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Apie Lietuvos psichologų sąjungą
Lietuvos psichologų sąjunga (LPS)
Visuomeninė organizacija, vienijanti virš 700 psichologų, dirbančių įvairiose psichologijos srityse,
besirūpinanti psichologija ir psichologais Lietuvoje. Tai didžiausia Lietuvoje psichologus vienijanti
organizacija, kuri aktyviai skatina ir koordinuoja profesionalios psichologinės pagalbos plėtrą, skatina
psichologų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą, formuoja profesionalios psichologijos sampratą
visuomenėje.

Lietuvos psichologų sąjungos vizija:
• Didžiausia psichologus vienijanti ir atstovaujanti organizacija, prisidedanti prie psichologų kompetencijų
kėlimo ir psichologijos profesijos įvaizdžio formavimo.

Lietuvos psichologų sąjungos misija:
•

•
•
•

Plėtoti profesionalią psichologiją Lietuvoje;
Vienyti Lietuvos psichologus;
Atstovauti psichologams ir psichologijai Lietuvoje ir Europoje;
Aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenės socialines ir psichikos sveikatos problemas.

Lietuvos psichologų sąjungos tikslai:
•
•
•

•
•
•
•

Telkti šalies psichologų bendruomenę;
Stiprinti vidinę ir išorinę komunikaciją;
Atstovauti psichologams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat ginti savo narių
darbo, ekonominius ir socialinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytomis priemonėmis;
Skatinti, vykdyti psichologinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose;
Skatinti psichologijos mokslo ir profesijos plėtrą;
Rūpintis psichologų profesine kompetencija ir kvalifikacija;
Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis psichologijos ir jai artimų sričių organizacijomis.

Lietuvos psichologų sąjungos valdybos 2020 m. veiklos tikslai:
• Kokybiška psichologo profesinė veikla ir jos prestižas Lietuvoje;
• Stipri, drąsi, reaguojanti, matoma LPS bendruomenė;
• Auganti, finansiškai tvari, patraukli ir prasmingą veiklą vykdanti organizacija, teikianti paramą ir pagalbą
psichologams ir kitiems specialistams.
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Lietuvos psichologų sąjungos narystė:
• 2020 gruodžio mėn. Lietuvos psichologų sąjungą sudarė 730 narių (2019 m. gruodį – 601 narys).
Lietuvos psichologų sąjungos valdyba:
Prezidentė
Valdybos nariai

Valija Šap
Žydrė Arlauskaitė,
Ingrida Bobinienė,
dr. Jonas Eimontas,
Šarūnas Mačiulis,
Antanas Mockus,
Nerijus Ogintas,
Ieva Salialionė,
dr. Laura Ustinavičiūtė - Klenauskė

Lietuvos psichologų sąjungoje veikia 11 komitetų:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edukacinės psichologijos komitetas (pirmininkė prof. dr. Ala Petrulytė);
Etikos komitetas (pirmininkė doc. dr. Viktorija Čepukienė);
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas (pirmininkė Ieva Salialionė);
Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas (pirmininkė prof. dr. Nida Žemaitienė);
Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas (l.e.p. pirmininkas doc. dr. Rytis Pakrosnis);
Organizacinės psichologijos komitetas (pirmininkas Miroslav Filistovič);
Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetas (pirmininkas doc. dr. Antanas Kairys);
Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas (pirmininkė doc. dr. Dalia Nasvytienė);
Psichologų veiklos reglamentavimo komitetas (pirmininkas doc. dr. Alfredas Laurinavičius);
Teisės psichologijos komitetas (pirmininkė dr. Laura Ustinavičiūtė–Klenauskė);
Vaiko psichologinės gerovės komitetas (pirmininkė Ingrida Bobinienė).

Lietuvos psichologų sąjungoje veikė 4 komisijos:
•
•
•
•

Prof. A. Gučo vardo apdovanojimo komisija (pirmininkė prof. dr. Nida Žemaitienė);
LPS finansinės priežiūros komisija (pirmininkė doc. dr. Reda Gedutienė);
Profesinės etikos procedūrų reglamentavimo komisija (pirmininkė doc. dr. Viktorija Čepukienė);
EuroPsy supervizuojamos praktikos komisija (l.e.p. komiteto pirmininkas doc. dr. Rytis Pakrosnis).

