C): a time limited approach"; 2020.11.16 - “CBT strategies for Working with
Emotional Regulation and Self-harm”; 2020 11 24 - “Mentalization based Treatment (MBT-A) for
Adolescence”; 2020 12 15 -“Transformation Seminar: Michael Marmot - Social justice, health equity
and Covid-19”; 2021.02.17 “Transformation Seminar: Karl Friston – Me and my Markov blanket”
(Anna Freud National Centre for Children and Families, Anglija).
▪ R. Bubnienė kaip komiteto narė dalyvavo LR Seime svarstyme dėl mokinių nuotolinio mokymo(si)
(namuose). Yra tarptautinės Olweus programos prieš patyčias sertifikuota instruktorė;
▪ R. Bubnienė deleguota į darbo grupę nuo Edukacinio komiteto į LKC (Lietuvos kino centras) kaip
ekspertė.
▪ Ž. Arlauskaitė (kartu su V. Šap) pravedė LPS organizuotą renginį - nuotolinę diskusiją švietimo
psichologams, 2020 04 02 (145 dalyviai).
▪ Ž. Arlauskaitė kaip LPS narė vedė seminarą “Tėvų konsultavimo praktiniai aspektai”, 2020 04 29 ( 64
dalyviai).
▪ Ž. Arlauskaitė dalyvavo NŠA organizuotoje nuotolinėje konferencijoje “Švietimo pagalbos teikimas
mokykloje” bei skaitė pranešimą “ Iššūkiai mokyklai bei švietimo pagalbos specialistams nuotoliniu
būdu” (2020 09 08) (apie 200 dalyvių).
▪ Ž. Arlauskaitė atstovavo LPS dalyvaudama bei moderuodama grupės darbą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame Psichikos sveikatos forume ( 2020 09 11) ( apie 100
dalyvių)
▪ Ž. Arlauskaitė dalyvavo Lietuvos psichologų sąjungos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
nuotolinės konferencijos ”Aktualių sprendimų paieškos psichologijos moksle bei praktikoje”
organizaciniame komitete (komiteto pirmininkė) bei konferencijoje(2020 09 16) apie 70 dalyvių).
▪ Ž. Arlauskaitė organizavo ir dalyvavo LPS nuotolinėje diskusijoje “Kaip gyveni, švietimo
psichologe?” ( 2020 11 02) ( apie 75 dalyviai).
▪ Ž. Arlauskaitė atstovaudama LPS dalyvavo ŠMSM organizuotoje konferencijoje “Vaikas
pasikeitusioje mokymosi aplinkoje “ bei skaitė pranešimą “Vaikas už ekrano: pamatyti, pažinti,
pajusti” (2020 02 10) (1270 dalyvių).
▪ Ž. Arlauskaitė deleguota nuo LPS dalyvauja ŠMSM darbo grupėjė „Dėl darbo grupės ir patariamosios
darbo grupės švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti sudarymo“ ( 2021
02 11 įsakymas).
Veiklos planai:
▪ Organizuoti švietimo sistemoje dirbančių psichologų kasmetinę konferenciją 2021 m. kovo 5 d. ir 2022
m. kovo- balandžio mėn.
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▪
▪
▪

▪

Organizuoti apklausą apie mokyklos psichologų patirtis COVID-19 pandemijos krizės laikotarpiu.
Organizuoti mokytojų apklausą realizuojant APA mokymo(si) principus, bendradarbiaujant su EFPA
“Psychology in education” vykdomuoju komitetu.
Tęsti tyrimą/projektą socialinės emocinė sveikatos ugdymo bendruomenėje (mokinių ) COVID- 19
pandemijos ir nuotolinio mokymo(si) kontekste, bendradarbiaujant su EFPA (2021 m.) (A.Petrulytė
koordinuoja, V.Guogienė -tyrėja).
Tęsti tyrimą/projektą socialinės emocinė sveikatos ugdymo bendruomenėje (mokytojų) nuotolinio
mokymo(si) kontekste, bendradarbiaujant su Latvijos, Slovakijos edukaciniais psichologais partneriais (2021-2022 m.) (A.Petrulytė koordinuoja, V.Guogienė -tyrėja).
Ataskaitą parengė LPS edukacinės psichologijos komiteto pirmininkė prof. dr. Ala Petrulytė
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PS Etikos komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkė: Doc. dr. Viktorija Čepukienė.
Komiteto nariai: Doc. dr. Rasa Barkauskienė, Renata Garckija, Doc. dr. Ilona Laurinaitytė, Kristina
Vrubliauskaitė (atsistatydino 2020-09)
Komiteto tikslai:
▪ Remiantis egzistuojančiais Lietuvos ir Europos psichologų profesinę etiką reglamentuojančiais
dokumentais bei gerąja praktika užtikrinti etikos standartų laikymąsi tarp Lietuvos psichologų
sąjungos (LPS) narių bei psichologų, kuriems LPS yra išdavusi EuroPsy sertifikatą:
▪ Nagrinėti nusiskundimus dėl LPS nario(-ių) galimų profesinės etikos pažeidimų;
▪ Atstovauti LPS sprendžiant aktualius profesinės etikos klausimus bei teikti rekomendacijas;
▪ 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 pažeidimų, formuluojami
atsakymai į skundus dėl ne LPS narių profesinės etikos, formuluojami atsakymai į užklausas dėl įvairių
psichologo profesinės etikos aspektų, buvo kreipiamasi į kitas institucijas, siekiant detaliau išsiaiškinti
analizuojamų situacijų pobūdį ir pan. bei aptariami kiti svarbūs profesinės etikos klausimai.
2020 m. antroje pusėje, reaguodamas į precedentinius skundų nagrinėjimo atvejus, Etikos komitetas
pradėjo skundų nagrinėjimo reglamento atnaujinimą; atnaujintą dokumentą Valdybos įvertinimui pateikė
2021-01-15.
Komiteto posėdžiai: Etikos komitetas turėjo 7 nuotolinius posėdžius ir eilę pasitarimų el. paštu, kurių
metu buvo: 1) nagrinėjami skundai dėl psichologų galimų profesinės etikos pažeidimų (nagrinėti 3 su LPS
narių profesine veikla susiję skundai; 2) formuluoti atsakymai psichologams, kurie į komitetą kreipėsi dėl
profesinės etikos klausimų; 3) vykdytas Skundų nagrinėjimo reglamento atnaujinimas.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai: Per ataskaitinį laikotarpį
Komiteto rengtus dokumentus sudaro: 1) atsakymai į gautus skundus, prašymus, užklausas profesinės
etikos klausimais; 2) atnaujintas LPS Skundų dėl psichologų profesinės veiklos nagrinėjimo reglamentas;
3) parengta korekcinių priemonių įgyvendinimo stebėsenos forma.
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/2020 m. pabaigoje EFPA Etikos komitetas patvirtino LPS 2017
m. atnaujintą LPS Etikos kodeksą.
Kita komiteto veikla: Komitetas parengė Informuoto sutikimo klientams parengimo gaires, kurias
planuoja talpinti atnaujintame internetiniame LPS Etikos komiteto puslapyje.
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Veiklos planai 2021 m. laikotarpiui:
▪ Nagrinėti skundus dėl galimų psichologo profesinės etikos pažeidimų.
▪ Atsakyti į užklausas, susijusias su psichologo profesine etika.
▪ Atnaujintame internetiniame LPS Etikos komiteto puslapyje talpinti Informuoto sutikimo
parengimo gaires bei rubriką ,,Klausimai-atsakymai”, kurioje būtų talpinami psichologų
užklausimai, susiję su psichologo profesine etika bei Komiteto atsakymai į šiuos klausimus.
▪ Pabaigti Skundų nagrinėjimo reglamento atnaujinimą.
Ataskaitą parengė LPS Etikos komiteto pirmininkė dr. V. Čepukienė

LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkė: Ieva Salialionė.
Komiteto narės: dr. Aistė Pranckevičienė, dr. Alicja Juškienė, Aušra Griškonytė, Aušra Norė, Dalia
Guzaitienė, Edita Žilienė, Ingrida Pilkionienė, Janina Klimantavičienė, Jurgita Černiauskienė, dr. Justina
Slavinskienė, Laura Digrytė-Šertvytienė, Laura Šalčiūnaitė, Palmira Kazlauskienė, dr. Roza Joffė-Luinienė,
dr. Rūta Sargautytė, Vilija Banevičienė.
Savanorės: Dovilė Erminaitė, Rūta Budreckytė, Goda Levinskaitė
Komiteto tikslas - rūpintis klinikinių ir sveikatos psichologų profesine veikla ir kvalifikacijos kėlimu.
Komiteto uždaviniai:
▪ Klinikinių ir sveikatos psichologų poreikių analizė.
▪ Medicinos psichologų profesinės veiklos reglamentavimo sveikatos priežiūros sistemoje klausimų
sprendimas.
▪ Klinikinių ir sveikatos psichologų kvalifikacijos kėlimas.
▪ Informacijos apie psichologinio įvertinimo instrumentus sklaida.
▪ Atsakymai į LPS narių ir kitų asmenų bei organizacijų užklausas, teikiant informaciją klinikinės ir
sveikatos psichologijos klausimais.
Veiklos ataskaitos santrauka:
Bendradarbiauta su institucijomis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM),
Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (toliau – VASPVT), Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM), Valstybinio psichikos sveikatos centro
Savižudybių prevencijos biuru (toliau – VPSC Savižudybių prevencijos biuru); universitetų klinikinės
psichologijos ir sveikatos psichologijos studijų programų komitetai: Vilniaus universiteto (toliau – VU);
Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU); LPS
komitetais: Edukacinės psichologijos komitetu (toliau – EPK), Etikos komitetu, Krizių ir katastrofų
psichologijos komitetu (toliau – KKPK), Nacionaliniu EuroPsy suteikimo, Organizacinės psichologijos
komitetu (toliau – OPK); Neuropsichologijos grupe, Savižudybių prevencijos specialistų grupe. Spręsti
visuomenės psichikos sveikatos klausimai: sveikatos tikrinimų ir sveikatos būklės reikalavimų peržiūrėjimas,
siekiant mažinti psichikos sutrikimų stigmą; kompleksinė krizinio nėštumo pagalba; prevencinė programa
vairuotojams, kurie vairavo neblaivūs; psichoterapijos teikimo tvarka; pagalba savižudybės krizę
išgyvenantiems asmenims; sanatorinis gydymas asmenims, patiriantiems ilgalaikes neigiamas COVID-19
pasekmes; psichoemocinio klimato sveikatos sistemoje gerinimas; psichikos sveikatos kompetencijų įmonių
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darbuotojams didinimas; visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas visuomenės
sveikatos biuruose; Socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos programa moksleiviams.
Spręsti medicinos psichologų profesinės veiklos reglamentavimo klausimai: medicinos psichologo paslaugų
tęstinumo karantino metu užtikrinimas; nuotolinių konsultacijų teikimo tvarka; medicinos psichologų poreikis
sveikatos priežiūros sistemoje; psichologinių paslaugų naudingumo mokslinis pagrindimas, siekiant didinti
medicinos psichologų etatų kiekį psichikos sveikatos centruose; medicinos psichologų licencijavimo tvarka;
supervizijų asmens sveikatos priežiūros specialistams pagrindimas; kompensacija už turizmo paslaugas
medicinos psichologams, dirbusiems karantino metu. Atlikta medicinos psichologų apklausa apie nuotolinį
darbą pandemijos metu. Suorganizuoti 3 renginiai, vienas iš jų – kvalifikacijos tobulinimo. Paplatinta
informacija apie CAMS. Parengta atsakymai į 24 asmenų užklausas, 10 raštų organizacijoms, 3
rekomendacijos / gairės, 29 LPS naujienos, 2 pasisakymai žinisklaidai.
Komiteto posėdžiai: Įvyko 9 posėdžiai, kurių metu tartasi dėl atstovavimo LPS institucijose, kituose
pasitarimuose bei renginiuose; pristatyta SAM darbo grupių, kuriuose dalyvauja KSPK narės, veikla; derintos
nuomonės dėl teisės aktų, atsakymų į užklausas, raštų; organizuoti renginiai.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

