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LPS Edukacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita 

 

Komiteto pirmininkė prof. dr. Ala Petrulytė 

 

Komiteto nariai: Žydrė Arlauskaitė, Virginija Guogienė, Rasa Bubnienė, Alina Martinkutė-Vorobej, Edita 

Pečiūrienė 

 

Komiteto savanorės: Laima Strolienė, Aliona Žukova 

 

Komiteto tikslai 

Vadovaujantis LPS komitetų veiklos nuostatais ir laikantis kolegialumo bei viešumo principų, atstovauti šalies 

švietimo sistemoje dirbančius psichologus, šalies ir užsienio psichologų asociacijose, konferencijose bei plėtoti 

bendradarbiavimą su edukacinių bendruomenių psichologais. 

 

Komiteto uždaviniai  

- Skatinti švietimo sistemoje dirbančių psichologų bendradarbiavimą, apsikeitimą informacija 

edukacinės psichologijos srityje. 

- Tirti švietimo sistemoje dirbančių psichologų poreikius bei veiklos aktualijas, pagal tai organizuoti 

kasmetines mokslines – praktines konferencijas, diskusijas, seminarus ir kitus renginius, viešinti 

renginių dalyvių apklausų rezultatus. 

- Bendradarbiauti su EFPA asociacijos psichologais, dirbančiais švietimo tinkle, LPS Valdyba ir 

komitetais, SPPC, PPT,  LiPSA. 

- Kreipiantis LPS Valdybai, konsultuoti ar koordinuoti edukacinės psichologijos srities psichologų 

užklausas. 

- Prisidėti prie švietimo sistemoje dirbančių psichologų veiklą reglamentuojančių dokumentų redakcijos, 

teikiant siūlymus LPS Valdybai. 

- Inicijuoti ar organizuoti mokslo taikomojo pobūdžio tyrimus / projektus, esant švietimo sistemoje 

dirbančių psichologų poreikiui ir finansinėms galimybėms.  

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1-bacvYbTAhXGCiwKHY1yAtMQjRwIBw&url=http://www.kongresas.psichologusajunga.lt/&psig=AFQjCNEaTBbu6hVIWad__ZjBV-y0BkvBdQ&ust=1491246756037305
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Komiteto veiklos ataskaitos santrauka  

Per 2018 m. – 2019 m. ataskaitinį periodą buvo sėkmingai plėtojama ankstesnė komiteto veikla šalies ir Europos 

Sąjungos psichologų (EFPA) lygmeniu. Pagrindinės komiteto narių pastangos buvo sutelkiamos į kasmetinę 

švietimo sistemoje dirbančių psichologų 9-ją mokslinę konferenciją 2019 m. balandžio 12 d.  Buvo tęsiamas šalies 

mokinių emocinės ir socialinės sveikatos raiškos tyrimas / projektas, kurio rezultatai viešinami LPS kongresuose 

(2018 m. ir 2019 m.), LPS edukacinės psichologijos ir EFPA „Psychology in education“ komitetuose bei EFPA 2019 

kongreso specialiame edukacinės psichologijos mokslo leidinyje: Journal Psychology in Russia – State of the Art. 

Special issue „Educational psychology from a contemporary perspective”, website PsychologyinRussia.com, Ed. 

Dr Elinor Schad; Dr Christopher Arnold. 

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 

Įvyko keli komiteto pose dz iai (2018-10-25, Nr 45; 2019-03-28, Nr 46; 2018-11-22 virtualus pose dis ir org.  

komiteto pose dis, aptariant renginių organizavimą ir pasirengimą 9-tajai edukacine s psichologijos konferencijai, 

dalyvavimą LPS ir EFPA, ISPA kongresuose, nagrine jant ir rengiant atsakymus uz klausoms ir kitus veiklos 

klausimus. 

 

Svarstyti klausimai 

- LPS Valdybos nutarimai bei kreipimaisi į komitetus. 

- Dokumentų bei užklausų svarstymas bei atsakymų parengimas (dėl galimo teisės aktų pažeidimo 

skirstant mokyklų psichologų darbo krūvius, dėl švietimo įstaigose dirbančių psichologų darbo 

užmokesčio dydžio, dėl A1 kategorijos priskyrimo mokyklų psichologams, dėl mokyklos psichologų 

kontaktinių ir nekontaktinių valandų paskirstymo, dėl psichologo pareigybinio pagrindo būti išrinktam 

mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininku, dėl skulptūros Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos kieme, 

simbolizuojančios smurtinį veiksmą ir kt.). 

- Pasirengimas LPS 2019 metų mokslinei konferencijai „Psichologinė parama šeimai: geroji patirtis”, 2019 

m. balandžio 12 d. 

- LPS EPK pirmininkės A. Petrulytės atstovavimas EFPA „Psychology in education“ komiteto veikloje. 

- Dalyvavimas EFPA „Psychology in education“ komiteto susitikimuose ir videokonferencijose bei Skype el. 

konferencijos formatu (Cyprus, October 4-5, 2018; Brussels, February 21–22, 2019). 

- Pasirengimas 2019 m. LPS kongresui  ir  EFPA pasauliniam kongresui Maskvoje (2019 m.). 

- Komiteto narių  (A.Petrulytė ir V.Guogienė) tęstinis mokinių emocinės ir socialinės sveikatos tyrimas 

mokyklų bendruomenėse. 

- Šalies Psichologo praktikos įstatymo projekto svarstymas. 

- R. Bubnienė dalyvavo Etikos komiteto ruošiamo skundų nagrinėjimo reglamento svarstymo posėdžiuose. 

- Edukacinės psichologijos srities užklausų analizė ir atsakymų parengimas bei susisteminimas. 

- Edukacinės psichologijos srities psichologų EuroPsy licencijavimo pereinamuoju laikotarpiu galimybių 

ir skatinimo būdų analizė. 

- Edukacinio psichologo kompetencijų aprašo sudarymas. 

- Psichologijos programų absolventų Alumnų  Draugijos veikla/renginiai.  

- Komiteto narystės ir savanorystės klausimai. 

 

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

Informacijos parengimas apie šalies švietimo sistemoje dirbančių psichologų EFPA „Psychology in education“ 

virtualiai svetainei. (A. Petrulytė parengė inoformaciją knygai nuo šalies mokyklos psichlogų). 

A. Petrulytė ir V. Guogienė parengė LPS kongresams 2018 m. ir 2019 m. žodinius pranešimus (ir santraukas):  

2018 m. LPS kongresui „Paauglių socialinės ir emocinės sveikatos ir empatijos ryšys“; 

2019 m. LPS kongresui „Lietuvos paauglių socialinė emocinė sveikata ir savęs vertinimas “. 

2018-11-28 A. Martinkutės-Vorobej interviu LRT žinių tarnybai apie mokyklos psichologų padėtį Lietuvoje. 
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2018-12-26 A. Martinkutė-Vorobej straipsnis-refleksija „Saugios ugdymo(si) aplinkos LGBT+ mokiniams 

kūrimas: principai ir galimybės” mokslo žurnale „Ugdymo psichologija”, 

http://ugdymopsichologija.leu.lt/index.php/Ugdymopsichologija/article/view/100/60 

2019-01-30 A. Martinkutės-Vorobej komentarai „Psichologai turėtų atsakingai dalytis mintimis jautriomis 

temomis”, www.bernardinai.lt. 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-01-30-a-martinkute-vorobej-psichologai-turetu-atsakingai-

dalytis-mintimis-jautriomis-temomis/174082 

 

Komiteto renginiai 

Edukacinės psichologijos komiteto organizuota VIII-oji nacionalinė mokslinė konferencija: „Psichologinė pagalba 

ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės”. 2018 m. balandžio 12 d., Vilnius (LPS/LEU). 

2018-05-17/19 A. Martinkutė-Vorobej Lietuvos psichologų kongrese vedė prieškongresinį seminarą apie 

lytiškumą bei moderavo diskusiją apie smurtą mokyklose ir psichologo vaidmenį užkertant jam kelią.  