Lietuvos psichologų sąjungoje veikia 3 grupės:
•
•
•

Aplinkos psichologijos grupė (vadovė Audra Balundė);
Neuropsichologijos grupė (vadovė dr. Ramunė Dirvanskienė);
Savižudybių prevencijos specialistų grupė (vadovas dr. Said Dadašev).

Lietuvos psichologų sąjunga yra tarptautinių organizacijų narė:
•
•
•
•
•
•

Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) narė nuo 1997 metų;
Tarptautinės psichologijos mokslo sąjungos (IUPsyS) narė nuo 2000 metų;
Tarptautinės testavimo komisijos (ITC) narė nuo 2002 metų;
Europos pedagoginės psichologijos tinklo (NEPES) narė nuo 2009 metų;
Europos psichologijos dėstymo tinklo (EuroPlat) asocijuota narė nuo 2010 metų;
Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (EAWOP) narė nuo 2011 metų.

Lietuvos psichologų sąjungos biuras:
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•
•
•

LPS biuro vadovas Jokūbas Gužas;
LPS administratorė Eglė Vilkutaitienė;
LPS EuroPsy administratorė Sabina Žitlinskytė.
LPS talkina 4 savanorystės sutartis pasirašę savanoriai.
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Pagrindinės Lietuvos psichologų sąjungos veiklos
2020 m.
•
•
•
•
•
•
•
•

LPS veikla COVID-19 pandemijos metu
LPS veikla valstybiniu mastu
EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje
LPS renginiai
Tarptautinis bendradarbiavimas
LPS valdybos veikla
LPS narystė
LPS komitetų ir grupių veikla