2020-01-22 kartu su Lietuvos psichoterapijos asociacija parengtas raštas SAM „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis
siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo“.
2020-01-28 kartu su kitomis organizacijomis parengtas raštas Klaipėdos apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui, Klaipėdos apylinkės teismui ir LR Generalinei Prokuratūrai „Kreipimasis dėl
pradėto ikiteisminio tyrimo dėl Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojų anoniminio pranešimo
apie patiriamą psichologinį smurtą“.
2020-04-01 kartu su KKPK ir LPS prezidente parengtos rekomendacijos dėl psichologinės pagalbos
stacionaruose; remiantis jomis, SAM parengė ir rekomendacijas dėl psichologinės pagalbos PSC.
2020-04-16 kartu su VU Psichotraumatologijos centru parengtos rekomendacijos medikams, kaip
pasirūpinti savo psichologine savijauta.
2020-04-16 Edita Žilienė ir Vilija Banevičienė parengė pasisakymus telefoninės psichologinės
pagalbos linijos 1809 reklamai.
2020-04-21 Ieva Salialionė parengė pasisakymą svetainės „pagalbasau.lt“ reklamai.
2020-04-24 kartu su kitais LPS komitetais parengtas raštas SAM „Lietuvos psichologų sąjungos
pasiūlymai dėl su COVID-19 susijusių pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo“.
2020-06-23 raštas SAM „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl
visuomenės psichologinės (emocinės) gerovės stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto“.
2020-06-30 raštas SAM „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl
visuomenės psichologinės (emocinės) gerovės stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto“.
2020-08-05 kartu su OPK parengtas raštas SAM „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d.
įsakymo Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo“.
2020-08-06 raštas EIM „Dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo“.
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▪
▪

▪

2020-10-06 raštas VASPVT „Dėl teisės aktų projektų derinimo“.
2020-11-03 raštas SAM „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl
pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo teikimo derinti“.
2020-12-28 kartu su EPK parengtas raštas „Dėl visuomenės psichologinės (emocinės) gerovės
stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo projekto derinimo“.

Komiteto renginiai
▪

▪

▪

2020-04-07 suorganizuota nuotolinė diskusija „Medicinos psichologų darbas karantino metu“, kurią
vedė Ieva Salialionė, Edita Žilienė, Palmira Kazlauskienė, Rūta Sargautytė ir Vilija Banevičienė.
Renginyje dalyvavo apie 50 dalyvių. Diskusijoje buvo pristatyta Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo
organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“, SAM rekomendacijos, kaip
organizuoti medicinos psichologų darbą karantino metu stacionaruose bei psichikos sveikatos
centruose, telekonsultacijų organizavimo gairės, atsakyta į dalyvių klausimus; dalyviai pasidalino savo
gerąją darbo karantino sąlygomis patirtimi.
2020-04-20 bendradarbiaujant su VU Suicidologijos tyrimų centru, VPSC Savižudybių prevencijos
biuru ir SAM, suorganizuotas nuotolinis Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir
valdymo metodo (CAMS) vadovo nuotolinį pristatymas; viena iš renginio diskutančių buvo Ieva
Salialionė. Pristatyme dalyvavo virš 80 dalyvių. Renginio metu aptartos galimybės supažindinti su
CAMS metodu psichologijos studentus bei psichiatrijos ir vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentus jų
studijų metu. Po renginio paviešintas CAMS pristatymo įrašas.
2020 m. spalio 5, 7, 9, 13, 15 d. suorganizuota nuotolinė Klinikinių ir sveikatos psichologų
konferencija – 2020, sudaryta iš penkių renginių; registruota METAS kaip kvalifikacijos tobulinimo
renginys (15 val.); organizacinio komiteto pirmininkė Edita Žilienė. Dalyvavo apie 250 dalyvių.
Konferencijos metu KSPK narės skaitė pranešimus ir vedė diskusijas: Laura Digrytė-Šertvytienė su
bendraautore dr. Nida Žemaitiene pristatė pranešimą „Kokias karantino laikotarpio pamokas turėtume
išmokti rūpindamiesi mūsų sveikatos sergėtojais“; Ieva Salialionė skaitė pranešimą „LPS klinikinės ir
sveikatos psichologijos komiteto veikla: iki pandemijos ir per pandemiją“; Ingrida Pilkionienė ir Laura
Digrytė-Šertvytienė vedė diskusiją „LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto ir LPS narių
bendradarbiavimas“; Laura Šalčiūnaitė ir Aistė Pranckevičienė pranešimu „Psichologas „ant laido““
pristatė LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto 2020 m. birželio mėn. vykdytos apklausos
apie medicinos psichologų nuotolinio darbo patirtis ir ypatumus rezultatus; Aušra Griškonytė, Edita
Žilienė ir Aistė Pranckevičienė vedė diskusiją „Psichologinės konsultacijos: gyvai ar internetu?“;
Aušra Griškonytė vedė diskusiją „Darbas grupėje: kodėl ir kaip psichologas/ė konfrontuoja“; Aušra
Norė moderavo diskusiją „Nevaisingumas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“, su bendraautore dr.
Giedre Širvinskiene pristatė pranešimą „Nevaisingumas kaip trauma moteriai ir šeimai“. Vienas
konferencijos renginys kalbos neuropsichologijos tema suorganizuotas bendradarbiaujant su LPS
Neuropsichologijos grupe.

Tarptautinė veikla
▪

Rūta Sargautytė atstovauja LPS EFPA Psichologijos ir sveikatos komitete (Standing Committee on
Psychology and Health).
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▪
▪

Rūta Sargautytė dalyvavo EFPA Psichologijos ir sveikatos komiteto posėdžiuose; prisidėjo rengiant
EFPA straipsnį apie Europos psichologijos asociacijų indėlį į COVID-19 pandemijos valdymą.
2020-11-27 Rūta Sargautytė atstovavo LPS EFPA prezidentų susirinkime.

Bendradarbiavimas su institucijomis, atstovavimas LPS
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Tęstas darbas 2019 m. sudarytoje SAM darbo grupėje Psichoemocinio klimato sveikatos sistemoje
gerinimo veiksmų planui 2020 – 2022 metams parengti; LPS atstovė – Ieva Salialionė. Darbo grupė
parengė planą ir baigė darbą. 2020-03-10 LR sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą Nr. V322 „Dėl psichoemocinio klimato ir psichologinės (emocinės) gerovės sveikatos priežiūros sistemoje
gerinimo 2020–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
Tęstas darbas 2019 m. sudarytoje SAM darbo grupėje dėl sveikatos tikrinimų ir sveikatos būklės
reikalavimų peržiūrėjimo; LPS atstovės – Aistė Pranckevičienė ir Edita Žilienė. Remiantis darbo
grupės rekomendacijomis, panaikinti buvę draudimai dėl psichikos sutrikimų dirbti slaugytojais,
akušeriais, gydytojais, odontologais ir vaistininkais, sumažinti apribojimai vairuoti (pakeisti teisės
aktai: LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-720 „Dėl ligų,
trukdančių verstis bendrąja slaugos praktika, akušerijos praktika, medicinos praktika, odontologijos
praktika ar burnos priežiūros praktika, sąrašo patvirtinimo“; LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m.
liepos 20 d. įsakymas Nr. V-959 „Dėl ligų, trukdančių vykdyti vaistininko ar vaistininko padėjėjo
(farmakotechniko) profesines pareigas, sąrašo patvirtinimo“; 2020-12-28 LR sveikatos apsaugos
ministro įsakymas Nr. V-3037 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“).
Darbo grupė tęsia darbą 2021 m.
Pradėtas darbas 2020 m. sudarytoje SAM darbo grupėje Sisteminei teisės aktų, reglamentuojančių
kompleksinę krizinio nėštumo pagalbą, peržiūrai ir teisinio reglamentavimo tobulinimui; LPS atstovė
– dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė. Darbo grupė tęsia darbą 2021 m.
Pradėtas darbas 2020 m. sudarytoje SAM darbo grupėje Vairuotojų, kurie pažeidė Kelių eismo
taisykles vairuodami neblaivūs, ir kuriems paskirta administracinio poveikio priemonė – draudimas
vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, prevencijos
programos vykdymo tvarkos aprašo projektui parengti; LPS atstovės – Justina Slavinskienė ir prof. dr.
Auksė Endriulaitienė. Darbo grupė tęsia darbą 2021 m.
Tęstas dalyvavimas SAM ir iniciatyvinės psichoterapijos grupės posėdžiuose bei susirašinėjimuose
dėl psichoterapijos reglamentavimo (LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo
Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ ir LR sveikatos apsaugos ministro
2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“). Svarstytas
psichoterapeuto statusas ir kompetencijos, paslaugų terminai, galimybės plėsti psichoterapeutų sąrašą.
Reikšmingų pokyčių neįvyko.
Reaguojant į COVID-19 pandemijos iššūkius, bendradarbiauta su SAM, siekiant užtikrinti
psichologinės pagalbos prieinamumą visuomenei ir psichologų darbo tęstinumą karantino metu.
Parengtos rekomendacijos dėl psichologinės pagalbos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms,
rekomendacijos medikams, kaip pasirūpinti savo emocine savijauta. Rekomenduota įkurti bendrą
telefoninės emocinės pagalbos liniją 1809; prisidėta prie linijos reklamos. Peržiūrėtas svetainės
„Pagalbasau.lt“ turinys; teiktos rekomendacijos SAM dėl savęs vertinimo testų; prisidėta prie svetainės
reklamos. Kartu su kitais LPS komitetais teikti siūlymai SAM dėl su COVID-19 susijusių pasekmių
visuomenės psichikos sveikatai mažinimo.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