Edukacinės psichologijos komiteto organizuojama konferencija: „Psichologinė parama šeimai: geroji patirtis”, 

2019 m. balandžio 12 d. (LPS / VDU Švietimo Akademija). 

Psichologų Alumnų kasmetinis renginys (2018-12-01) (VDU Švietimo Akademija). 

 

Tarptautinė veikla 

A. Petrulytės veikla EFPA “Psychology in education” vykdomajame komitete:  

-   EuroPsy specializuoto sertifikato parengimo mokyklos psichologams aptarimas;   

- Pasidalinimas gerąja patirtimi komiteto šalių atstovų apie psichologų ir psichologinių tarnybų emocinių 

kompetencijų ir gerovės edukacinėje bendruomenėje veiklą; 

-  Pasirengimas dalyvauti EFPA kongreso simpoziume Maskvoje; 

- Virtualios informacijos (šalių atstovų) apie mokyklos psichologus EFPA „Psychology in education” (pagal vieną 

formatą ir atitinkamus kriterijus: statistika, kvalifikacija, dokumentai ir pareigybiniai aprašai, veiklos prioritetai 

ir kt.). 

-  EFPA „Pschology in education” komiteto parengta knyga: “Inclusive Educational Practice in Europe: 

Psychological perspectives” (Įtraukiojo ugdymo patirtis: psichologinė perspektyva), Eds. C. Arnold and J. Horan, 

London: UCL/IoE/Trentham Books (A. Petrulytė parengė sk., p.143 -148). 

-  Dalyvavimas EFPA „Psychology in education” vykdomojo komiteto susitikimuose Kipre (Cyprus, october 4-5, 

2018 ir Briuselyje I (Brussels, february 21–22, 2019) video ir Skype el. konferencijose (dalyvavo A. Petrulytė, A. 

Martinkutė-Vorobej, Ž. Arlauskaitė). 

-  Bendradarbiaujama pasaulio vaiko/paauglio psichologinės sveikatos/gerovės tarpkultūriniuose tyrimuose, 

konsultuojant prof. M. Furlong (JAV). 

- Ž. Arlauskaitė prisijungė prie tarptautinio tarpkultūrinio tyrimo Lietuvos mokyklose „Džordžijos mokyklos 

klimato klausimynai” (Georgia School Climate Surveys), vadovauja Konektikuto Universiteto psichologai.   

- Ž. Arlauskaitė dalyvavo tarptautinės mokyklos psichologų asociacijos („International School psychology 

association”) pasauliniame kongrese Tokijuje, Japonija ir skaitė pranešimą: Prevencija ir intervencija klasėje: 

atverti vaiko galimybes” („Prevention and intervention in the class: to open recourses of child”). 

 

Kita komiteto veikla 

A. Petrulytė – LPS Valdybos narė 2018 m., atstovavo šalies švietimo sistemoje dirbančius psichologus. 

R. Bubnienė – tarptautinės Olweus programos prieš patyčias sertifikuota instruktorė; 2018 suteiktas tarptautinis 

edukacinės psichologijos EuroPsy sertifikatas. 

A. Martinkutė-Vorobej - 2018-2019 m. dalyvavo viešose diskusijose-susitikimuose dėl Psichologų praktinės 

veiklos įstatymo projekto aptarimo. 

 

Veiklos planai  

 Švietimo sistemoje dirbančių psichologų kasmetinės konferencijos organizavimas. 

 Edukacinės psichologų bendruomenės ir kitų subjektų poreikių bei veiklos tyrimai. 

 

http://ugdymopsichologija.leu.lt/index.php/Ugdymopsichologija/article/view/100/60
http://www.bernardinai.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-01-30-a-martinkute-vorobej-psichologai-turetu-atsakingai-dalytis-mintimis-jautriomis-temomis/174082
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-01-30-a-martinkute-vorobej-psichologai-turetu-atsakingai-dalytis-mintimis-jautriomis-temomis/174082
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Ataskaitą parengė LPS edukacinės psichologijos komiteto pirmininkė  

prof. dr. Ala Petrulytė 

 

LPS Etikos komiteto veiklos ataskaita 
 
 

Komiteto pirmininkė doc. dr. Viktorija Čepukienė  

 

Komiteto nariai: doc. dr. Rasa Barkauskienė, Renata Garckija, doc. dr. Ilona Laurinaitytė, Alina Martinkutė-

Vorobej, Kristina Vrubliauskaitė. 

 

Komiteto tikslas  

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 išdavęs EuroPsy sertifikatą. 

 

Komiteto uždaviniai 

 Atstovauti LPS, sprendžiant aktualius profesinės etikos klausimus, bei teikti rekomendacijas;  

 Nagrinėti nusiskundimus dėl LPS nario(-ių) galimų profesinės etikos pažeidimų;  

 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. 

2018 m. LPK metu Komitetas pravedė diskusiją „Etinių dilemų sprendimas ir profesinės etikos Kodeksas – ar 

verta gilintis?”, siekiant atkreipti bendruomenės dėmesį į daugiausiai etinių iššūkių keliančias psichologo 

profesinės veiklos dilemas ir potencialius jų sprendimo būdus. 

2017 m. pabaigoje Etikos komitetas inicijavo skundų nagrinėjimo atnaujinimą bei apeliavimo tvarkos parengimą. 

Komitetas kartu su valdyba bei jos deleguotais nariais parengė ir Valdyba 2019 m. vasario 7 d. patvirtino šiuos 

dokumentus: atnaujintą Skundų dėl psichologų profesinės veiklos nagrinėjimo reglamentą, Skundų nagrinėjimo 

apeliacinės tvarkos reglamentą ir Skundo pateikimo formą. 

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 

Etikos komitetas turėjo 6 akivaizdinius posėdžius ir eilę pasitarimų el. paštu, kurių metu buvo 1) nagrinėjami 

skundai dėl psichologų galimų profesinės etikos pažeidimų (nagrinėti 3 LPS narius liečiantys skundo atvejai bei 

teikti atsakymai psichologams, kurie į komitetą kreipėsi su įvairiais profesinę etiką liečiančiais klausimais), 2) 

vykdytas Skundų nagrinėjimo reglamento atnaujinimas bei Skundų nagrinėjimo apeliacinės tvarkos reglamento 

rengimas; 3) rengiama diskusija profesinės etikos tema LPK 2018. 

 

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

Per ataskaitinį laikotarpį Komiteto rengtus dokumentus sudaro: 1) atsakymai į visus skundus, prašymus, 

klausimus profesinės etikos klausimais, valstybės institucijų užklausas; 2) atnaujintas LPS Skundų dėl psichologų 

profesinės veiklos nagrinėjimo reglamentas; 3) parengtas Skundų nagrinėjimo apeliacinės tvarkos reglamentas; 

ir 4) parengta Skundo pateikimo forma. 

 



 

6 

 

 

 

 

Tarptautinė veikla 

Nuo 2011 m. Etikos komiteto atstovas yra EFPA narys korespondentas, t. y. jis gauna visą informaciją ir dalyvauja 

veikloje elektroniniais laiškais. Nuo 2013-11-15 LPS deleguota atstove tapo I. Laurinaitytė. Visa aktualiausia 

informacija yra skelbiama oficialiame EFPA Etikos komiteto puslapyje: http://ethics.efpa.eu/guidelines/. 

2018 m. sausio mėn. pradėtas Komiteto bendradarbiavimas su Portugalijos psichologais Miguel Ricou, Sílvia 

Amado Cordeiro, Amanda Franco ir Cristina Costa-Lobo, priėmus jų kvietimą dalyvauti tyrime apie psichologų 

profesinį tapatumą. Komitetas įsipareigojo atlikti minėtų autorių parengto interviu dvigubą vertimą ir pakviesti 

tyrime dalyvauti Lietuvos psichologus. Psichologų kvietimas dalyvauti tyrime buvo vykdomas LPS tinklapyje, 

Facebook psichologų grupėje ir kitais kanalai. Daugkartiniai Komiteto bandymai pritraukti LPS ir kitus Lietuvos 

psichologus dalyvauti tarptautiniame tyrime buvo nesėkmingi, nes į pateiktą apklausą sureagavo tik 32 

psichologai, nors užsienio kolegų lūkesčiai buvo surinkti bent porą šimtų atsakymų į pateiktus tris klausimus. 