LPS veikla COVID-19 pandemijos metu
2020 m., šalyje paskelbus pandemiją dėl COVID-19, dalis LPS veiklų buvo nukreipta reagavimui į
susidariusią situaciją šalyje. LPS nariai, valdyba, komitetai rengė rekomendacijas, organizavo renginius
aktualiomis temomis, dalyvavo ministerijų darbo grupėse, spaudos konferencijose, prisidėjo teikiant pagalbą
pandemijos paveiktos visuomenės grupėms bei aktyviai bendradarbiavo su žiniasklaida informuojant
visuomenę aktualiais psichikos sveikatos klausimais.
Pagrindinės LPS veiklos pandemijos metu:
Dalyvauta institucijų ekspertų tarybose, darbo grupėse, pasitarimuose:
• Pasitarime LR Seime „Dėl mokinių nuotolinio mokymo(si) (namuose)“ (LPS Edukacinės psichologijos
komitetas);
• LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje „Dėl reabilitacijos paslaugų mažinant COVID-19 padarinius
sveikatai“ (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė);
• LR sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) posėdyje „Dėl ekstremalios situacijos aptarimo
Sveikatos apsaugos ministro, Valstybės ekstremalių situacijų centro vadovo Aurelijaus Verygos kvietimu“
(LPS prezidentė Valija Šap, LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto pirmininkė prof. Nida
Žemaitienė);
• SAM darbo grupėje „Dėl su COVID–19 susijusių pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo“ (LPS
Vaiko psichologinės gerovės komiteto narės prof. dr. Roma Jusienė ir Rimantė Eidukevičiūtė, LPS Krizių ir
katastrofų psichologijos komiteto narės prof. dr. Nida Žemaitienė ir dr. Ieva Vaskelienė).
Teikti kreipimaisi bei siūlymai institucijoms:
• Kreipimasis LR Vyriausybei „Dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos palaikymo ir stiprinimo“ (LPS Vaiko
psichologinės gerovės komitetas ir LPS Edukacinės psichologijos komitetas);
• Kreipimasis LR Vyriausybei ,,Psichikos sveikata ir COVID-19 pandemija” (LPS atstovai kartu su kitais
psichikos sveikatos ekspertais);
• Kreipimasis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai „Dėl
psichologinės pagalbos vaikams užtikrinimo karantino metu“ (LPS Vaiko psichologinės gerovės ir LPS
Edukacinės psichologijos komitetai);
• Kreipimasis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui, LR Seimo Sveikatos
reikalų komitetui, LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijai, LR Sveikatos apsaugos
ministerijai „Dėl valstybės užsakymo mažinant COVID-19 padarinius psichinei ir fizinei visuomenės
sveikatai“ (kartu su Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija, Lietuvos visuomenės sveikatos
asociacija, Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija ir dar 8 organizacijomis);
• Pasiūlymai SAM „Dėl su COVID–19 susijusių pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo“ (LPS
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prezidentė ir komitetai).
• Pasiūlymai Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos „Dėl darbo ypatumų laisvės atėmimo
vietose karantino metu“ (LPS Teisės psichologijos komitetas).
Parengtos ir paskelbtos rekomendacijos institucijoms, psichologams, medikams, visuomenei:
• Rekomendacijos SAM dėl psichologinės pagalbos ekstremalios situacijos metu (LPS Krizių ir katastrofų