2020-05-20 Ieva Salialionė atstovavo LPS LR Seimo Sveikatos reikalų komisijos posėdyje dėl
reabilitacijos teikimo COVID pasekmėms mažinti; komisija pritarė organizacijų siūlymui teikti
sanatorinį gydymą asmenims, patiriantiems ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes, pasibaigus
ekstremaliai situacijai.
Gavus SAM užklausą dėl rekomenduojamos nuotolinių medicinos psichologo paslaugų teikimo
tvarkos, 2020 m. birželio mėn. KSPK suorganizavo medicinos psichologų apklausą apie nuotolinį
darbą pandemijos metu. Remiantis apklausos rezultatais, 2020-06-15 pateiktos rekomendacijos SAM,
kaip reglamentuoti nuotolines medicinos psichologų paslaugas. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas,
2020-11-10 buvo pakeistas LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V861 „Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“; nustatyta, kad medicinos psichologas gali teikti nuotolinį asmens, šeimos ar grupės
psichologinį konsultavimą.
Dalyvauta SAM posėdžiuose dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų
įdiegimo visuomenės sveikatos biuruose bei vėliau dėl tvarkos aprašo koregavimo; parengti trys raštai
dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1733 „Dėl
visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
SAM prašymu 2020-07-24 Aistė Pranckevičienė, Alicja Juškienė, Laura Šalčiūnaitė ir Vilija
Banevičienė parengė informaciją apie tai, kokius psichikos sutrikimus turintiems asmenims medicinos
psichologai įprastai teikia paslaugas PSC, bei mokslinius tyrimus, pagrindžiančius psichologinių
paslaugų naudingumą (poveikį asmenų išgyvenamumui, neįgalumui ir nedarbingumui bei gyvenimo
kokybei). Duomenys buvo reikalingi medicinos psichologų etatų skaičiaus didinimo psichikos
sveikatos centruose pagrindimui.
SAM prašymu Laura Šalčiūnaitė surašė supervizijų asmens sveikatos priežiūros specialistams
pagrindimą. Remiantis šiuo pagrindimu, SAM parengė ir 2020-09-16 atsiuntė LPS rekomendacijas
ASPĮ dėl supervizijų psichikos sveikatos specialistams.
Reaguojant į LR ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 4-539 „Dėl
kompensavimo turizmo paslaugų tiekėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas
turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, pagal kurį medicinos psichologai nebuvo įtraukti į
kompensacijų gavėjų sąrašą, KSPK 2020-08-06 parengė raštą EIM su siūlymu įtraukti medicinos
psichologus, dirbusius koronaviruso sukeltos ekstremalios padėties metu, į sveikatos priežiūros
įstaigos darbuotojų, kuriems kompensuojamos turizmo paslaugos, sąrašą. 2020-08-31 buvo patvirtinta
nauja įsakymo Nr. 4-539 redakcija, kuria medicinos psichologai buvo įtraukti į kompensacijų gavėjų
sąrašą.
Rūpinantis medicinos psichologų licencijavimu, VASPVT kvietimu 2020-10-06 raštu teikti siūlymai
dėl LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo nustatoma asmens sveikatos priežiūros specialistų
praktikos licencijavimo taisyklės ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašas, projekto.
2020-11-16 Ieva Salialionė, Rūta Sargautytė ir Aistė Pranckevičienė dalyvavo SAM posėdyje
medicinos psichologo licencijavimo klausimams aptarti; siūlė koreguoti medicinos psichologo
kvalifikacijos įgijimo reikalavimus Medicinos psichologo medicinos normoje. LR sveikatos apsaugos
ministras 2020 m. gruodžio 4 d. patvirtino įsakymą Nr. V-2824 „Dėl asmens sveikatos priežiūros
specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės
kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, kuris bus taikomas ir medicinos
psichologų licencijavimui bei kvalifikacijos tobulinimui.
2020-10-26 gautas SAM kvietimas dalyvauti Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau –
STRATA) apklausoje dėl sveikatos priežiūros specialistų pasiūlos, užimtumo, poreikio ir trūkumo;
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▪
▪

duomenys buvo renkami siekiant atnaujinti 2018 m. sukurtą sveikatos priežiūros specialistų poreikio
modelį ir prognozes. 2020-10-30 KSPK suorganizavo pasitarimą su LPS komitetų bei VU, VDU,
LSMU atstovais dėl medicinos psichologų poreikio; kartu parengti atsakymai į STRATA anketos
klausimus.
Ieva Salialionė dalyvavo trijuose SAM posėdžiuose dėl pagalbos savižudybės krizę išgyvenantiems
asmenims (2020-04-15; 2020-04-22; 2020-11-18).
2020-12-03 Ieva Salialionė dalyvavo SAM posėdyje dėl Socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir
žmogaus saugos programos psichikos sveikatos aspektu; išsakytos nuomonės dėl pristatytos
programos.

Kita komiteto veikla:
▪ 2020-05-29 LPS suvažiavimo metu Ieva Salialionė pristatė komiteto veiklą; Rūta Sargautytė pristatė
garbės narį prof. Rimantą Kočiūną.
▪ 2020-09-11 paplatinta informacija LPS nariams apie VPSC Savižudybių prevencijos biuro
organizuojamas CAMS supervizijas.
▪ 2020-09-16 Rūta Sargautytė buvo viena iš LPS nuotolinės konferencijos „Aktualių sprendimų
paieškos psichologijos moksle ir praktikoje“ organizatorių, pranešimų sekcijos moderatorė.
▪ 2020-10-12 Ieva Salialionė dalyvavo koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ posėdyje, kurio metu
išrinkta nauja Koalicijai vadovausianti organizacija, suburta Koalicijos iniciatyvinės veiklos grupė bei
aptartos galimos Koalicijos veiklos.
▪ Palmira Kazlauskienė ir Aušra Norė buvo LPS Etikos komisijos narės, svarstant skundą dėl sveikatos
psichologo darbo etikos.
▪ Raštu atsakyta į 24 asmenų užklausas.
▪ Parengtos 29 LPS naujienos, pristatančios KSPK veiklą bei svarbius teisės aktų, susijusių su psichikos
sveikata ar medicinos psichologų profesine veikla, pokyčius.
Komiteto planai 2021 m. laikotarpiui:
▪ Atstovauti LPS institucijose, sprendžiant su klinikine ir sveikatos psichologija, psichikos sveikata
susijusius klausimus.
▪ Teikti valdžios institucijoms siūlymus dėl medicinos psichologų profesinės veiklos reglamentavimo.
▪ Organizuoti dvi diskusijas Lietuvos psichologų kongrese – 2021: Ieva Salialionė, Aušra Griškonytė,
Aušra Norė „Klinikinių ir sveikatos psichologų profesinės veiklos teisinis reglamentavimas Lietuvoje“
ir Roza Joffė-Luinienė, Dalia Guzaitienė „Nepatogūs klausimai – kiek drasūs/laisvi jaučiamės kalbėti
kaip psichologijos atstovai?“.
▪ Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginį – Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2021.
▪ Atnaujinti teisės aktų, reglamentuojančių medicinos psichologo profesinę veiklą, sąrašą.
▪ Papildyti filmų ir knygų psichikos sveikatos tema sąrašus.