 

Kita komiteto veikla 

Komitetas parengė Informuoto sutikimo parengimo gaires, kurias planuoja talpinti atnaujintame internetiniame 

LPS Etikos komiteto puslapyje. 

 

Veiklos planai  

- 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. 

- Esant poreikiui, suorganizuoti diskusiją LPS nariams aktualiais profesinės etikos klausimais.  

 

Ataskaitą parengė 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, Edita Žilienė, Ingrida 

Pilkionienė, Janina Klimantavičienė, Joana Kvederavičiūtė, Jurgita Černiauskienė, dr. Justina Slavinskienė, 

Karolina Petraškaitė, Laura Digrytė, Monika Linartienė, Palmira Kazlauskienė, Roza Joffė-Luinienė, dr. Rūta 

Sargautytė, Vilija Banevičienė. 

 

Savanorės: Dovilė Erminaitė, Gabrielė Geriksaitė, Rūta Budreckytė. 

 

Komiteto tikslas – rūpintis klinikinių ir sveikatos psichologų profesine veikla ir kvalifikacijos kėlimu. 

 

Komiteto uždaviniai 

1) Klinikinių ir sveikatos psichologų poreikių analizė. 

2) Medicinos psichologų profesinės veiklos reglamentavimo sveikatos priežiūros sistemoje klausimų 

sprendimas. 

3) Klinikinių ir sveikatos psichologų kvalifikacijos kėlimas. 

4) Informacijos apie psichologinio įvertinimo instrumentus sklaida. 

http://ethics.efpa.eu/guidelines/


 

7 

5) Atsakymai į LPS narių ir kitų asmenų bei organizacijų užklausas, teikiant informaciją klinikinės ir sveikatos 

psichologijos klausimais. 

 

 

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka  

Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas (toliau – KSPK) kryptingai siekia, kad medicinos psichologai taptų 

pilnateisiais sveikatos priežiūros specialistais. 2018-05-30 (SAM įsakymu Nr. V-627) patvirtinta medicinos 

psichologo norma, kurią rengiant reikšmingai prisidėjo KSPK. Medicinos psichologams tapus sveikatos 

priežiūros specialistais, jiems taikomi visi teisės aktai, apibrėžiantis šių specialistų teises ir pareigas, įskaitant 

2018-08-13 Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį bei 2018-12-13 jos pakeitimą, 

kuriuose nustatytas minimalus darbo užmokestis. Pastaruoju metu KSPK pateikė VASPVT prie SAM siūlymus dėl 

LR asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projekto ir ketina toliau bendradarbiauti, rengiant medicinos 

psichologų licencijavimo tvarką. Darbo grupėje SAM KSPK siekia, kad psichoterapeuto kvalifikaciją įgiję 

medicinos psichologai galėtų teikti VLK apmokamas psichoterapijos paslaugas. 

Be to, KSPK narės suorganizavo Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018, porą diskusijų ir parengė 

vieną pranešimą konferencijoje. Paskelbti filmų ir knygų psichikos sveikatos tema sąrašai, vykstančių intervizijų 

grupių sąrašas. Parengtas klinikinių ir sveikatos psichologų kompetencijų sąrašas. Atstovauta EFPA Europos 

parlamente, o LPS – 18 posėdžių institucijose, darbo grupėse ar kituose renginiuose. Parengtas vienas 

pranešimas spaudai, viena LPS pozicija ir 7 reikšmingesni raštai institucijoms. Atsakyta į 20 užklausų. 

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 

Laikotarpyje nuo 2018-03-16 iki 2019-03-20 įvyko 13 KSPK posėdžių, kurių metu tartasi dėl atstovavimo LPS 

valstybinių institucijų posėdžiuose bei kituose renginiuose, derintos nuomonės dėl teisės aktų, atsakymų į 

užklausas bei raštų institucijoms, organizuotos Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencijos bei diskusijos 

Lietuvos psichologų kongrese. Taip pat vyko mažesnės apimties darbo grupių posėdžiai. 

 

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

2018-04-07 dr. Rūta Sargautytė parengė spaudos pranešimą „Europos psichologai pasitinka Pasaulinę sveikatos 

dieną“. 

KSPK nariai kartu su kitų LPS komitetų nariais parengė LPS poziciją „Dėl vaiko teisių apsaugos situacijos“. 

Parengti reikšmingesni raštai: 

2018-04-09 raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos 

paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų 

bazinių kainų tvirtinimo” pakeitimo”. 

2018-04-09 raštas Valstybinei ligonių kasai prie SAM „Dėl Lietuvos psichologų sąjungos prijungimo prie 

medicinos elektroninės tobulinimo administravimo sistemos (METAS)”. 

2018-10-04 raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai „Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichiatrijos ir 

psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimų projektui parengti sudarymo”. 

2018-12-07 raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai „Dėl medicinos psichologo profesinės kvalifikacijos”. 

2019-02-01 raštas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM „Dėl medicinos 

psichologijos praktikos licencijų”. 

2019-02-19 parengtas Jaunųjų psichiatrų asociacijos, Lietuvos psichoterapijos asociacijos, Lietuvos 

psichoterapijos draugijos, Lietuvos psichoanalizės draugijos, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos 

asociacijos, Lietuvos psichologų sąjungos, Lietuvos psichikos sveikatos vadybos asociacijos, Lietuvos psichiatrų 

asociacijos bendras raštas LR Sveikatos apsaugos ministerijai „Kreipimasis dėl pasiūlymų įsakymo V-256 dėl 

psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektui”. 

2019-02-25 raštas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM „Dėl kvietimo teikti 

pasiūlymus dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo”. 

 

Komiteto renginiai 

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=881&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1025&lng=lt
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2018-05-17/19 Ieva Salialionė ir Edita Žilienė vedė diskusiją „Medicinos psichologo profesinės veiklos 

teisinis reglamentavimas” (Lietuvos psichologų kongresas – 2018, Klaipėdos universitetas, Klaipėda). 

2018-10-01 KSPK organizavo „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018” („Eglės” sanatorija, 

Birštonas). Konferencijos metu LR sveikatos apsaugos ministro patarėjas Igoris Baikovskis pristatė medicinos 

psichologų situaciją sveikatos apsaugos sistemoje. KSPK narės skaitė penkis pranešimus: Laura Digrytė skaitė 

plenarinį pranešimą „Medicinos psichologų profesinės veiklos realybė“, kuriame pristatė savo mokslinio tyrimo 

duomenis; dr. Aistė Pranckevičienė, Edita Žilienė ir Vilija Banevičienė vedė diskusiją „Kai psichologas turi (tik ar 

net) du instrumentus: stebėjimą ir interviu“; Palmira Kazlauskienė kartu su kolege dr. Jurgita Knašiene – 

diskusiją „Demencija: komandinis geriatro ir psichologo darbas“; dr. Rūta Sargautytė kartu su kolege Daiva 

Juozapavičiene – praktinį užsiėmimą „Motyvuojamasis interviu kaip reabilitacijos metodas“; Aušra Griškonytė – 

praktinį užsiėmimą „Psichologinė grupė: kokios problemos kyla jos vedėjui/ai“. Konferencijoje dalyvavo apie du 

šimtai trisdešimt dalyvių: klinikinių ir sveikatos psichologų, gydytojų, psichologijos studentų. Remiantis 

konferencijos įvertinimo anketos rezultatais (N = 108), konferencija įvertinta teigiamai, dalyviams vertingi buvo 

tiek pranešimai, tiek praktiniai užsiėmimai, tiek diskusijos, tiek galimybė pabendrauti tarpusavyje; 99 proc. 

dalyvių išreiškė pageidaujantys dalyvauti kitoje Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencijoje. Atsižvelgiant į 

dalyvių surašytas jiems aktualias temas, šiuo metu rengiama „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencijos – 

2019” programa. 