psichologijos komitetas);
• Rekomendacijos SAM „Dėl psichologinės pagalbos stacionaruose“; vadovaujantis jomis, LR SAM parengė ir
rekomendacijas „Dėl psichologinės pagalbos asmens sveikatos priežiūros centruose“ (LPS prezidentė, LPS
Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas, LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• Rekomendacijos dėl laisvės atėmimo vietose dirbanč ių psichologų darbo organizavimo karantino metu
(LPS Teisės psichologijos komitetas);
• Rekomendacijos visuomenei ,,Kaip saviizoliacijos laikotarpiu palaikyti gerą psichologinę savijautą‘‘ (LPS
prezidentė Valija Šap, LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto pirmininkė prof. dr. Nida
Žemaitienė);
• Patarimai esantiems saviizoliacijoje dėl COVID-19 grėsmės (LPS Krizių ir katastrofų psichologijos
komitetas);
• Rekomendacijos visuomenei krizių komunikacijos klausimais (LPS Krizių ir katastrofų psichologijos
komitetas);
• Rekomendacijos ugdymo įstaigų psichologams teikiant pagalbą nuotoliniu būdu (LPS Edukacinės
psichologijos komitetas);
• Gairės medicinos psichologams „Telekonsultacijų organizavimas“ (LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos
komitetas);
• Rekomendacijos medikams „Kaip pasirūpinti savo psichologine savijauta“ (LPS klinikinės ir sveikatos
psichologijos komitetas kartu su Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centru).
Atliktos psichologų apklausos:
• Organizacinių / verslo psichologų apklausa dėl sunkumų / iššūkių COVID-19 pandemijos metu (LPS
Organizacinės psichologijos komitetas):
• Medicinos psichologų apklausa apie nuotolinį darbą pandemijos metu; vadovaujantis apklausos rezultatais
pateiktos rekomendacijos SAM, kaip reglamentuoti nuotolines medicinos psichologų paslaugas, o šių
rekomendacijų pagrindu buvo pakeistas LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas
Nr. V-861 „Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“; nustatyta, kad medicinos psichologas gali teikti nuotolinį asmens, šeimos ar grupės
psichologinį konsultavimą (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
Kreiptasi į žiniasklaidos atstovus (LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto pirmininkė prof. dr. Nida
Žemaitienė).
Visu pandeminiu laikotarpiu LPS aktyviai bendradarbiavo su SAM, siekiant užtikrinti psichologinės
pagalbos prieinamumą visuomenei ir psichologų darbo tęstinumą karantino metu. LPS nariai taip pat dalyvavo
rengiant ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą;
prisijungė prie akcijos, skirtos psichologinės pagalbos teikimui medikams; prisidėjo prie telefoninės
programėlės „Act On Crisis“, skirtos emocinei pusiausvyrai palaikyti, rengimo ir įgyvendinimo; rekomendavo
LR sveikatos apsaugos ministerijai įkurti bendrą telefoninės emocinės pagalbos liniją 1809 bei rengė
pasisakymus šios telefoninės psichologinės pagalbos linijos reklamai; prisidėjo rengiant ir viešinant internetinę
svetainę „pagalbasau.lt“.
Psichologai aktyviai rengė rekomendacijas ir jomis dalinosi tarpusavyje nuotolinio psichologinio
konsultavimo ir darbo su vaikais bei paaugliais, emocinės sveikatos stiprinimo ir kitomis temomis.