Ataskaitą parengė LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė I. Salialionė

LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas
Komiteto pirmininkė: Nida Žemaitienė.
13

Komiteto nariai: Ieva Vaskelienė, Aina Adomaitytė, Ingrida Bobinienė, Simona Glodenienė, Andrius
Jurgaitis.
Komiteto tikslas: telkti psichologus, pasirengusius teikti pagalbą nukentėjusiems įvairiuose kritiniuose
įvykiuose, didelio mąsto nelaimėse, rūpintis traumų ir katastrofų psichologijos žinių 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 posėdžiai: 2020 m. iš viso surengta 12 komiteto posėdžių. Jų metu aptarti aktualūs klausimai:
komiteto projekto rengimas, seminaro organizavimas, bendradarbiavimas su LR institucijomis, žiniasklaida,
pirmos psichologinės pagalbos mokymų programos rengimas.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai:
• Kovo mėn. parengtas raštas LR SAM dėl psichologinės pagalbos ekstremalios situacijos metu.
•

Kovo mėn. Nida Žemaitienė ir Ieva Vaskelienė prisidėjo rengiant LR SAM rekomendacijas
stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vadovams dėl medicinos
psichologų darbo karantino metu:
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20stacionarams.pdf

•

Kovo mėn. Nida Žemaitienė parengė kreipimąsi į žiniasklaidą, atkreipiant dėmesį, kas svarbu
pateikiant informaciją COVID-19 pandemijos metu:
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1277&lng=lt

•

Kovo mėn. Nida Žemaitienė parengė patarimus esantiems saviizoliacijoje dėl COVID-19 grėsmės:
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1276

Komiteto renginiai: Atsižvelgiant į visuomenės psichikos sveikatos aktualijas ir specialistų poreikius, 2020
m. birželio 17 d. surengtas nuotolinis seminaras „Psichologų pasirengimas ir veiksmai ekstremalių situacijų
metu: patirtys ir išmoktos pamokos“. Jame dalyvavo 50 dalyvių. Seminaro metu pristatytas Lietuvos
pasirengimas valdyti ekstremalias situacijas ir kritinio įvykio samprata; pagrindiniai žingsniai valdant kritinius
įvykius; Covid-19 pandemijos sukeltos krizės valdymo patirtys; trauminio įvykio aptarimo ( angl. After
Action Review) metodas.
Tarptautinė veikla: Ieva Vaskelienė 2020 m. gegužės 15 d. dalyvavo EFPA Krizių, katastrofų ir traumų
psichologijos komiteto posėdyje, kurio metu pristatė COVID-19 pandemijos situaciją Lietuvoje, LPS Krizių
ir katastrofų psichologijos komiteto veiklą ir bendrai psichosocialinės pagalbos galimybes.
Kita komiteto veikla:
Komiteto nariai aktyviai bendravo su žiniasklaida (pateikiama dalis interviu/pasisakymų žiniasklaidoje):
1.
Kai kurie Nidos Žemaitienės interviu žiniasklaidai:
14

•

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/prof-n-zemaitiene-pataria-kaip-palaikyti-gerapsichologine-busena-saviizoliacijos-metu-1028-1290320 ,
https://www.15min.lt/vardai/video/pokalbis-su-psichologe-nida-zemaitiene-68050

•

interviu LRT: https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1151799/profesore-pataria-kaip-palaikytigera-psichologine-savijauta-saviizoliacijos-laikotarpiu

•

„Kauno diena“: https://kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/psichologija/profesore-covid-19-pandemijamedikai-tapo-itin-pazeidziami-979092

•

Žurnalas „Moteris“ https://www.moteris.lt/lt/psichologija/g-64394-covid-19-ir-psichologinesveikata-kodel-turime-ja-rupintisnbspnbspnbsp

•

TV3.lt: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1052988/lietuvos-mokslininku-tyrimas-covid-19pandemijos-laikotarpiu-medikai-tapo-itin-pazeidziami
Ievos Vaskelienės interviu žiniasklaidai:

2.
•

2 interviu (kovo 23 d. ir balandžio 20 d.) per LRT radiją apie karantiną;

•

2020 05 18 d. interviu Lrytas.lt TV apie SAM darbo grupės numatytas priemones ilgalaikėms covid19 pasekmėms psichikos sveikatai valdyti.
Andriaus Jurgaičio kovo-balandžio mėn. bendravimas su žiniasklaida:

3.
•

Karo psichologas pataria, kaip įjungti šaltą protą dėl koronaviruso:
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karo-psichologas-pataria-kaip-ijungti-salta-prota-delkoronaviruso-yra-keli-budai.d?id=83673639;

•

Karo psichologas patarė, kaip nusiraminti apėmus panikai:
https://www.youtube.com/watch?v=LVJ2WqtmMho;

•

Karo psichologas apie koronavirusą: ekstremaliomis situacijomis žmonės pasiduoda bendram
nerimui: http://valstietis.lt/naujienos/idomybes/karo-psichologas-apie-koronavirusa-ekstremaliomissituacijomis-zmones-pasiduoda-bendram-nerimui/

•

Karantinas: kaip išlikti ramiems: https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/karantinaskaip-islikti-ramiems-958309

•

Interviu TV3 televizijai: https://play.tv3.lt/tv3-zinios-pokalbis-su-karo-psichologu-kpt-andriumijurgaiciu-10374002

•

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1035571/karo-psichologas-apie-koronavirusa-svarbuneuzsidaryti-begaliniame-informacijos-sraute

•

Interviu TV3 PLAY portalui: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1034917/dienos-pjuvis-karopsichologas-apie-tai-kaip-istverti-karantina-ir-viruso-baime

•

Simona Glodenienė davė interviu TV3: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1031990/dienos-pjuvispanika-del-koronaviruso-kaip-elgiasi-lietuviai

2021 m. komiteto veiklos planai:
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•
•
•

Parengti gaires sveikatos priežiūros specialistams „ Kaip atpažinti psichikos sveikatos sunkumus ir ką
su tuo daryti?“
Parengti ir pravesti seminarą sveikatos priežiūros specialistams „Veiksmingi trumpalaikiai streso
valdymo ir pagalbos sau metodai“.
Bendradarbiauti su LR institucijomis, valdant pandemijos sukeltą krizę; bendrauti su žiniasklaida,
dalinantis savo profesinėmis žiniomis.
Ataskaitą parengė LPS Krizių ir katastrofų komiteto pirmininkė Nida Žemaitienė ir pirmininkės
pavaduotoja Ieva Vaskelienė

LPS Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkas: Komitetas neturi išrinkto pirmininko. Laikinai Komiteto veiklą koordinuoja doc. dr.
Rytis Pakrosnis.
Komiteto nariai: Valdonė Isiūnaitė, dr. Vaiva Klimaitė, Lilija Lukša, dr. Rytis Pakrosnis, dr. Ieva
Šidlauskaitė – Stripeikienė.
Komiteto tikslas: užtikrinti sklandų europinio psichologų kvalifikacijos standartą (EuroPsy) 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 reikalavimams vertinimą;
• Diegti ir palaikyti EuroPsy sertifikato siekiančių psichologų prižiūrimos praktikos sistemą Lietuvoje;
• Diegti ir palaikyti psichologų tęstinio profesinio tobulėjimo sistemą Lietuvoje.
Komiteto posėdžiai: iš viso vyko 2 komiteto posėdžiai. Jų metu vyko darbų perėmimas, tolesnės Komiteto
veiklos krypčių ir prioritetų aptarimas, pasirengimo EuroPsy sertifikatų pratęsimui planavimas.
Veiklos ataskaitos santrauka: Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas per šiuos metus:
• Baigė naujos sudėties Komiteto formavimą – Komitete pasikeitė 3 nariai. Naują Komiteto sudėtį
patvirtino Europos EuroPsy pripažinimo Komitetas (European Awarding Committee);
• Perėmė darbus iš buvusios Komiteto Pirmininkės bei narių ir planavo savo tolesnės veiklos kryptis bei
prioritetus;
• Dalyvavo LPS rašto LR Sveikatos ministerijai dėl medicinos psichologų licencijavimo reikalavimų
rengime;
• Komiteto atstovas (Rytis Pakrosnis) dalyvavo kasmetiniame EuroPsy nacionalinių komitetų
pirmininkų ir kontaktinių asmenų nuotoliniame susitikime (2020 rugsėjo mėn. 25 d.);
• Rengėsi pirmųjų, prieš 7 m. suteiktų, EuroPsy sertifikatų pratęsimui, projektavo elektroninę paraiškų
sertifikatų atnaujinimui teikimo sistemą;
• Sutvarkė ir atnaujino Europos EuroPsy psichologų registre esančius Lietuvos psichologų įrašus;
• Pateikė privalomą metinę ataskaitą Europos EuroPsy Komitetui (European Awarding Committee).
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Tarptautinė veikla:
• 2020 m. rugsėjo 25 d. Komiteto atstovas (Rytis Pakrosnis) dalyvavo kasmetiniame EuroPsy
nacionalinių komitetų pirmininkų ir kontaktinių asmenų nuotoliniame susitikime, kuriame aptarta
EuroPsy diegimo Europoje eiga, svarbiausios naujienos;
• 2020 m. spalio-gruodžio mėn. bendradarbiauta su Europos EuroPsy Komitetu (European Awarding
Committee) tvarkant ir atnaujinant Lietuvos psichologų įrašus Europos EuroPsy psichologų registre;
• 2021 m. sausio-vasario mėn. vyko susirašinėjimas su Europos EuroPsy Komitetu (European Awarding
Committee) dėl reikalavimų EuroPsy sertifikatų pratęsimui patikslinimo.
Komiteto planai 2021 m. laikotarpiui:
• Baigti rengti elektroninę paraiškų teikimo EuroPsy sertifikatų partęsimui sistemą ir pradėti sertifikatų
pratęsimo procesą.
• Parengti ir įgyvendinti priemones, reikalingas atnaujinti EuroPsy sertifikatų teikimą, laikinai
sustabdytą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (kuomet sertifikatus galima buvo suteikti
palengvintomis sąlygomis pakankamai praktinės patirties turintiems psichologams) - sukurti
elektroninę EuroPsy paraiškų teikimo sistemą; parengti EuroPsy prižiūrimos praktikos įgyvendinimui
reikalingą dokumentaciją; sudaryti EuroPsy prižiūrimos praktikos vadovų sąrašą ir jiems pravesti
EuroPsy kompetencijų vertinimo mokymus.
• Dalyvauti kasmetiniame EuroPsy nacionalinių komitetų pirmininkų ir kontaktinių asmenų susitikime

Ataskaitą parengė laikinai EuroPsy komiteto veiklą kuruojantis doc. dr. Rytis Pakrosnis

LPS Organizacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkas: Miroslav Filistovič (nuo 2020-04-24).
Komiteto nariai: Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė, Kristina
Kovalčikienė, Marija Miselytė-Žilinskė, Liucija Maziliauskienė.
Komiteto savanoriai: Laura Eylen.
Komiteto tikslai: 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.
Veiklos ataskaitos santrauka: Pagrindinės LPS Organizacinės psichologijos komiteto (toliau – Komitetas)
narių pastangos buvo telkiamos į kasmetinės mokslinės – praktinės Organizacinės psichologijos konferencijos
„Kai visi trys svarbūs: darbas, darbuotojas ir organizacija“ organizavimą. Pradėtas rengti Komiteto veiklos
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reglamentas, aptartos galimos naujos Komiteto veiklos sritys (Organizacinės psichologijos blogas (platforma
dalintis informacija); geriausių magistro darbų viešinimas). Taip pat svarstyta dėl partnerių (ir naujų narių)
pritraukimo prie Komiteto veiklų. Parengtas informacinis pranešimas/kvietimas, vykdyta informacijos
sklaida.
Komiteto posėdžiai: Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 4 nuotoliniai Komiteto susirinkimai. Aptarti svarbiausi
klausimai:
▪ Organizacinės psichologijos konferencijos organizavimas (bendradarbiavimas su VU, MRU ir VDU
dėl prieškonferencinių pranešimų parengimo; pranešėjų paieška; informacinio pranešimo parengimas;
maketavimo, IT sprendimų, informacijos sklaidos ir kt. darbai).
▪ Konferencijos pranešimų santraukų leidinio parengimas/ patalpinimas LPS puslapyje:
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Prane%C5%A1im%C5
%B3%20santrauk%C5%B3%20leidinys.%20OrgPsi%20konferencijos.pdf
▪ Komiteto finansinių rodiklių/ lėšų panaudojimo aptarimas.
▪ Komiteto einamieji darbai, 2021 m. veiklos ir prioritetai (parengti 2021 m. Komiteto veiklos ir
finansinių išlaidų planai).