2018-10-27 konferencijoje „Teisiniai ir etiniai aspektai psichikos sveikatos priežiūros srityje”, kurią 

organizavo LPS kartu su kitomis organizacijomis, Edita Žilienė ir Vilija Banevičienė pristatė pranešimą 

„Psichologo darbo etiniai ir teisiniai aspektai”, atstovaudamos tiek savo darbovietėms, tiek KSPK. 

2019-01-31 įvyko bendra Vilniaus universiteto Psichologijos instituto, LPS Psichologinio įvertinimo ir 

testavimo komiteto ir KSPK organizuota diskusija „Testų taikymas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose”, 

kuriame dalyvavo psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai bei medicinos psichologai, LPS Psichologinio 

įvertinimo ir testavimo komiteto narės bei KSPK narės Edita Žilienė, Ieva Salialionė, dr. Rūta Sargautytė ir Vilija 

Banevičienė. Diskusijos metu aptartos galimybės apjungti pajėgas, siekiant kokybišką testavimą laiduojančių 

psichologinių instrumentų adaptacijos ir kūrimo. 

 

Tarptautinė veikla 

Dr. Rūta Sargautytė atstovauja LPS EFPA Psichologijos ir sveikatos komitete (Standing Committee on 

Psychology and Health), o dr. Aistė Pranckevičienė – EFPA Klinikinės neuropsichologijos darbo grupėje (Task 

Forces on Clinical Neuropsychology). 

2018-05-16 dr. Rūta Sargautytė atstovavo Europos psichologų asociacijų federacijai Europos Parlamente 

vykusiame Psichikos sveikatos, gerovės ir smegenų sutrikimų grupės posėdyje. 

Sudalyvauta EFPA klinikinės neuropsichologijos komiteto organizuotoje apklausoje apie neuropsichologų 

kompetencijas. 

Atsakyta į EFPA užklausą apie medicinos psichologijos ir psichoterapijos teisinį reglamentavimą Lietuvoje. 

 

Atstovavimas LPS 

2018-04-03 Jurgita Černiauskienė atstovavo LPS LR Seimo kontroliaus įstaigos organizuotoje diskusijoje dėl 

LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo projekto. 

2018-04-10 dr. Rūta Sargautytė atstovavo LPS tarptautinėje konferencijoje „Looking for Synergy between 

Governmental and Civil Society“, kurią organizavo Šiaurės ministrų taryba, Psichikos sveikatos perspektyvos ir 

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas.  

2018-04-19 Vilija Banevičienė dalyvavo SAM posėdyje dėl psichikos sveikatos centrų paslaugų kokybės 

rodiklių stebėsenos sistemos. 

2018-06-05 Janina Klimantavičienė atstovavo LPS pasitarime dėl Europos ekonominės erdvės 2014–2021 

m. finansinio mechanizmo sveikatos programos sričių. 

2018-06-13 dr. Aistė Pranckevičienė atstovavo LPS LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos 

posėdyje dėl ribojimų, susijusių su asmens psichikos sveikata, dirbti tam tikrą darbą peržiūrėjimo. 

2018-06-14 Ieva Salialionė ir Aušra Griškonytė, 2018-11-21 dr. Rūta Sargautytė, 2019-02-13 dr. Alicja 

Juškienė dalyvavo darbo grupės dėl psichoterapijos įstatymo posėdžiuose.  

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=910&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=882&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=883&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=886&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=928&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=926&lng=lt
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2018-06-29 Janina Klimantavičienė, Jurgita Černiauskienė ir dr. Rūta Sargautytė atstovavo LPS LRSveikatos 

apsaugos ministerijos pasitarime dėl pacientų sveikatos būklės įvertinimo instrumentų atrinkimo ir pritaikymo 

Lietuvos medicininės sveikatos sistemai. 

2018-09-19 Edita Žilienė susitikime su karo psichologais aptarė konfidencialumo ir atsakomybės klausimus, 

aktualius Lietuvos statutinėse organizacijose dirbantiems psichologams konsultuojant darbuotojus. 

2018-11-08 Ieva Salialionė atstovavo LPS LR Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarime dėl gerų pirminės 

ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros rezultatų rodiklio skaičiavimo. 

2018-11-17 Joana Kvederavičiūtė atstovavo LPS Jaunųjų psichiatrų asociacijos konferencijoje 

„Perspektyvos: bendruomeninė psichiatrija“. 

2018-11-21 dr. Aistė Pranckevičienė atstovavo LPS LR Seimo posėdyje dėl perteklinių ribojimų mokytis ir 

dirbti asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų. 

2018-11-23 Janina Klimantavičienė atstovavo LPS LR Finansų ministerijos organizuotoje fokusuotoje 

grupėje „Sveikatos apsauga: efektyviausi būdai problemoms spręsti“. 

2018-12-10 dr. Rūta Sargautytė atstovavo LPS Nacionaliniame žmogaus teisių forume.  

2018-12-12 Ieva Salialionė atstovavo LPS LR Sveikatos apsaugos ministerijos posėdyje dėl SAM įsakymo Nr. 

730 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo 

reikalavimų” ir dėl SAM įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio bei tretinio lygių psichiatrijos bei psichoterapijos 

paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų 

bazinių kainų tvirtinimo” pakeitimų. 

2019-01-21 dr. Alicja Juškienė atstovavo LPS projekte „Psichikos sveikata – benzodiazepinų vartojimo 

mažinimas gydant psichikos sveikatos sutrikimus“. 

2019-01-30 Ieva Salialionė atstovavo LPS LR Sveikatos apsaugos ministerijos posėdyje dėl SAM įsakymo Nr. 

730 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo 

reikalavimų” ir dėl SAM įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio bei tretinio lygių psichiatrijos bei psichoterapijos 

paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų 

bazinių kainų tvirtinimo” pakeitimų.  

 

Kita komiteto veikla 

Atsakyta į 20 užklausų. 

Lietuvos psichologų sąjungai suteikti prisijungimai prie Medicinos elektroninės tobulinimo administravimo 

sistemos (METAS). 

Atlikta apklausa apie vykstančias intervizijų grupes, jų sąrašas paviešintas LPS tinklalapyje. 

Parengti filmų ir knygų psichikos sveikatos tema sąrašai, jie paviešinti LPS tinklalapyje. 

Parengtas klinikinių ir sveikatos psichologų kompetencijų sąrašas, reikalingas EuroPsy prižiūrimos praktikos 

tvarkai aprašyti. 

Parengta LPS pozicija dėl psichoterapiją praktikuojančių psichologų. 

 

Veiklos planas  

1) Teikti siūlymus VASPVT prie SAM dėl medicinos psichologų licencijavimo tvarkos. 

2) Teikti siūlymus SAM dėl ministro įsakymų, reglamentuojančių medicinos psichologo profesinę veiklą. 

3) 2019-04-29 organizuoti diskusiją „Psichologų ir psichiatrų bendradarbiavimas”. 

4) 2019-05-24/25 organizuoti diskusiją „Pagalbos savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims organizavimo 

bei teikimo teisiniai ir praktiniai aspektai” (Lietuvos psichologų kongrese – 2019, Vilniuje). 

5) 2019-10-07 organizuoti „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2019” („Eglės“ sanatorijoje, 

Birštone). 

6) Atnaujinti teisės aktų, reglamentuojančių medicinos psichologo profesinę veiklą, sąrašą. 

7) Papildyti filmų ir knygų psichikos sveikatos tema sąrašus. 

8) Organizuoti medicinos psichologų apklausą apie jų profesines kompetencijas ir darbo sąlygas. 

9) Organizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų apklausą apie medicinos psichologų poreikį ir darbo 

sąlygas. 

10) Parengti medicinos psichologų teikiamų procedūrų aprašus. 

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=931&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=955&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=996&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1007&lng=lt&fbclid=IwAR2r1z69aUisH_w1gcSDg7LrWeGfXaXouktZ0I6L3MaosU0ZYtWY4C4uIcI
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1001&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1010&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1028&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1029&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1083&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1095&lng=lt
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Ataskaitą parengė Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė I. Salialionė 

 
 

LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas 
 

Komiteto pirmininkė: Nida Žemaitienė 

 

Komiteto pirmininko pavaduotoja: Ieva Vaskelienė 

 

Komiteto nariai: Aina Adomaitytė, Ingrida Bobinienė, Sima Dirvelytė, Goda Gegieckaitė, Simona Glodenienė, 

Eglė Mažulytė-Rašytinė (laikinai sustabdė veiklą dėl asmeninių priežasčių). 