LPS veikla valstybiniu mastu
Lietuvos psichologų sąjunga tampa vis labiau matoma ir valstybiniu lygiu pripažįstama organizacija,
atstovaujanti psichologų bendruomenei. Vis labiau pripažįstant psichologų poreikį, atsiveria galimybės kelti
klausimus ir bandyti aukščiausiu valstybės lygiu įtvirtinti ne tik psichologų funkcijas, bet ir jų teises į darbo
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sąlygas, kvalifikacijos tobulinimą bei adekvatesnį atlygį. Norisi pasidžiaugti įvairių ministerijų ir skirtingų
institucijų vis didesniu įsiklausymu į psichologų nuomonę. 2020 m. tęsėsi aktyvus bendradarbiavimas su SAM
Psichikos sveikatos skyriumi.
LPS atstovai buvo kviečiami ir dalyvavo posėdžiuose, dalykiniuose pasitarimuose bei darbo grupėse:
Dalyvauta LR Vyriausybės posėdyje:
• Dėl rengiamo veiksmų plano, skirto Vaikų emocinės gerovės metams (LPS prezidentė Valija Šap).
Dalyvauta SAM darbo grupėse:
• Darbo grupė Psichoemocinio klimato sveikatos sistemoje gerinimo veiksmų planui 2020 – 2022 metams
parengti (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė);
• Darbo grupė Dėl sveikatos tikrinimų ir sveikatos būklės reikalavimų peržiūrėjimo (LPS Klinikinės ir
sveikatos psichologijos komiteto narės doc. dr. Aistė Pranckevičienė ir Edita Žilienė);
• Darbo grupė Sisteminei teisės aktų, reglamentuojančių kompleksinę krizinio nėštumo pagalbą, peržiūrai ir
tobulinimui (dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė);
• Darbo grupė 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
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto narė doc. dr. Justina Slavinskienė, prof. dr. Auksė
Endriulaitienė);
• Darbo grupė Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų planui parengti (LPS Krizių ir katastrofų
psichologijos komiteto pirmininkė prof. dr. Nida Žemaitienė);
• Darbo grupė Dėl pagalbos bandžiusių žudytis, nusižudžiusių artimiesiems ir savižudybės ar bandymo
žudytis paveiktoms bendruomenėms organizavimo ir teikimo (LPS prezidentė Valija Šap).
Be aukščiau išvardintos sistemingos veiklos SAM darbo grupėse, taip pat dalyvauta SAM posėdžiuose:
• Dėl psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• Dėl medicinos psichologų darbo organizavimo karantino metu (LPS prezidentė Valija Šap, LPS Klinikinės ir
sveikatos psichologijos komitetas, LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas);
• Dėl savižudybių prevencijos, pagalbos savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims, psichosocialinio
vertinimo (LPS prezidentė Valija Šap, LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• Dėl visuomenės psichologinės gerovės stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo (LPS prezidentė Valija
Šap, LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• Dėl medicinos psichologo licencijavimo (LPS prezidentė Valija Šap, LPS Klinikinės ir sveikatos
psichologijos komitetas);
• Dėl socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos programos psichikos sveikatos aspektu (LPS
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas, LPS Edukacinės psichologijos komitetas).
Dalyvauta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) darbo grupėje:
• Darbo grupė Dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimo (LPS Edukacinės
psichologijos komiteto narė Žydrė Arlauskaitė).
LPS išreiškė poziciją ir teikė siūlymus:
LR valdžios institucijoms:
• LR valdžios institucijoms viešas kreipimasis Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga (LPS Vaiko
psichologinės gerovės komitetas);
• LR Prezidentui, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Mokslo, inovacijų
ir technologijų agentūrai, Seimo kontrolierių įstaigai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Trakų rajono
savivaldybės administracijai Dėl ikiprekybinio pirkimo „Technologinės sistemos (jausmomačio), skirtos
matuoti, rinkti ir rodyti duomenis apie žmogaus jausmus ir emocinę būseną, sukūrimas“ vykdymo (LPS
Psichologijos mokslo ir studijos politikos komitetas).
LR sveikatos apsaugos ministerijai:
• Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl visuomenės psichologinės (emocinės)
gerovės stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto derinimo (LPS Klinikinės ir
sveikatos psichologijos komitetas, LPS Edukacinės psichologijos komitetas);
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•