▪
▪
▪

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai:
Atlikta organizacinių/verslo psichologų apklausa dėl sunkumų/ iššūkių COVID -19 pandemijos metu:
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Apklausa_redaguojamas.pdf
Parengtas preliminarus organizacinės psichologijos konstruktų vertinimo/ metodikų sąrašas (perduotas
susipažinti/ derinti LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetui).
Komitetas teikė siūlymus dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams
tvarkos aprašo tobulinimo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d.
įsakymo Nr. V-2143 redakcija).

Komiteto renginiai:
▪ 2020-11-9/19 d. organizuoti 3 nuotoliniai prieškonferenciniai VU Psichologijos instituto, VDU
Psichologijos katedros ir MRU Psichologijos instituto atstovų seminarai.
▪ 2020-11-20 d. Komitetas organizavo nuotolinę Organizacinės psichologijos konferenciją „Kai visi trys
svarbūs: darbas, darbuotojas ir organizacija“ (daugiau informacijos žr. Konferencijos pranešimų
santraukų leidinys).
Komiteto planai 2021 m.:
▪ Dalyvauti Lietuvos psichologų kongrese, parengti diskusiją: Toksiškas darbuotojas? Ką daryti?!;
▪ Organizuoti VU, VDU ir MRU Organizacinės psichologijos Alumnų ir studentų (magistrų; IV
kurso bakalaurų) diskusiją;
▪ Parengti LPS Organizacinės psichologijos komiteto veiklos nuostatus;
▪ Parengti organizacinės psichologijos konstruktų vertinimo metodikų sąrašą;
▪ Organizuoti XI Organizacinės psichologijos konferenciją.
Ataskaitą parengė LPS Organizacinės psichologijos komiteto pirmininkas Miroslav Filistovič
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LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkas: Dalia Nasvytienė.
Komiteto nariai: Dalia Antinienė, Dalia Bagdžiūnienė, Rasa Bubnienė, Gražina Gintilienė, Sigita
Girdzijauskienė, Vida Gudauskienė, Estera Švelniūtė Ašembergė.
Komiteto tikslai: aktualių psichologinio įvertinimo dokumentų rengimas; konstruktyvus bendradarbiavimas
su bendruomenės nariais; tinkamos psichologinio įvertinimo politikos formavimas.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka: tradiciškai atsakėme į daugybę paklausimų apie psichologinio
įvertinimo veiklą. Jie susiję ir su konkrečių instrumentų taikymu mūsų šalyje (mokslinių tyrimų srityje,
praktinėje veikloje) ir pamatiniais, paslaugos kokybę laiduojančiais, principais (nuo užsakymo priėmimo iki
išvados pateikimo). 2020-09-04 D.Nasvytienė dalyvavo išplėstiniame LPS valdybos posėdyje; 2020-11-13
G.Gintilienė atstovavo mūsų komitetą LPS Etikos komiteto posėdyje, nagrinėjant skundą dėl LPS narės
teiktos įvertinimo paslaugos ir teikė pasiūlymus rengiant komisijos atsakymą skundo pareiškėjai ir
psichologei. 2020-12-08 G.Gintilienė dalyvavo LPS Valdybos posėdyje ir pasisakė dėl informacijos apie
mokymus ir kitus komercinius renginius, apie testų naudojimo informacijos sklaidą sąjungos nariams.
Kasmetinio LPS suvažiavimo metu su lenkų kolegų pagalba ruošėme praktinį seminarą apie gerąją
psichologinio įvertinimo praktiką verslo ir organizacinės psichologijos srityje (renginys neįvyko dėl
pandeminės situacijos). 2020 m. pabaigoje atlikome psichologų apklausą apie psichologinių testų taikymą
mūsų šalyje.
Komiteto posėdžiai: ataskaitiniu laikotarpiu rinkomės į du virtualius posėdžius. Jų akstinu buvo aktualūs
veiklos klausimai (konkrečiai, dėl sąjungos tinklapyje pasirodančių komercinių skelbimų apie psichologinio
vertinimo instrumentų mokymus, paslaugos kokybės reguliavimo saugiklius, LSP įstatų peržiūrą, ateities
planus).
Tarptautinė veikla: 2020-07-14 ir 2020-11-24 G.Gintilienė dalyvavo EFPA Įvertinimo komiteto
nuotoliniuose posėdžiuose. Juose buvo aptarti Komiteto siūlymai EFPA strategijai, Testų peržiūros modelio
atnaujinimo situacija, EFPA apklausos testų naudojimo klausimais situacija atskirose šalyse kartu su diskusija
apie apklausos duomenų panaudojimo planus, Komiteto simpoziumo organizavimas ITC konferencijoje 2021
metais, Euro Testų akreditacijos problemos šalyse, kurios jau pradėję akreditaciją. Taip pat buvo supažindinta
su ITC Mokymo centru (ITC Learning Center) bei diskusijos Komiteto darbo organizavimo klausimais.
Komiteto planai 2021 m.: vėlyvą pavasarį ar rudenį ketiname organizuoti renginį verslo ir organizacinės
psichologijos srities psichologams praktikams. Taip pat numatome apdoroti duomenis ir paskelbti
bendruomenei apklausos apie psichologinių testų taikymą rezultatus (bei juos palyginti su prieš dešimtmetį
mūsų šalyje atliktos analogiškos apklausos išvadomis). Kartu tęsime bendradarbiavimą su bendruomenės
nariais ir visuomenės atstovais mūsų komiteto veiklos klausimais.
Ataskaitą parengė LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto pirmininkė doc. dr. D. Nasvytienė
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LPS Psichologijos mokslo ir studijų politikos komiteto ataskaita
o ir testavimo komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkas: Antanas Kairys.
Komiteto nariai: Aistė Pranckevičienė, Saulė Raižienė.
Komiteto tikslai: nagrinėti bendruosius klausimus, susijusius su psichologijos, kaip mokslo, raida bei mokslo
politika.
Uždaviniai:
1. Dalyvauti aukštojo mokslo politikos, formavime;
2. Atstovauti psichologijos mokslo interesus, bendradarbiaujant su kitomis mokslo organizacijomis ir
institucijomis;
3. Rūpintis bendraisiais psichologijos mokslo raidos klausimais.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka:
1.
Parengtas skundas DĖL IKIPREKYBINIO PIRKIMO „TECHNOLOGINĖS SISTEMOS
(JAUSMOMAČIO), SKIRTOS MATUOTI, RINKTI IR RODYTI DUOMENIS APIE ŽMOGAUS
JAUSMUS IR EMOCINĘ BŪSENĄ, SUKŪRIMAS“ VYKDYMO. Raštas buvo adresuotas Ekonomikos ir
inovacijų ministerijai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Mokslo ir inovacijų agentūrai, Seimo kontrolierių
įstaigai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijai, prašant pagal
įstaigos kompetenciją imtis veiksmų apginti viešąjį interesą. Komiteto pirmininkas Antanas Kairys viešai
pasisakė ir populiarioje spaudoje (pvz.,
https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/jausmomacio-kurimui-ruosiamasi-skirti-beveik-700-tukst-euruekspertai-griezti-tai-yra-pseudomokslas.d?id=84064339). Kreipimasis turėjo atgarsį, jausmomačio projekto

įgyvendinimas sustabdytas.
https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/stabdomas-priestaringas-jausmomacio-kurimo-projektas-norejo-skirti-beveik700-tukst-euru.d?id=86543471)

2. Parengtas raštas studijų kokybės centrui Dėl pastabų psichologijos studijų krypties aprašo projektui.

Ataskaitą parengė LPS Psichologijos ir mokslo ir studijų kokybės komiteto narė Aistė Pranckevičienė
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LPS Psichlogų veiklos reglamentavimo komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkas: Alfredas Laurinavičius.
Komiteto nariai: Jonas Eimontas, Neringa Grigutytė, Nerijus Ogintas, Roma Šimulionienė.
Komiteto tikslai:
1.
Dalyvauti psichologų praktinės veiklos įstatymo rengimo procese;
2.
Komunikuoti LPS poziciją psichologų praktinės veiklos reglamentavimo klausimais.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka: Komiteto nariai ataskaitiniu laikotarpiu dalyvavo veiklose, kuriose
buvo sprendžiami ar aptariami klausimai, susiję su psichologų teisinio reglamentavimo atitikimu Europos
Psichologų Asociacijų Federacijos (EFPA) EuroPSY pagrindiniams principams. Taip pat komiteto nariai
rengė atsakymus į užklausas apie 2020 metais galiojantį psichologų praktinės veiklos reglamentavimą.
Komiteto posėdžiai: Ataskaitiniu 2020 laikotarpiu vyko 4 posėdžiai ir susitikimai. Posėdžių metu buvo
nagrinėjamos užklausos (6) iš Lietuvos ir užsienio apie Lietuvoje galiojantį psichologo praktinės veiklos
reglamentavimą. Taip pat EFPA organizuotame susitikime buvo pristatyta psichologų praktinės veiklos
teisinio reglamentavimo situacija Lietuvoje.
Tarptautinė veikla: Komiteto nariai N. Grigutytė ir A. Laurinavičius dalyvavo EFPA organizuotoje
diskusijoje, kurioje buvo apžvelgtas psichologų praktinės veiklos reglamentavimas skirtingose Europos
šalyse. Lietuvos atstovai pristatė situaciją Lietuvoje. Buvo išreikštas EFPA palaikymas įstatyminiam
psichologų veiklos reglamentavimui, įtvirtinančiam EFPA pagrindinius principus.
Veiklos planai:
1. Talkinti LPS Prezidento ir Valdybos siekiams priimti EFPA rekomendacijų pagrindu parengtus
įstatymus Lietuvos Respublikoje.
2. Teikti informaciją Lietuvos ir užsienio asmenims apie psichologų praktinės veiklos reglamentavimą.