 

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: 

1. Psichologinę ir socialinę pagalbą krizių ir katastrofų atveju teikiančių specialistų registro sudarymas ir 

bendradarbiaujančio tinklo išvystymas; 

2. Specialistų kompetencijų ugdymas; 

3. Psichologinės ir socialinės pagalbos integravimas į planus, skirtus pasirengimui ir krizių bei katastrofų 

padarinių valdymui; 

4. Visuomenės švietimas. 

 

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka  

 Per ataskaitinius metus LPS Krizių ir katastrofų komiteto veikla buvo vystoma dviem pagrindinėmis kryptimis:  

1. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas psichologinę ir socialinę pagalbą krizių ir katastrofų atveju teikiančių 

specialistų telkimui, bendradarbiaujančio tinklo vystymui ir specialistų kompetencijų ugdymui.  

2. Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti psichologų vaidmenį ir susipažinti su dokumentais, reglamentuojančiais 

psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą ir integravimą į planus, skirtus pasirengimui ir krizių bei katastrofų 

padarinių valdymui.  

Bendradarbiaujant su LR Sveikatos apsaugos ministerija, 2018 m. gruodžio 14 d. surengti pirmieji mokymai 

specialistams „Pirmoji psichologinė pagalba krizių ir katastrofų atveju”. Seminare dalyvavo įvairiose institucijose 

dirbantys psichologai, socialiniai darbuotojai įmonės “Oro navigacija” specialistai, VRM atstovai ir kitų institucijų 

atstovai. Mokymų programoje buvo aptarta ekstremalių situacijų samprata, diskutuota apie tai, kaip LR teisės 

aktuose reglamentuojamas psichologinės pagalbos teikimas kritinių situacijų metu, apžvelgta kitų šalių ir 

dalyvavimo pagalbos misijose patirtis. Praktinio darbo patirtimi ir žvalgomis dalinosi mobilios krizių komandos 

ir policijos psichologai. Psichologine pagalba didelio masto nelaimėse besirūpinančius specialistus ir toliau 

numatoma telkti du kartus per metus organizuojant teorinius praktinius katastrofų psichologijos mokymus.  

Katastrofų psichologijos žinios buvo skleidžiamos platesnei psichologų bendruomenėje. 2018 m. balandžio 12 d. 

Švietimo sistemoje dirbančių psichologų nacionalinėje mokslinėje konferencijoje Nida Žemaitienė ir Ieva 

Vaskelienė vedė kūrybines dirbtuves „Krizių ir katastrofų psichologija edukacinėje bendruomenėje”. Klinikinių 

ir sveikatos psichologų kasmetinėje konferencijoje, 2018 m. spalio 1 d.. Nida Žemaitienė skaitė pranešimą 

„Psichosocialinės pagalbos organizavimas kritinių įvykių atveju”. Taip pat N. Žemaitienė skaitė pranešimą ir 

pristatė Krizių ir katastrofų komitetą metinėje karo medikų konferencijoje Kaune.  

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 
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Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 10 iniciatyvinės grupės pasitarimų. Posėdžių metu diskutuoti komiteto strateginiai 

uždaviniai, analizuota literatūra ir Lietuvos teisinė bazė, planuoti renginiai. 

 

 

Komiteto renginiai 

Bendradarbiaujant su LR Sveikatos apsaugos ministerija, 2018 m. gruodžio 14 d. surengti pirmieji mokymai 

specialistams „Pirmoji psichologinė pagalba krizių ir katastrofų atveju”. 

 

Tarptautinė veikla 

N. Žemaitienė 2018 m. gegužės 11-12 dienomis dalyvavo EFPA Katastrofų, traumų ir krizių psichologijos 

komiteto posėdyje ir simpoziume Londone, Anglijoje.   

 

Aktyviai bendradarbiaujant su EFPA krizių ir katastrofų psichologijos komitetu, buvo nuspręsta 2019 m. 

tarptautinio komiteto pavasario posėdį surengti Vilniuje. Posėdis vyks 2019 gegužės 16-17 dienomis. Jo 

darbotvarkėje numatytas simpoziumas, kuriame gerąja krizių valdymo ir pagalbos organizavimo patirtimi 

dalinsis Lietuvos ir kitų šalių psichologai.    

 

Veiklos planai 

Artimiausiu metu numatoma: 

• Surengti dar vieną seminarą ugdant specialistų kompetencijas kritinių įvykių valdymo srityje.  

• Surengti EFPA komiteto posėdį ir diskusiją su Europos krizių ir katastrofų psichologijos specialistais.  

• Megzti kontaktus ir bendradarbiauti su LR valdžios institucijomis, kurios dalyvauja ar būtų įtrauktos į kritinių 

įvykių valdymą.  

 

Ataskaitą parengė Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto pirmininkė  

 prof. dr. N. Žemaitienė. 

 

LPS Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto veiklos ataskaita 

 

Komiteto pirmininkė dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė  

 

Komiteto nariai: Valdonė Isiūnaitė, dr. Goda Kaniušonytė, dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, dr. Rytis Pakrosnis  

 

Komiteto tikslas 

Užtikrinti sklandų europinio psichologų kvalifikacijos standarto (EuroPsy) ir šio standarto atitikimą 

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 reikalavimus vertinimą. 

- Diegti ir palaikyti psichologų supervizuojamos praktikos sistemą Lietuvoje. 

- Diegti ir palaikyti psichologų tęstinio profesinio tobulėjimo sistemą Lietuvoje. 

 

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka 

Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas per šiuos metus: 

- Suteikė 75 EuroPsy sertifikatus. Šiuo metu iš viso yra suteikta 247 EuroPsy sertifikatai Lietuvos 

psichologams. 

- Dalyvavo kasmetiniame EuroPsy komiteto pirmininkų ir kontaktinių asmenų susitikimė Briuselyje (2019 

kovo mėn., atstovės dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė ir dr. Goda Kaniušonytė). 
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- Dalyvavo supervizuojamos praktikos diegimo mokymuose Briuselyje (2018 gegužės men., atstovė dr. 

Goda Kaniušonytė). 

- Parengė ir pristatė metinę komiteto veiklos ataskaitą EFPA‘i. 

- Organizavo supervizuojamos praktikos komisijos veiklą ir prisidėjo prie EuroPsy kompetencijų, 

vertinamų supervizuojamos praktikos metu, aprašų rengimo. 

- Parengė supervizorių mokymų programą. 

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai: 

Iš viso vyko 4 komiteto posėdžiai. Posėdžių metu: 

- patvirtintos EuroPsy paraiškos; 

- aptartos supervizuojamos praktikos sistemos diegimo galimybės ir iššūkiai. 

 

Komiteto narių tarptautinė veikla: 

- 2018 m. gegužės mėn. – supervizuojamos praktikos sistemos diegimo mokymai Briuselyje (atstovė dr. Goda 

Kaniušonytė). 

- 2019 kovo mėn. – kasmetinis EFPA nacionalinių EuroPsy suteikimo komitetų susitikimas Briuselyje (atstovės 

dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė ir dr. Goda Kaniušonytė). 

 

Veiklos planai: 

- Dalyvauti supervizuojamos praktikos sistemos diegimo mokymuose, kuriuose pagrindinis dėmesys bus 

skiriamas EuroPsy kompetencijų vertinimui supervizuojamos praktikos metu (atstovas dr. Rytis Pakrosnis). 

- Esant pakankamiems žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams pravesti EuroPsy kompetencijų mokymus 

būsimiems EuroPsy supervizoriams. 