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
(LPS Organizacinės psichologijos komitetas);
• Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų
organizavimo įsakymo projekto derinimo (LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto pirmininkė prof.
dr. Nida Žemaitienė, LPS Savižudybių prevencijos specialistų grupė);
• Dėl 2021 metų prioritetinių veiklų savižudybių prevencijos, psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos ir
psichikos sveikatos priežiūros srityse (LPS Vaiko psichologinės gerovės komitetas ir LPS Savižudybių
prevencijos specialistų grupė);
• 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 derinimo (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• Pasiūlyta SAM koreguoti medicinos psichologo kvalifikacijos įgijimo reikalavimus Medicinos psichologo
medicinos normoje (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
• SAM prašymu parengta informacija apie psichikos sveikatos centruose dirbančių medicinos psichologų
teikiamas paslaugas psichikos sutrikimus turintiems pacientams 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 (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• SAM prašymu pateiktas supervizijų asmens sveikatos priežiūros specialistams pagrindimas; vadovaujantis
šiuo pagrindimu, SAM parengė ir pateikė rekomendacijas Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl
supervizijų psichikos sveikatos specialistams (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• SAM kvietimu dalyvauta Vyriausybės strateginės analizės centro apklausoje dėl sveikatos priežiūros
specialistų pasiūlos, užimtumo, poreikio ir trūkumo; organizuotas pasitarimas su LPS komitetų bei VU,
VDU, LSMU atstovais dėl medicinos psichologų poreikio, kartu parengti atsakymai į anketos klausimus
(LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
• Dalyvauta SAM renginyje Dėl sveikatos apsaugos sistemos atsparumo būtinų reformų ir investicijų
pasitelkiant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių aptarimo su socialiniais partneriais;
• Dalyvauta mobilių psichologinės krizės valdymo komandų kūrime ir diegime Lietuvoje (LPS Krizių ir
katastrofų psichologijos komiteto narės Simona Glodenienė ir Ingrida Bobinienė);
• Dalyvauta emocinės sveikatos stiprinimo programos sveikatos priežiūros specialistams diegime (LPS
Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto narė Aina Adomaitytė).
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
• Dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas
turizmo paslaugas tvarkos aprašo (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
• Dėl socialinio emocinio ugdymo programos projekto (LPS Edukacinės psichologijos komitetas);
Kitoms institucijoms:
• LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai Dėl elgesio, nulemto vaiko turimų specialiųjų ugdymosi
poreikių ir sveikatos sutrikimų, vertinimo (LPS Edukacinės psichologijos ir LPS Vaiko psichologinės
gerovės komitetai);
• Studijų kokybės vertinimo centrui Dėl pastabų psichologijos studijų krypties aprašo projektui
(Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetas);
• Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM Dėl LR sveikatos apsaugos
ministro įsakymo, kuriuo nustatoma asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo
taisyklės ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašas, projekto (LPS Klinikinės ir sveikatos
psichologijos komitetas).
LPS, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, organizavo bei įgyvendino veiklas aktualiais
klausimais:
•

Palaikyta Lietuvos Kriminologų asociacijos pozicija Dėl Kauno nepilnamečių pataisos namų naikinimo
„Kiek kainuoja jauno žmogaus ateitis arba Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų
naikinimas“ (LPS Teisės psichologijos komitetas kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, kun. Arūnu
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•