Ataskaitą parengė LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto pirmininkas dr. A. Laurinavičius

LPS Teisės psichologijos komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkė: dr. Laura Ustinavičiūtė – Klenauskė.
Komiteto nariai (2019 m.): doc. dr. Ilona Laurinaitytė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, dr. Ksenija
Čunichina, Violeta Cimalanskaitė – Kazlauskienė, Virginija Klimukienė, Andrius Jurgaitis, Nerijus Ogintas,
Agnė Grušauskaitė, Agnė Gučė.
Komiteto tikslas: vienyti psichologus, dirbančius teisėsaugos institucijose, statutinėse organizacijose ar
kitose srityse, susijusiose su teisės ir karo psichologija bei atstovauti jų interesams.
Komiteto uždaviniai:
▪ Skatinti teisės veikimo srityje ar statutinėse įstaigose dirbančių psichologų bendravimą ir
bendradarbiavimą;
21

▪
▪
▪
▪

Nagrinėti psichologams, kurie dirba teisėsaugos institucijose, statutinėse organizacijose ar kitose
srityse, susijusiose su teisės ir karo psichologija, aktualius klausimus ir teikti siūlymus LPS valdybai;
Užtikrinti metodinės ir praktinės pagalbos prieinamumą psichologams, dirbantiems teisėsaugos
institucijose, statutinėse organizacijose ar kitose srityse, susijusiose su teisės ir karo psichologija;
Teikti aktualią informaciją psichologams, kuriems tenka spręsti teisės ir psichologijos sandūroje
kylančias problemas;
Organizuoti ir dalyvauti su komiteto veikla susijusiuose renginiuose.

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka: per 2020 m. ataskaitinį periodą komiteto veikla buvo orientuojama
į komiteto narių skaičiaus didinimą bei į aktualių klausimų statutinėse organizacijose dirbantiems
psichologams sprendimą. Prie komiteto prisijungė 2 naujos narės, Agnė Grušauskaitė ir Ignė Gučė. Komitetas
įsitraukė į tikslines veiklas, organizavo renginius, kurių metu sprendė klausimus, susijusius su specialistų
darbo ypatumais karantino metu, delinkventinio elgesio įvertinimo galimybes naudojant skirtingas įvertinimo
metodikas, skatino skirtingų organizacijų atstovų bendradarbiavimą, bendravo tiek su teisės srityje dirbančiais
psichologais, tiek ir su už šią sritį atsakingais įvairių organizacijų atstovais.
Komiteto posėdžiai: Per ataskaitinį laikotarpį įvyko septyni posėdžiai, iš jų šeši buvo nuotoliniai. Svarbiausi
posėdžių metu aptarti klausimai:
• Teisės psichologo veiklos, kompetencijų aprašo tikslinimas;
•Tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciavimas, įtraukiant bendradarbiavimo su skirtingų teisės psichologijos
veikos sričių atstovais atnaujinimą ir užmezgimą;
• Apklausos apie teisės veikimo srityje ar statutinėse organizacijose dirbančių psichologų veiklos ypatumus,
kompetencijas ir kylančius sunkumus organizavimas.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai: Komitetas teikė informaciją ir
atsakymus į Teisės komitetui adresuotus klausimus ir užklausas, pvz., “Dėl darbo ypatumų laisvės atėmimo
vietose karantino metu” (2020 m. kovo mėn. 12 d.) ir “Dėl OASys metodikos protokolo medžiagos platinimo”
(2020 m. birželio mėn. 30 d.) ir pan.
• 2020 m. kovo mėn. 10 d. parengė rekomendacijas dėl laisvės atėmimo vietose dirbančių psichologų darbo
organizavimo karantino metu:
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/2020_04_10_Rekomendacijos%20de
%CC%87l%20laisve%CC%87s%20ate%CC%87mimo%20vietose%20dirbanc%CC%8Ciu%CC%A8
%20psichologu%CC%A8%20darbo%20organizavimo%20karantino%20metu.pdf
• 2020 m. kovo mėn. komitetas palaikė Lietuvos Kriminologų asociacijos poziciją dėl Kauno nepilnamečių
pataisos namų naikinimo “Kiek kainuoja jauno žmogaus ateitis arba Kauno nepilnamečių tardymo
izoliatoriaus-pataisos namų naikinimas“:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-03-10-kiek-kainuoja-jauno-zmogaus-ateitis/179390
https://manoteises.lt/straipsnis/kiek-kainuoja-jauno-zmogaus-ateitis-arba-kauno-nepilnameciutardymoizoliatoriaus-pataisos-namu-naikinimas/
https://kriminologija.lt/2020/03/09/kiek-kainuoja-jauno-zmogaus-ateitis-viesas-kreipimasis/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teisingumo-ministras-apie-ikalinimo-istaigu-jungimakauneis-esmes-jos-liks-atskiros-56-1287332
• 2020 m. kovo mėn. 23 d. SAM pateikė siūlymus dėl priemonių karantino pasekmėms mažinti.
• 2020 m. vasario mėn. 4 d. Laura Ustinavičiūtė-Klenauskė dalyvavo VŠĮ „Integracijos centro“ organizuotoje
diskusijoje tema „Nusikaltimas iš vidaus: kodėl kalėjimo durys gali atsiverti kiekvienam“, Mickevičiaus
biblioteka, Vilnius.
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Komiteto renginiai:
▪ 2020 m. vasario mėn. 14 d. mokslinė – praktinė konferencija tema „Delinkventiškų paauglių elgesio
prognozavimas, remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių vertinimu“, kurios metu Teisės psichologijos
komiteto nariai doc. dr. A. Laurinavičius, Virginija Klimukienė, dr. Laura Ustinavičiūtė, doc. dr. Ilona
Laurinaitytė pristatė tris pranešimus Lietuvos teisės veikimo srityje dirbantiems psichologams.
Mokslinėje – praktinėje konferencijoje buvo aptariami probacijos priežiūroje esančių ir pataisos
namuose bausmę atliekančių paauglių delinkventinio elgesio veiksniai, jų įvertinimo galimybės
naudojant skirtingas įvertinimo metodikas, paauglių stiprybių ir sunkumų vaidmuo prognozuojant
nepageidaujamą elgesį ateityje bei praktinio darbo su delinkventišku paaugliu problematiškumas..
Renginyje dalyvavo 73 dalyviai, įskaitant pranešėjus. Renginys vyko Vilniaus universitete, Filosofijos
fakulteto 201 a., Universiteto g. 9/1, Vilniuje.
▪ 2020 m. balandžio mėn. 8 d. Teisės psichologijos komiteto organizuota nuotolinė diskusija
„Psichologo darbas laisvės atėmimo vietose ir statutinėse organizacijose karantino metu“. Renginį
vedė Teisės komiteto nariai dr. Laura Ustinavičiūtė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, LK Dr. Jono
Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo psichologijos sektoriaus Psichologinės paramos įguloms
skyriaus viršininkas Andrius Jurgaitis bendradarbiaujant kartu su Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Resocializacijos skyriaus vyriausiaja specialiste Nijole
Martinkevičiene, vyriausiaja specialiste Violeta Cimalauskaite. Diskusijos metu buvo pateiktos
nuotolinio darbo su nuteistaisiais rekomendacijos. Renginyje dalyvavo 32 dalyviai.
Kita komiteto veikla:
▪ 2020 m. birželio – spalio mėn. komiteto iniciuotos darbo grupės nariai doc. Ilona Laurinaitytė, Nerijus
Ogintas, dr. Laura Ustinavičiūtė-Klenauskė parengė anketą, skirtą įvertinti teisės taikymo srityje ir
statutinėse organizacijose dirbančių psichologų veiklos ypatumus.
▪ 2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėn. komitetas atliko teisės taikymo srityje ir statutinėse
organizacijose dirbančių psichologų apklausą. Apklausos tikslas buvo apibrėžti psichologų profesines
funkcijas, kompetencijas, jiems taikomus kvalifikacinius reikalavimus, problemines sritis bei
išsiaiškinti pastarųjų specialistų kvalifikacijos kėlimo situaciją ir poreikį. Apklausoje dalyvavo 62
dalyviai.
Veiklos planai:
▪ Teisės psichologų profesinės veiklos reglamentavimas. Numatoma veiklos kryptis yra teisės
psichologų veiklos aprašo tikslinimas (teisės psichologo kvalifikacija, kompetencijos, kvalifikacijos
kėlimas, intervizijų ir supervizijų poreikis ir pan.).
▪ Informacijos apie teisės psichologo profesiją viešinimas visuomenėje. Numatoma veiklos kryptis yra
teisės psichologų veiklos, ekspertų žinomumo didinimas, pasisakymų žiniasklaidoje, trumpų mokymų
plačiajai visuomenei organizavimas ir pan.
▪ Teisės psichologijos srities mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimo didinimas. Numatoma veiklos
kryptis yra praktikų poreikius atliepiančių mokslinių tyrimų iniciavimas, specifinių darbo grupių
organizavimas ir pan.
Ataskaitą parengė LPS Teisės psichologijos komiteto pirmininkė L. Ustinavičiūtė - Klenauskė
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LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto veiklos ataskaita
Komiteto pirmininkė: Ingrida Bobinienė.
Komiteto nariai: Rimantė Eidukevičiūtė, Roma Jusienė. Inga Polikevičiūtė, Vaida Kalpokienė, Monika
Skerytė – Kazlauskienė, Gretė Kelpšaitė, Marina Guptor, Edvardas Šidlauskas.
Komiteto tikslai:
▪ Būti vaikų balsu, tai yra siekti, kad vaikų psichologiniai ir socialiniai poreikiai pandemijos metu būtų
tinkamai suprasti bei atliepti;
▪ Reaguoti, siekiant sušvelninti psichologinius iššūkius, su kuriais pandemijos metu susiduria tėvai,
globėjai, ugdytojai;
▪ Telkti psichologų, dirbančių su vaikais, bendruomenę; rūpintis jų kompetencijos kėlimu bei
psichologine parama.
Komiteto veiklos ataskaitos santrauka: Siekiant atliepti į psichologinius iššūkius, su kuriais pandemijos
metu susidūrė vaikai, tėvai, ugdytojai bei vaikų psichologai, LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto nariai
2020 m. pavasarį parengė Rekomendacijas vaikų psichologams, specialistams, tėvams taip pat dalomąją
medžiagą vaikams karantino metu. VPGK drauge su EPK kreipėsi į valdžios institucijas (LR ŠMSM, LR
SADM, VTAĮT, LRV), atkreipiant dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria/gali susidurti vaikai karantino metu
bei teikė įžvalgas galimiems sprendimams. 2020 m. karantino pradžioje vykdyta pirmoji vaikų psichologų
nuotolinė apklausa, siekiant geriau suprasti profesinius iššūkius. Apklausoje dalyvavo 90 su vaikais,
paaugliais, tėvais dirbantys psichologai. Rezultatų aptarimas numatytas LPK metu. Vesti nuotoliniai mokymai
su vaikais dirbantiems psichologams.
Komiteto posėdžiai: ataskaitiniu laikotarpiu vyko 4 komiteto posėdžiai. Posėdžių metu buvo tariamasi dėl
vaikų psichikos sveikatos ypatumų bei komiteto reagavimo galimybių, planuojamas renginys, būsimų metų
darbai.
Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai:
Ataskaitiniu laikotarpiu parengti dokumentai:
▪