 

Ataskaitą parengė Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto pirmininkė  

dr. I. Truskauskaitė-Kunevičienė 

 

LPS Organizacinės psichologijos komiteto veiklos ataskaita 

 

Pirmininkas (l.e.p.) Tadas Vadvilavičius 

 

Nariai: Miroslav Filistovič, dr. Giedrė Genevičūtė-Janonė, dr. Kristina Kovalčikienė, Marija Miselytė, doc. dr.  Rasa 

Pilkauskaitė-Valickienė, doc. dr. Aurelija Stelmokienė, Liucija Maziliauskienė. 

 

Komiteto tikslas  

Vienyti organizacinės psichologijos srityje dirbančius psichologus. 

 

Komiteto uždaviniai 

 Skatinti organizacinių psichologų bendravimą ir bendradarbiavimą, apsikeitimą informaciją ir idėjomis 

organizacinės psichologijos srityje.  

 Nagrinėti organizaciniams psichologams aktualius klausimus.  

 Rūpintis profesiniu organizacinių psichologų ugdymu.  

 Skatinti visuomenės informavimą organizacinės psichologijos srityje.  

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai: 1 posėdis, aptarta konferencija, išrinktas naujas 

pirmininkas, patvirtinta komiteto sudėtis. Kiti, metų eigoje organizuoti, susitikimai skirti konferencijos 

organizaciniams klausimams.  

 

Komiteto renginiai: kasmetinė organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Veiklos 

vertinimas: motyvavimas ar prievolė?”, Vilnius, 2018 m. lapkričio 9 d.  
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Ataskaitą parengė Organizacinės psichologijos komiteto pirmininkas T. Vadvilavičius 

 

LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto veiklos ataskaita 

  
Komiteto pirmininkė doc. dr. Dalia Nasvytienė 

 

Komiteto narės: Antinienė D., Bagdžiūnienė D. (nuo 2019 m.), Bubnienė R., Gintilienė G., Girdzijauskienė S., 

Gudauskienė V., Kazlauskienė P., Švelniūtė Ašembergė E. 

 

Komiteto tikslai: aktualių psichologinio įvertinimo d Eokumentų rengimas; konstruktyvus bendradarbiavimas 

su bendruomenės nariais; tinkamos psichologinio įvertinimo politikos formavimas.  

Komiteto uždaviniais siekėme atliepti LPS viziją vykdyti Lietuvoje europinius standartus atitinkančius 

psichologinius tyrimus ir praktiką Lietuvoje. 

 

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka: ataskaitiniu laikotarpiu nukreipėme savo dėmesį į psichologinio 

įvertinimo bei testavimo žinių taikymą psichikos sveikatos apsaugos srityje. Tai išties aktualus veiklos baras, nes 

būtent čia pradėjo dirbti pirmieji Lietuvoje parengti profesionalūs psichologai ir iki šiol dirba gausus būrys mūsų 

kolegų.   

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai: 2018 12 14 įvykusio posėdžio metu aptarėme būsimą 

komiteto renginį; be to, Gintilienė G. pasidalijo įspūdžiais iš Slovėnijoje surengto EFPA įvertinimo komiteto 

susirinkimo [kolegos slovėnai turi apie 100 adaptuotų įvertinimo instrumentų + 18 savo sukurtųjų]. Taip pat 

įvyko keli virtualūs posėdžiai iškilus aktualiems klausimams [priimti naują narę, pasitarti dėl atsakymų apie 

psichologinio įvertinimo instrumentus].  

 

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai: atsakėme į komitetui adresuotus 

paklausimus įvairioms institucijoms. Atsakyta į komitetui adresuotas užklausas: 

◊ 2019-02-11 dėl Thomas-Kilman Konfliktų stiliaus klausimyno; 

◊ 2018-12-22 dėl Berlyno intelekto testui BIS-HB reikalingų kompetencijų. 

◊ 2019-02-13 kreipėmės į LPS Valdybą dėl LPS informacinėje svetainėje pateikiamos reklamos apie įvairias 

psichologinio įvertinimo mokymų paslaugas. Siūlėme neskelbti ir nereklamuoti tokių (dažnai privačių) paslaugų, 

kol nėra sukurtas mechanizmas įvertinti jų kokybę.  

 

Komiteto renginiai: 2019 01 31 d. kartu su Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetu surengėme apvalaus 

stalo diskusiją „Testų taikymas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose”. Jame dalyvavo daugiau nei 20 medicinos 

psichologų, įstaigų vadovų ir bendradarbių. Buvo aptartas standartizuotų psichologinio įvertinimo instrumentų 

taikymas, taip pat jo alternatyvos (pokalbis, nestandartizuotos įvertinimo priemonės), iškilę opūs klausimai 

atliepti klientų poreikius (menkas sveikatos apsaugos politikų palaikymas, adaptuotų/standartizuotų 

instrumentų stoka).  Iškelta iniciatyva telkti jungtines pajėgas psichologų ir medikų pastangas kokybiškos 

įvertinimo paslaugos labui.  

 

Komiteto narių tarptautinė veikla: 2018 spalio 16-17 d. D. Gintilienė G. dalyvavo EFPA Įvertinimo komiteto 

susitikime Liublianoje. Susitikimo metu buvo aptartas Testų peržiūros modelis 

http://www.efpa.eu/professional-development/assessment ir siūlomi jam pakeitimai bei kuriamos šio modelio 

taikymo taisyklės. Aptarta Testų peržiūros modelio taikymo Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Olandijoje, 

Norvegijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje praktika. Taip pat diskutuota dėl Testų naudotojų 

apklausos pakartojimo po 10 metų įtraukiant į šią apklausą naujus aktualius klausimus.  Komiteto susitikimai 

2019 metais numatyti liepą Maskvoje ir lapkritį Vienoje. 

 

http://www.efpa.eu/professional-development/assessment
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Kita komiteto veikla: 2019-01-22 Nasvytienė D. dalyvavo LPS Etikos komiteto posėdyje svarstant galimai 

neetiškus psichologės veiksmus.  

 

 

Veiklos planai: numatome surengti apvalaus stalo diskusiją, skirtą psichologinio įvertinimo instrumentų 

taikymui žmogiškųjų išteklių ir organizacinės psichologijos srityje.   

 

Ataskaitą parengė Psichologinio įvertinimo ir testavimo komiteto pirmininkė  

 dr. D. Nasvytienė 

 
 

LPS Psichlogų veiklos reglamentavimo komiteto veiklos ataskaita 
 

Komiteto pirmininkas doc. dr. Alfredas Laurinavičius 

 

Komiteto nariai: Jonas Eimontas, Neringa Grigutytė, Roma Šimulionienė.  

 

Komiteto tikslas: Psichologų praktinės veiklos reglamentavimo suderinimas su EuroPsy reikalavimais. 

 

Komiteto uždaviniai: 

Dalyvauti psichologų praktinės veiklos įstatymo rengimo procese; 

Komunikuoti LPS poziciją psichologų praktinės veiklos reglamentavimo klausimais; 

Informuoti LPS narius apie psichologų praktinės veiklos įstatymo rengimo ir įgyvendinimo eigą. 

 

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka  

Komiteto nariai savo veikloje 2018–2019 m. laikotarpiu vadovavosi Europos Psichologų Asociacijų Federacijos 

(EFPA) EuroPSY nuostatomis, kurios numato 4 minimalius reikalavimus savarankiškai psichologo praktinei 

veiklai: (1) tinkamą psichologo išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro laipsnio); (2) 

praktinę veiklą konkrečioje srityje, kuri pradžioje atliekama su priežiūra; (3) psichologo profesinės etikos 

kodekso laikymąsi; (4) nuolatinį kvalifikacijos kėlimą. Siekdami įgyvendinti šiuos minimalius kvalifikacinius 

Europos Psichologų Asociacijų Federacijos, kuriai priklauso ir Lietuvos psichologų sąjunga, reikalavimus 

komiteto nariai dalyvavo susirinkimuose ir posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi parengti ir rengiami teisės 

aktai. Taip pat šie 4 siektini kvalifikaciniai reikalavimai buvo pristatomi kaip reikalingi įtvirtinti rengiamame 

Psichologų praktinės veiklos įstatyme įvairiose diskusijose, žiniasklaidoje bei LR Seime vykstančiuose Teisės ir 

teisėtvarkos komiteto posėdžiuose.   