•

•

•
•
•

Peškaičiu OFM, kalinių kapelionu, Pilietinių iniciatyvų centru, Koalicija „Galiu gyventi“, Lietuvos žmogaus
teisių centru, Lietuvos Caritu);
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“ (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
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“ (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas);
Tęsta veikla Koalicijoje „Psichikos sveikata 2030“. LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto narė dr. Vaida
Kalpokienė tapo Koalicijos iniciatyvinės grupės nare. Koalicija paskelbė kreipimąsi į Lietuvos politikus ir
visuomenę, kuriuo išreiškė palaikymą Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ kreipimuisi, akcentavo
šiuolaikinės psichikos sveikatos sistemos kūrimo svarbą ir tęstinės kvalifikuotos pagalbos vaikams ir
suaugusiems, turintiems raidos, emocinių ar elgesio sutrikimų, užtikrinimo būtinumą.
Bendradarbiauta socialinėje iniciatyvoje „Rinkis gyvenimą“.
Dalyvauta Jaunimo linijos ir Valstybinio psichikos sveikatos centro organizuotame nuotoliniame vebinare
,,Lietuva ir savižudybės – ar visuomet būsime sąrašo viršuje?“ (LPS prezidentė Valija Šap);
Dalyvauta SAM organizuotame Psichikos sveikatos forume (grupių darbą moderavo LPS valdybos narė
Žydrė Arlauskaitė).

EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje
2020 m. suformuotas naujos sudėties Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas (komitete pasikeitė 3
nariai). Naują komiteto sudėtį patvirtino Europos EuroPsy pripažinimo Komitetas (European Awarding
Committee). Komitetas perėmė darbus iš buvusios komiteto pirmininkės bei narių ir planavo tolimesnes
veiklos kryptis bei prioritetus.
Komiteto atstovas dalyvavo kasmetiniame EuroPsy nacionalinių komitetų pirmininkų ir kontaktinių
asmenų nuotoliniame susitikime, kuriame aptarta EuroPsy diegimo Europoje eiga, svarbiausios naujienos.
Bendradarbiauta su Europos EuroPsy pripažinimo Komitetu tvarkant ir atnaujinant Lietuvos psichologų įrašus
Europos EuroPsy psichologų registre. Pateikta metinė ataskaita Europos EuroPsy pripažinimo Komitetui.
Pradėtas pasirengimas pirmųjų, prieš 7 m. suteiktų, EuroPsy sertifikatų Lietuvoje pratęsimui,
projektuojama elektroninė paraiškų sertifikatų atnaujinimui teikimo sistema.
Plačiau žiūrėkite www.europsy.lt ir LPS Komitetų veiklos ataskaitoje.

LPS renginiai
2020 m. vasario mėn. 14 d. Mokslinė – praktinė konferencija „Delinkventiškų paauglių elgesio
prognozavimas remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių vertinimu“ (LPS Teisės psichologijos komitetas).
2020 m. balandžio 2 d. Nuotolinė diskusija švietimo įstaigose dirbantiems psichologams (LPS
Edukacinės psichologijos komitetas).
2020 m. balandžio 7 d. Nuotolinė diskusija „Medicinos psichologų darbas karantino metu“ (LPS
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
2020 m. balandžio 8 d. Nuotolinė diskusija „Psichologo darbas laisvės atėmimo vietose ir statutinėse
organizacijose karantino metu“ (LPS Teisės psichologijos komitetas).
2020 m. balandžio 16, 24 d. Nuotoliniai mokymai „Savižudybės grėsmėje esantys bei save žalojantys
vaikai ir paaugliai: psichologinė pagalba nuotoliniu būdu“ (LPS valdyba).
2020 m. balandžio 20 d. Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo metodo
(CAMS) vadovo pristatymas (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
2020 m. balandžio 23 d. Nuotolinė paskaita ,,BDAR: ką turi žinoti psichologai?“ (LPS valdyba).
2020 m. balandžio 29 d. Nuotolinis seminaras ,,Tėvų konsultavimo praktiniai aspektai“ (LPS valdyba).
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2020 m. balandžio 30 d. Nuotolinė paskaita ,,AŠ TAU – PING, TU MAN – PONG: kaip psichologams
bendrauti su žiniasklaida?“ (LPS valdyba).
2020 m. gegužės 29 d. LPS narių suvažiavimas (LPS valdyba).
2020 m. birželio 17 d. Nuotoliniai mokymai ,,Psichologų pasirengimas ir veiksmai ekstremalių situacijų
metu: patirtys ir išmoktos pamokos“ (LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas).
2020 m. birželio 18 d. Nuotolinė paskaita ,,Ko psichologai nežino apie depresiją?“ (LPS valdyba).
2020 m. rugsėjo 6 d. Nuotolinė konferencija ,,Aktualių sprendimų paieškos psichologijos moksle ir
praktikoje“ (organizavo konferencijos organizacinis komitetas, pirmininkė LPS valdybos narė Žydrė
Arlauskaitė).
2020 m. spalio 5-15 d. Nuotolinė Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija – 2020 (LPS Klinikinės
ir sveikatos psichologijos komitetas).
2020 m. spalio 20-21 ir spalio 29-30 d. Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir
valdymo (CAMS) metodo mokymai (LPS, Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus universiteto Suicidologijos
tyrimų centras).
2020 m. lapkričio 13 d. Nuotolinis seminaras ,,Emocinis raštingumas: pykčio fenomenas mokykloje“
(LPS Edukacinės psichologijos komitetas).
2020 m. lapkričio 20 d. Nuotolinė X-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas
organizacijoje” (LPS Organizacinės psichologijos komitetas).
2020 m. lapkričio 27 d. Nuotolinė 5-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija (LPS,
Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras).
2020 m. gruodžio 2 d. Nuotolinė diskusija ,,Kaip gyveni, švietimo psichologe?“ (LPS Edukacinės
psichologijos komitetas).
2020 m. gruodžio 29 d. Prof. A. Gučo vardo apdovanojimo įteikimas (LPS valdyba).
LPS palaikė 2020 m. kovo mėnesį vykusią „Vaikų linijos“ kampaniją „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE
PATYČIŲ”.