2020 03 16 drauge su psichologe dr. D. Karkockiene parengtas straipsnio vertimas „Kaip kalbėti su
vaikais apie koronavirusą (COVID-19)?”
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Kaip%20kalb%C4%97ti%20su%20
vaikais%20apie%20korona%20virus%C4%85%20(Daiva%20Karkockien%C4%97).pdf

▪

2020 03 16 drauge su psichologe dr. D. Karkockiene parengtas rekomendacijos straipsnio vertimas
„Kaip kalbėti su vaikais apie žiniasklaidoje pateikiamą informaciją?“
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/%C5%BDiniasklaidos%20poveikis
%20vaikams%20(Daiva%20Karkockien%C4%97).pdf

▪

2020 03 22 parengtos rekomendacijos – straipsnio vertimas Vaikų ir paauglių konsultavimo internetu
tema
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(http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Vaik%C5%B3%20konsultavimas%
20internetu.pdf)
▪

2020 04 03, drauge su EPK, parengtas raštas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai Dėl
psichologinės pagalbos vaikams užtikrinimo karantino metu
(http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS_vaikogerove_3.pdf )

▪

Ekranų laikas vaikams – specialistų rekomendacijos (parengė VPGK narė prof. dr. Roma Jusienė)

▪

202 04 08 drauge su EPK parengtas raštas LRV Dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos palaikymo
ir stiprinimo
(http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS_vaiko%20gerovei_VYR_4.pdf
)

▪

2020 04 17 parengtos Rekomendacijos vaikų psichologams karantino metu
(http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Rekomendacijos%20vaik%C5%B3
%20psichologams%20karantino%20metu.pdf)

▪

2020 04 18 parengtas Lankstinukas vaikams karantino metu https://pagalbasau.lt/vaikas/

▪

2020 06 01 Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga parengtas kreipimasis į Lietuvos valdžios
atstovus: ko reikia Lietuvos vaikams
(http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/Vaik%C5%B3%20gynimo%20dien
ai%20ra%C5%A1tas%20LPS%20VGK%20RJ_IB.pdf )

▪

2020 11 16 drauge su EPK parengtas raštas (atsakymas į užklausą) Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus tarnybai Dėl elgesio, nulemto vaiko turimų specialiųjų ugdymosi poreikių ir sveikatos
sutrikimų, vertinimo
(http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS_VPGK_Atsakymas%20Vaiko
%20teisiu%20apsaugos%20kontrolieriaus%20istaigai201112.pdf )
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu teikti atsakymai į vaikų psichologų, tėvų, ugdytojų paklausimus,
susijusius su vaikų psichikos sveikata.

Komiteto renginiai: 2020 m. birželio 25 d. komiteto nariai Dr. Vaida Kalpokienė, Rimantė Eidukevičiūtė ir
Ingrida Bobinienė vedė nuotolinius mokymus LPS nariams – vaikų psichologams tema „Psichologinės
pagalbos efektyvumas vaikų ugdymo įstaigose“. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių. Mokymų metu aptarti
psichologų darbo su tėvais ypatumai, vaikų psichologų vaidmuo, kai šeimai taikoma atvejo vadyba bei
psichologinės pagalbos veiksmingumo didinimo galimybės vaikų ugdymo įstaigose.
Kita komiteto veikla
2020 m. pabaigoje LPS VPGK nariai Ingrida Bobinienė ir Vaida Kalpokienė dalyvavo dvejuose
tarpinstituciniame pasitarime su Vilniaus m. VTAS, Vilniaus m. sav. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo
korrdinatoriais bei kitais specialistais, atstovaujančiais vaikų teises Vilniaus mieste. Teikė rekomendacijas bei
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įžvalgas apie vaikų psichikos sveikatos gerinimo bei psichologinės pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo
didinimo galimybes. Numatytos būsimos bendros veiklos, renginiai ir tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
Ingrida Bobinienė atstovavo LPS NVO koalicijoje „Už vaiko teises“, dr. Vaida Kalpokienė – Koalicijoje
„Psichikos sveikata 2030”. Prof. dr. Roma Jusienė atstovavo vaikų bei su vaikais dirbančių psichologų
interesus Nacionalinėje šeimos taryboje, įvairiose valdžios institucijose.
Komiteto planai 2021 metams:
VPGK 2021 m. planuoja įgyvendinti šias pagrindines veiklas:
▪ Drauge su Vilniaus m. VTAS surengti keletą renginių LPS nariams, dirbantiems su vaikais, tėvais.
▪ Atlikti pakartotinę Vaikų psichologų apklausą apie Vaikų psichologų profesinius iššūkius ir jos
rezultatus aptarti LPK’21 metu. Remiantis rezultatais, parengti rekomendacijas LPS prezidentui ir
valdybai dėl vaikų psichologų profesinės gerovės didinimo.
▪ Atsižvelgiant į karantino metu kilusius iššūkius, inicijuoti intervizijų radimąsi tarp LPS Vaikų
psichologų.
▪ Padėti Vilniaus m. institucijoms sudaryti specializuotą psichologų, dirbančių su vaikais Vilniaus
mieste, sąrašą.
▪ Surengti renginį/-ius mokyklų psichologams/ mokytojams/ tėvams pandemijos metu aktualiais
klausimais.
▪ Sekti bei atliepti į pandemijos keliamus iššūkius vaikų psichikos sveikatai, padedant atsakingoms
institucijoms rasti veiksmingus sprendimus.

Ataskaitą parengė LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto pirmininkė Ingrida Bobinienė