Komiteto nariai dalyvavo ir kituose posėdžiuose, kuriuose buvo sprendžiami psichologų veiklos įtraukimo į 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių klausimai.  

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 

Komiteto nariai nuolat dalyvavo su psichologo praktinės veiklos reglamentavimu susijusiuose posėdžiuose LR 

Seime. Komiteto nariai A. Laurinavičius ir N. Grigutytė pastoviai dalyvavo LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komiteto rengiamuose posėdžiuose. Komiteto nariai J. Eimontas ir N. Grigutytė dalyvavo pasitarimuose LR 

Seime, kuriuose buvo derinami psichologų praktinės veiklos įtraukimo į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 

klausimai. Komiteto veikla buvo pristatoma Valdybos posėdžiuose, kurių metu buvo formuluojami pasiūlymai 

dėl pataisų Psichologų praktinės veiklos įstatymui.  

Posėdžių ir susitikimų datos:  

2018-11-30 Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyko klausymai dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo 

projekto Nr. XIIIP-685(2). Klausymuose dalyvavo N. Grigutytė ir A. Laurinavičius. 
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2019-03-13 Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomi pasiūlymai Psichologų 

praktinės veiklos įstatymo projektui. Posėdyje dalyvavo A. Laurinavičius.  

 

 

 

2019-03-28 ir 2019-04-02 pasitarimai LR Seime dėl psichologų praktinės veiklos įtraukimo į Ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatorių. Pasitarimuose dalyvavo N. Grigutytė ir J. Eimontas. 

2019-04-10 Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstoma Specialiųjų tyrimų tarnybos 

antikorupcinio vertinimo išvada dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto. Posėdyje dalyvavo A. 

Laurinavičius. 

 

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

2018-10-11 publikuotas strapsnis 15min.lt „Darbas be atsakomybės: Lietuvoje vadintis psichologu ir konsultuoti 

gali absoliučiai bet kas". Straipsnyje pasisakė N. Grigutytė. 

2018-10-12 LTR laidoje „Labas rytas, Lietuva" buvo kalbama apie psichologų licencijavimą. Laidoje dalyvavo N. 

Grigutytė. 

2018-10-17 LRT laidoje „Ryto garsai" vyko psichologų teisinio reglamentavimo aptarimas. Laidoje dalyvavo N. 

Grigutytė. 

2019-01-13 publikuotas straipsnis Bernardinai.lt. „Psichologų sąjungos prezidentė: įstatymas užtikrins 

kokybiškas paslaugas“. Straipsnyje pasisakė N. Grigutytė. 

Informacija apie komiteto veiklą, psichologų praktinės veiklos įstatymo aktualijas buvo pateikiama LPS 

naujienlaiškiuose. 

Komiteto nariai apie psichologijos įstatymo aktualias atsakinėjo į LPS narių (ir ne narių) užklausas.  

 

Komiteto renginiai 

2018-12-21 ir 2019-01-15 vyko diskusijos psichologų veiklos reglamentavimo klausimais. Diskusijose dalyvavo 

N. Grigutytė, A. Laurinavičius, J. Eimontas. 

2019-02-01 išplėstinis LPS Valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomos dabartinio Lietuvos Psichologų 

praktinės veiklos įstatymo projekto tobulinimo galimybės. Posėdyje dalyvavo N. Grigutytė, A. Laurinavičius, J. 

Eimontas.  

 

Veiklos planai  

Priėmus psichologijos praktinės veiklos įstatymą iškils būtinybė rengti tolesnius psichologo praktinę veiklą 

reglamentuojančius dokumentus (prižiūrimą praktiką, licencijavimą, kvalifikacijos kėlimą ir kt.). Komiteto nariai 

atstovaus LPS dalyvaudami šių dokumentų rengime.  

 

Ataskaitą parengė Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto pirmininkas  

dr. A. Laurinavičius 

 
 

LPS Teisės psichologijos komiteto veiklos ataskaita 
 
 
Komiteto pirmininkė Arūnė Mačiulienė (iki 2018 m. spalio mėn.); doc. dr. Ilona Laurinaitytė (nuo 2018 m. 

spalio mėn. iki 2019 m. kovo mėn.). 

 

Komiteto nariai: Violeta Cimalanskaitė – Kazlauskienė, dr. Ksenija Čunichina, Andrius Jurgaitis, Virginija 

Klimukienė, doc. dr. Ilona Laurinaitytė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, dr. Laura Ustinavičiūtė.  

 

Komiteto tikslas 
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Vienyti psichologus, dirbančius teisėsaugos institucijose, statutinėse organizacijose ar kitose srityse, susijusiose 

su teisės ir karo psichologija, bei atstovauti jų interesams. 

 

 

Komiteto uždaviniai 

 Skatinti statutinėse įstaigose dirbančių psichologų bendravimą ir bendradarbiavimą; 

 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 psichologus, dirbantiems teisėsaugos 

institucijose, statutinėse organizacijose ar kitose srityse, susijusiose su teisės ir karo psichologija; 

 Teikti aktualią informaciją visiems psichologams, kuriems tenka spręsti teisės ir psichologijos sandūroje 

kylančias problemas; 

 Organizuoti ir dalyvauti su komiteto veikla susijusiuose renginiuose. 

 

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka  

Per 2018 – 2019 m. ataskaitinį periodą komiteto veikla buvo orientuojama į komiteto narių skaičiaus didinimą 

bei į aktualių klausimų statutinėse organizacijose dirbantiems psichologams sprendimą. Per ataskaitinį periodą 

atsinaujino komiteto sudėtis bei prisijungė nauji nariai. Komitetas aktyviai įsitraukė į tikslines veiklas, 

spręsdamas klausimus bendravo tiek su teisės srityje dirbančiais psichologais, tiek ir su šią sritį atsakingais 

įvairių ministerijų atstovais.  

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 

Per ataskaitinį laikotarpį vyko keli nuotoliniai bei keli gyvi Komiteto posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi 

Komitetui aktualūs einamieji klausimai, diskutuojama Kalėjimų departamente vykdomos pertvarkos įtaka 

sistemoje dirbantiems psichologams, taip pat dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl 

pageidaujančių dalyvauti nepilnamečių apklausose baudžiamajame procese psichologų sąrašo sudarymo ir 

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto bei galimų problemų į sąrašą įrašytiems psichologams.  

 

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

Komitetas ataskaitiniu periodu parengė keletą atsakymų į jam adresuotus klausimus. Taip pat buvo parengtas 

raštas Lietuvos Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui „Dėl pokyčių bausmių vykdymo 

sistemoje, kurie gali turėti įtakos psichologinių paslaugų užtikrinimui”. 

 

Komiteto renginiai 

2018 m. lapkričio 26 d. Komitetas, bendradarbiaudamas su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos ir Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Kriminalinio elgesio tyrimų grupe, 

organizavo konferenciją „Kriminalinio elgesio rizikos vertinimas: aktualijos ir kontraversijos”. 

 

Kita komiteto veikla 

 Komitetas teikė siūlymus ir pastabas Lietuvos psichologų sąjungos prezidentei dėl Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimo „Dėl pageidaujančių dalyvauti nepilnamečių apklausose baudžiamajame procese 

psichologų sąrašo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projekto. 

 Komiteto pirmininkė Arūnė Mačiulienė dalyvavo diskusijose, kuriose psichologams buvo pristatomas 

Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektas.  

 Komiteto nariai (Ilona Laurinaitytė, Alfredas Laurinavičius, Laura Ustinavičiūtė ir Violeta Cimalanskaitė 

– Kazlauskienė) skaitė pranešimus Komiteto ir kitų institucijų bei grupių rengtoje konferencijoje, skirtoje 

aptarti sistemoje dirbančių psichologų darbo problemas.  

 Aktyviai buvo ieškoma teisės srityje ar statutinėse įstaigose dirbančių psichologų, norinčių prisijungti 

prie Komiteto veiklos.  

 Pagal Komiteto veiklos sritį interesantams buvo teikiama informacija ir atsakymai į gautas užklausas.  