Tarptautinis bendradarbiavimas
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lietuvos psichologų sąjungos atstovai dalyvauja šiose EFPA darbo grupėse:
Board of Assessment (doc. dr. G. Gintilienė);
Board of Ethics (doc. dr. I. Laurinaitytė);
Board of Prevention and Intervention (dr. J. Eimontas);
Board of Scientific Affairs (doc. dr. A. Kairys);
President Council (V. Šap). 2020-11-27 doc. dr. Rūta Sargautytė atstovavo LPS nuotoliniame EFPA
prezidentų susirinkime.
Standing Committee on Disaster and Crisis Psychology (prof. dr. N. Žemaitienė);
Standing Committee on Geropsychology (dr. O. Zamalijeva);
Standing Committee on Psychology and Health (doc. dr. R. Sargautytė). Doc. dr. Rūta Sargautytė
dalyvavo komiteto posėdžiuose, prisidėjo rengiant straipsnį apie Europos psichologijos asociacijų indėlį
į COVID-19 pandemijos valdymą.
Standing Committee on Psychology in Education (prof. dr. A. Petrulytė);
Standing Committee on Traffic Psychology (prof. dr. A. Endriulaitienė);
Task Forces on Clinical Neuropsychology (doc. dr. A. Pranckevičienė).

Tarptautinėje psichologijos mokslo sąjungoje (IUPsy) LPS atstovauja V. Šap.
Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijoje (EAWOP) LPS atstovauja doc. dr. J.
Lazauskaitė-Zabielskė.
Tarptautinėje testavimo komisijoje (ITC) LPS atstovauja doc. dr. G. Gintilienė.
Daugiau informacijos apie komitetų tarptautinį bendradarbiavimą LPS Komitetų ir grupių veiklos
ataskaitoje.
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LPS valdybos veikla
2020 m. įvyko 16 LPS Valdybos posėdžių, trylika iš jų – elektroniniu ar nuotoliniu būdu. 2020 metų
rugsėjo mėnesį vyko išplėstinis posėdis su LPS komitetų ir specialistų grupių pirmininkais. Per ataskaitinį
laikotarpį LPS Valdyba svarstė 102 paraiškas tapti LPS nariais ir 5 paraiškas tapti LPS asocijuotais nariais, taip
pat prašymus bendradarbiauti. Valdybos posėdžių metu kurtas LPS strateginis planas, numatytos LPS
prioritetinės veiklos, spręstas LPS pajamų klausimas, LPS komitetų ir grupių veiklos užtikrinimas, LPS
tinklalapio atnaujinimas, bendradarbiavimas su institucijomis ir asociacijomis, planuoti ir tvirtinti LPS
renginiai, atnaujintas LPS narių sąrašas, suteikti LPS garbės nario vardai.
Parengti ir patvirtinti du dokumentai: LPS bendradarbiavimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis
reglamentas (2020) ir LPS garbės narių skyrimo tvarkos aprašas (2020).
LPS pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Mano daktaras“ ir UAB „Emocinis balansas“; sutartimis
sudarytos galimybės gyventojams gauti profesionalias ir saugias nuotolines psichologų konsultacijas, o LPS
nariams – naudotis kokybiškomis ir prižiūrimomis klientų registracijai ir konsultavimui skirtomis
platformomis.
LPS prezidentas ir valdyba skyrė dėmesį bendradarbiavimo su žiniasklaida stiprinimui, sudaryta
bendradarbiavimo sutartis su nacionaliniu transliuotoju Lietuvos radiju ir televizija (toliau – LRT). LPS nariai
aktyviai prisidėjo prie visuomenės informavimo psichikos sveikatos klausimais kituose interneto, radijo ir
televizijos portaluose. LPS prezidentė Valija Šap parengė kreipimąsi į psichologus „Psichologai, būkime
aktyvūs“, skatindama psichologų aktyvumą pandemijos metu; parengė naujieną apie LRT ir LPS
bendradarbiavimą „LRT eteryje – daugiau dėmesio gyventojų psichinei sveikatai“; parengė naujieną apie LR
sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių
visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą.
LPS valdyba organizavo prof. A. Gučo vardo apdovanojimo įteikimo ceremoniją, kurios metu šis
apdovanojimas Už reikšmingus nuopelnus vaikų klinikinės psichologijos srityje skirtas doc. dr. Rasai
Bieliauskaitei.
Su Valdybos posėdžių protokolais galite susipažinti LPS svetainėje nario zonoje.

LPS narystė
LPS narių skaičius 2020 m. pabaigoje yra 730 ir tai yra 129 nariais daugiau nei 2019 m. pabaigoje. LPS
yra 23 asocijuoti nariai. LPS valdyba ieško galimybių, kaip būtų galima pritraukti daugiau naujų narių bei
užtikrinti, jog esami nariai kasmet pratęstų narystę. Baigiantis mokslo metams siunčiami sveikinimai į
universitetus psichologijos studijų absolventams kviečiant juos prisijungti prie LPS bendruomenės, narystė
skatinama LPS nariams teikiant ženklias nuolaidas renginių dalyvių mokesčiui, organizuojant renginius
aktualiais klausimais išskirtinai LPS nariams, ieškoma būdų LPS bendruomenės stiprinimui.
LPS veikia:
• LPS narių elektroninė konferencija, kurioje LPS nariai gali dalintis informacija apie profesinius renginius,
projektus, diskutuoti bei gauti aktualią informaciją e-naujienlaiškiais;
• Socialinio tinklo „Facebook“ uždara LPS narių grupė, skirta tik LPS nariams dalintis aktualia psichologo
darbui informacija, aptarti svarbius psichologo darbe kylančius klausimus;
• Vakarų Lietuvos psichologų grupė, skirta pajūrio krašto psichologų bendruomenei;
• Visos aktualios naujienos taip pat yra skelbiamos LPS interneto svetainės „Naujienų“ skiltyje bei socialinio
tinklo „Facebook“ Lietuvos psichologų sąjungos paskyroje.
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Lietuvos psichologų sąjunga
Naugarduko g. 34 Vilnius LT-03228
El. paštas: lps@psichologusajunga.lt
Telefonas: +370 673 31197
Įmonės kodas: 190748553
Atsiskaitomoji sąskaita: LT39 7044 0600 0115 4569
Ataskaitą parengė:
LPS biuro vadovas J. Gužas
LPS administratorė E. Vilkutaitienė
LPS prezidentė V. Šap
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