APLINKOS PSICHOLOGIJOS SPECIALISTŲ GRUPĖ
Grupės pirmininkė: Audra Balundė.
Grupės nariai: Mykolas Simas Poškus, Lina Jovarauskaitė ir Dovilė Šorytė
Grupės savanoriai: Lietuvos psichologų sąjungai pateikti dviejų asmenų prašymai tapti grupės partneriais.
Grupės tikslai:
▪ Burti aplinkos psichologijos bei jai artimose srityse dirbančius specialistus;
▪ Sudaryti erdvę su aplinkos psichologija susijusių žinių, idėjų ir patirties mainams;
▪ Plėtoti aplinkos psichologijos mokslą ir praktiką Lietuvoje;
▪ Didinti Lietuvos aplinkos psichologų žinomumą tarptautinėje aplinkos psichologų bendruomenėje;
▪ Prisidėti prie efektyvių priemonių, skirtų klimato kaitos ir ekologinės krizės švelninimui, kūrimo.
Grupės veiklos ataskaitos santrauka: Aplinkos psichologijos grupė buvo įkurta 2020 m. rugsėjo mėn.
Ataskaitiniu laikotarpiu grupės nariai orientavosi į grupės vizijos kūrimą, grupės veiklos krypčių aptarimą ir
planavimą. Taip pat, grupės nariai dalyvavo mokslinėse ir praktinėse konferencijose, vystė tarptautines
bendradarbystes, rengė aplinkos psichologijos mokslo populiarinimo turinį ir mokslo publikacijas.
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Grupės posėdžiai: 2020 m. formalūs posėdžiai nevyko. Įvyko du neformalūs iniciatyvinės grupės pasitarimai.
Grupės kūrimo klausimai buvo aptariami ir elektroninėmis priemonėmis. Pirmasis oficialus grupės posėdis
planuojamas 2021 m. vasario mėn.
Grupės parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai:
Ataskaitiniu laikotarpiu grupės nariai įvairiomis formomis pasisakė žiniasklaidoje su aplinkos
psichologija susijusiais klausimais:
▪ 2020 m. lapkričio 19 d. A. Balundė populiarino aplinkos psichologijos mokslo kryptį bei dalinosi
aplinkos psichologijos mokslu grįstomis įžvalgomis aplinką tausojančio elgesio tema savaitraštyje
SAVAITĖ (Nr. 47);
▪ 2020 m. lapkričio 25 d. A. Balundė dalinosi įžvalgomis klimato krizės sprendimui NARA
tinklalaidėje;
▪ 2020 m. rugsėjo 11 d. A. Balundė komentavo ekologinio nerimo temą portale 15min;
▪ 2020 m. spalio 26 d. A. Balundės interviu apie aplinkos psichologiją ir aplinką tausojantį elgesį
Psichoterapijos ir mokymų centro tinklalaidėje;
▪ 2020 m. gegužės 27 d. A. Balundė dalinosi įžvalgomis ekologinės krizės sprendimui portale 15min;
▪ 2020 m. kovo 26 d. A. Balundės interviu apie aplinkos psichologijos mokslą ir aplinką tausojantį elgesį
Lietuvos psichologijos studentų asociacijai;
▪ 2020 m. gegužės 21 d. M. S. Poškus dalinosi įžvalgomis aplinką tausojančio elgesio tema portale
15min;
▪ 2020 m. birželio 30 d. M. S. Poškaus komentaras-rekomendacijos saugomų teritorijų klausimais
portale 15min;
▪ 2020 m. gruodžio 2 d. M. S. Poškus dalinosi įžvalgomis aplinką tausojančio elgesio tema LRT.LT
portale;
▪ 2020 m. gruodžio 9 d. M. S. Poškaus interviu apie paauglių aplinką tausojantį elgesį portale
ALKAS.LT;
▪ 2020 m. gruodžio 28 d. M. S. Poškaus komentaras klimato kaitos tema portale LRT.LT;
▪ 2020 m. rugsėjo 14 d. D. Šorytės interviu ekologinės krizės tema LRT.LT laidoje „Čia ir dabar“.
Tarptautinė veikla:
▪ 2020 m. spalį Jovarauskaitė L. Poškus M. S. ir Balundė A. skaitė žodinius pranešimus „Psychological
Mechanisms of Adolescents’ Drinking Water Consumption Before and After Ecological Disaster“ ir
„A Controlled Two-Wave Comparison of Adolescents' Bottled Water Drinking Behaviour Prior and
Post a Potentially Ground-Water Contaminating Fire.“ nuotolinio formato konferencijoje The Society
for Longitudinal and Life Course Studies; renginys skirtas tęstinių tyrimų rezultatų sklaidai;
▪ 2020 m. kovo 5 d. Balundė A. skaitė pranešimą ir vedė seminarą „Pro-environmental behaviour and
adaptation to climate change in adolescence“ Global Center on Adaptation (GCA) organizacijoje
Nyderlanduose, Groningene; GCA yra tarptautinė organizacija inicijuota Jungtinių Tautų institucijos
ekspertų. GCA dirba prisitaikymo prie klimato kaitos srityje. Šis renginys buvo skirtas dalintis
aplinkos psichologų įžvalgomis apie prisitaikymą prie klimato kaitos paauglystėje;
▪ Balundė yra tarptautinio ekspertų tinklo „Positive Energy Districts“ valdybos komiteto narė. M. S.
Poškus yra šio tinklo valdybos komiteto narės pavaduotojas. Tinklo veikla orientuota į atsinaujinančių
energijos šaltinių plėtrą Europoje. A. Balundė ir M. S. Poškus padeda siekti tinklo tikslų teikdami
konsultacijos, paremtas aplinkos psichologijos mokslo pasiekimais;
▪ Balundė yra tarptautinio ekspertų tinklo „European Network for Environmental Citizenship“ valdybos
komiteto narė. L. Jovarauskaitė buvo šio tinklo valdybos komiteto narės pavaduotoja iki 2020 m.
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spalio mėn. Tinklo veikla orientuota į aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo visuose amžiaus
tarpsniuose koncepcijos ir priemonių kūrimą. A. Balundė padeda siekti tinklo tikslų teikdama aplinkos
psichologijos mokslu grįstas konsultacijos.
Kita darbo grupės veikla. Per ataskaitinį laikotarpį darbo grupės nariai parengė 11 mokslo publikacijų
aplinkos psichologijos temomis tarptautiniuose leidiniuose: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Grupės planai 2021 metams:
2021 m. planuoja įgyvendinti šias pagrindines veiklas:
▪ Dalyvauti aplinkos psichologijos krypties mokslo konferencijose;
▪ Įvairiais formatais Lietuvoje populiarinti aplinkos psichologijos mokslą ir su juo susijusius atradimus;
▪ Rengti mokslo publikacijas aplinkos psichologijos temomis;
▪ Konsultuoti suinteresuotus asmenis aplinkos psichologijos klausimais (pvz., įmones, ministerijų
specialistus, nevyriausybines organizacijas ir pan.);
▪ Inicijuoti bendradarbiavimą su EFPA;
▪ Bendradarbiauti su tarptautinėje mokslo bendruomenėje pripažintais aplinkos psichologijos ekspertais
(pvz., kviesti skaityti paskaitas Lietuvoje, kviesti konsultuoti Lietuvos aplinkos psichologus ir pan.).
Šiuo metu Aplinkos psichologijos grupės konsultantais sutiko būti šie garsūs aplinkos psichologijos
mokslininkai: prof. dr. Terry Hartig (Uppsala universitetas, Švedija), doc. dr. Goda Perlavičiūtė
(Groningeno universitetas, Nyderlandai) ir prof. dr. Maria Lewicka (Nicolaus Copernicus
universitetas, Lenkija).
Ataskaitą parengė LPS Aplinkos psichologijos grupės pirmininkė Audra Balundė

NEUROPSICHOLOGIJOS SPECIALISTŲ GRUPĖ
Grupės pirmininkė: Ramunė Dirvanskienė.
Grupės nariai: Kasparas Žiaučynas, Agnė Steponavičiūtė, Ieva Pocevičiūtė bei Laura Šalčiūnaitė.
Grupės veiklos ataskaitos santrauka: 2020 metais grupė rengė dokumentą, kuriame išdėstė
neuropsichologijos mokslo ir praktikos vystymo gaires Lietuvoje. Dokumente aprašoma neuropsichologo
profesija bei pagrindinės kompetencijos ir atsakomybės, veiklos persidengimas su kitomis specialybėmis.
Šiuo metu dokumentas yra baigtas rengti ir peržiūrimas išorės ekspertų. Tolimesni veiksmai – dokumento
pristatymo renginys reabilitacijos ir gydymo įstaigose dirbantiems specialistams, veiksmų koordinavimas su
Sveikatos apsaugos ministerija bei neuropsichologijos mokslo populiarinimas ir žinių sklaida plačiajai
visuomenei.
Grupės posėdžiai: 2020 m. Neuropsichologijos grupė nuotoliniu būdu susitiko 2 kartus, vasario ir rugsėjo
mėnesiais. Susitikimų metu nuspręsta į grupę priimti nauji nariai, išrinkta grupės vadovė; pasiskirstyta
atsakomybėmis.
Grupės parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai:
▪ 2020 m. grupė prisidėjo organizuojant Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją, šio renginio
metu vienos dienos (spalio 7 d.) užsiėmimai buvo skirti neuropsichologijos temoms. Pranešimą skaitė
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ir dirbtuves apie neuropsichologinį kalbos sutrikimų vertinimą vedė kviestinis lektorius iš Edinburgo
universiteto Thomas Bak.
Tarptautinė veikla:
▪ Grupės narė Aistė Pranckevičienė atstovavo Lietuvai EFPA klinikinės neuropsichologijos
komitete (http://clinneuropsy.efpa.eu/introduction-and-definition/). 2020 m. buvo rengiama
publikacija iš EFPA Klinikinės neuropsichologijos grupės rengtos apklausos duomenų, ji įteikta
leidyklai, šiuo metu recenzavimo procese, ir išsikovota teisė nepaisant "corresponding member"
statuso dalyvauti nuotoliniuose grupės susitikimuose, nes seniau Lietuvos atstovė galėjo gauti tik
protokolus. Šiuo metu ši grupė gilinasi į klinikinio neuropsichologo rengimo valandas įvairiose šalyse.
Ataskaitą parengė LPS neuropsichologijos specialistų grupės pirmininkė Ramunė Dirvanskienėntą
parengė Ramunė Dirvanskienė

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SPECIALISTŲ GRUPĖ
Grupės pirmininkė: Said Dadašev.
Grupės nariai: Anastasija Pilkionienė, Antanas Mockus, Arūnas Norkus, Aušra Naujokaitė, Aušra Norė,
Aušra Stumbrytė, Birutė Kazlauskienė, Danutė Gailienė, Darja Norbutė, Giedrius Slaminskas, Irma
Skruibienė, Ingrida Bobinienė, Joana Karolina Jočbalytė, Jolanta Latakienė, Jurgita Rimkevičienė, Jūratė
Kochankienė, Kamilė Butkevičiūtė-Astrauskienė, Kristina Vainienė, Nida Žemaitienė, Odeta Geležėlytė, Ona
Kristina Polukordienė, Paulius Skruibis,Rasa Pališkienė, Renata Gataveckaitė, Vaiva Klimaitė, Valija Šap,
Virginija Mikėnienė.
Kiti grupėje dalyvaujantys specialistai: Antanas Grižas, Arūnas Germanavičius, Martina Bernotė, Aušra
Norė.
Grupės tikslai:
Pagrindinis tikslas - burti savižudybių prevencijos srityje dirbančius specialistus, sudarant erdvę
dalintis patirtimi ir idėjomis, organizuoti intervizijas grupės nariams.
▪
▪

Grupė skatina tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp specialistų, dirbančių savižudybių prevencijoje,
bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, vykdančiomis savižudybių prevencijos veiklą.
Grupė gali inicijuoti ir organizuoti viešas diskusijas, seminarus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo
renginius grupės nariams ir kitiems specialistams bei teikti rekomendacijas ir siūlymus LPS nariams
ir kitiems specialistams su savižudybių prevencija susijusiais klausimais.

Grupės veiklos ataskaitos santrauka: 2020 m. įvyko du nuotoliniai grupės susitikimai - balandžio 24 d. ir
gegužės 22 d. Susitikimų metu skyrėme laiką savižudybių prevencijos srityje dirbančių specialistų tarpusavio
palaikymui ir pasidalinimui savo patirtimi bei sudėtingesnių atvejų analizei.
Grupės planai 2021 metams:
2021 m. planuojama išsirinkti naują grupės vadovą ir išsigryninti tolesnį veiklos planą.
Ataskaitą parengė LPS Savižudybių prevencijos specialistų grupės pirmininkas Said Dadašev
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