 

https://gallery.mailchimp.com/de244d2df52a2bbee26dcae1d/files/b9ae43f7-2d54-45fb-b7ee-38350f0bab22/2018_IR048_D%C4%96L_POKY%C4%8CI%C5%B2_BAUSMI%C5%B2_VYKDYMO_SISTEMOJE_KURIE_GALI_TUR%C4%96TI_%C4%AETAKOS_PSICHOLOGINI%C5%B2_PASLAUG%C5%B2_U%C5%BDTIKRINIMUI.pdf
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Veiklos planai  

 Išgryninti ilgalaikius Komiteto tikslus ir būdus jiems pasiekti bei nusimatyti prioritetines veiklas; 

 Spręsti teisės ir karo srityje dirbantiems psichologams aktualius klausimus, esant poreikiui organizuoti 

renginius. 

 

Ataskaitą parengė laikinoji Teisės psichologijos komiteto pirmininkė  

dr. I. Laurinaitytė 

 

LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto veiklos ataskaita 
 

Pirmininkas Ingrida Bobinienė 

 

Nariai: Vita Čioraitienė, Rimantė Eidukevičiūtė, Roma Jusienė, Inga Polikevičiūtė, Vaida Kalpokienė, Monika 

Skerytė - Kazlauskienė, Estera Švelniūtė – Ašembergė. 

 

Komiteto tikslai 

- Būti vaikų balsu, tai yra siekti, kad vaikų psichologiniai ir socialiniai poreikiai būtų tinkamai suprasti bei 

atliepti; 

- Rūpintis psichologinės pagalbos vaikams bei jų tėvams, globėjams ir ugdytojams plėtra bei stiprinimu; 

- Telkti psichologų, dirbančių su vaikais, bendruomenę; rūpintis jų kompetencijos kėlimu bei psichologine 

parama. 

 

Komiteto uždaviniai 

- Reaguoti į aktualius visuomenėje vaikų gerovės reiškinius bei išsakyti vaikų poreikius labiausiai 

atliepiančią psichologų poziciją 

- Dalyvauti svarstant ir sprendžiant su vaikų gerove susijusius socialinės politikos klausimus 

- Šviesti visuomenę apie vaikų poreikius  

- Burti ir vienyti su vaikais dirbančius psichologus 

- Rūpintis vaikų psichologų kompetencijos kėlimu 

- Rūpintis psichologinės paramos/supervizijų/inetrvizijų vaikų psichologams plėtra bei prieinamumo 

didinimu 

- Rinkti, sisteminti ir viešinti aktualią informaciją 

- Bendradarbiauti, stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą sprendžiant su vaiko gerove susijusius 

klausimus 

 

Komiteto veiklos ataskaitos santrauka: 

2018 m. komitetas veiklų nevykdė. 2019 m. atnaujintas komiteto narių sąrašas, numatytas ateinančių metų 

veiklos planas, pradėtos vykdyti veiklos. Parengtas atsakymas – raštas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

įstaigai (plačiau žr. „Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai”. Pradėtas 

pasirengimas diskusijai, kurią komitetas ketina surengti LPK2019 metu; pradėtos pasirengimo veiklos 

Tarptautinei Vaikų gynimo dienai. 

 

Komiteto posėdžiai ir aptarti svarbiausi klausimai 

2019 m. vyko du komiteto posėdžiai. Vasario mėnesio posėdžio metu išrinktas komiteto pirmininkas ir jo 

pavaduotojas, aptartas preliminarus komiteto veiklų planas. Aptartos su vaiko teisių apsauga susijusios 

aktualijos. 
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Kovo mėnesio posėdžio metu detalizuotas veiklų planas, numatytos komiteto narių atsakomybės. Aptartas 

dalyvavimo LPK2019 klausimas. Nutarta, kad diskusiją moderuos komiteto narės Ingrida Bobinienė ir Rimantė  

 

Eidukevičiūtė. Aptartas poreikis pasirengti Tarptautinei Vaikų gynimo dienai. Numatyta turinio klausimus 

detalizuoti kito komiteto posėdžio metu. 

 

Komiteto parengti dokumentai, reglamentai, raštai, pranešimai spaudai 

Drauge su Edukacinės psichologijos komitetu parengtas atsakymas – raštas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

įstaigai „Dėl skulptūros trakų vytauto didžiojo gimnazijos kieme”. 

 

Veiklos planai 

Kad pasiektume išsikeltus tikslus, numatyti šie uždaviniai bei veiklos: 

1. Būti vaikų balsu, tai yra siekti, kad vaikų psichologiniai ir socialiniai poreikiai būtų tinkamai suprasti bei 

atliepti: 

      1.1. Reaguoti į aktualius visuomenėje vaikų gerovės reiškinius bei išsakyti vaikų poreikius, labiausiai 

atliepiančią psichologų poziciją: 

      1.1.1. Rengti informacinius pranešimus LPS psichologų bendruomenei, žiniasklaidai apie svarbias aktualijas.  

      1.1.2. Rengti atsakymus į institucijų/ visuomenės narių paklausimus.  

      1.2. Dalyvauti svarstant ir sprendžiant su vaikų gerove susijusius socialinės politikos klausimus 

      1.2.1. Esant svarbiems svarstymams, susijusiems su vaiko psichologine-socialine gerove, Seimo komitetuose, 

parengti LPS poziciją išreiškiančius raštus ir pateikti Seimo komitetams.  

      1.2.2. Dalyvauti Seimo komitetų posėdžiuose, aktualių svarstymų metu.  

      1.3. Šviesti visuomenę apie vaikų poreikius. 

      1.3.1. Parengti informacinius pranešimą/ leidinį/ kitas priemones Vaikų gynimo dienai.  

      1.3.2. Pradėti LPS internetinio puslapio tėvams ir vaikų psichologams skilties tobulinimą.  

2. Telkti psichologų, dirbančių su vaikais, bendruomenę. 

      2.1. Burti ir vienyti su vaikais dirbančius psichologus.  

      2.1.1. Skleisti vaikų psichologams aktualias naujienas LPS ir kitose vaikų psichologus telkiančiose 

bendruomenėse.  

      2.1.2. Atsakyti užklausimus, rinkti ir pateikti informaciją vaikų psichologams.  

2.2. Rūpintis vaikų psichologų kompetencijos kėlimu. Surengti mokymus/ renginius su vaikais dirbantiems 

psichologams.  

      2.3. Rūpintis psichologinės paramos/ supervizijų/ inetrvizijų vaikų psichologams plėtra bei prieinamumo 

didinimu. Rinkti ir viešinti informaciją apie mokymus/ supervizijas/ intervizijas vaikų psichologams.  

3. Rūpintis psichologinės pagalbos vaikams bei jų tėvams, globėjams ir ugdytojams sklaida bei stiprinimu  

      3.1. Rinkti, sisteminti ir viešinti aktualią informaciją. Surinkti ir pateikti informaciją LPS el. puslapyje apie tai, 

kur galima gauti psichologinę pagalbą ir kokie jų skirtumai, ko tikėtis iš psichologinės pagalbos.  

      3.2 Bendradarbiauti, stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą sprendžiant su vaiko gerove susijusius 

klausimus. Pateikti bent 2 pasiūlymus ministerijoms/kitoms įstaigoms, apie tai, kur galima gerinti 

tarpininkavimą.  

 

Prioritetinės veiklos sritys: 

 Ankstyvoji raida (kūdikių bei mažų vaikų psichikos sveikata). 

 Deinstitucionalizacija (vaikų globa šeimose, šeimynose, ne globos namuose ar kitose specializuotose 

institucijose). 

 Kompleksinė ilgalaikė pagalba specialių poreikių vaikams. 

 Psichikos sveikata mokyklose bei mokymosi kontekste. 

 Vaikų apsauga (bet kokio pobūdžio smurto prevencija ir intervencija). 

 Vaikų psichikos sutrikimai. 

 Vaikų psichologinės krizės, traumos, savižudybės rizika. 

  Tėvų, globėjų, ugdytojų ir visuomenės švietimas. 
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