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Apie Lietuvos psichologų sąjungą 

 

Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) 
Visuomeninė organizacija, vienijanti virš 600 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 
Europinius standartus atitinkantys psichologiniai tyrimai ir praktika Lietuvoje. 
 

Lietuvos psichologų sąjungos misija 
 Vienyti Lietuvos psichologus.  

 Atstovauti psichologams ir psichologijai Lietuvoje ir Europoje.  

 Aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenės socialines ir psichikos sveikatos problemas.  

 Plėtoti paslaugas psichologams (organizuojant konferencijas, mokymus ir kt.).  
 

Lietuvos psichologų sąjungos tikslai 
 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 2016-2019 m. veiklos tikslai 
 kokybiška psichologo profesinė veikla ir jos prestižas Lietuvoje  

 stipri LPS bendruomenė 

 

Lietuvos psichologų sąjungos narystė 
2019 m. balandį Lietuvos psichologų sąjungą sudarė 601 narys.  

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1-bacvYbTAhXGCiwKHY1yAtMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kongresas.psichologusajunga.lt%2F&psig=AFQjCNEaTBbu6hVIWad__ZjBV-y0BkvBdQ&ust=1491246756037305
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Lietuvos psichologų sąjungos valdyba 
Prezidentė doc. dr. Neringa Grigutytė 
Valdybos nariai 
 

dr. Jonas Eimontas, 
dr. Giedrė Genevičiūtė-Janonė, 
doc. dr. Alfredas Laurinavičius, 
doc. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, 
dr. Goda Kaniušonytė, 
doc. dr. Rytis Pakrosnis, 
prof. dr. Ala Petrulytė, 
dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė. 

 

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: pirmininkė dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė  

 Organizacinės psichologijos komitetas: pirmininkas Tadas Vadvilavičius, iki 2019 vasario 

mėn. – Marija Miselytė 

 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 doc. dr. Ilona Laurinaitytė, iki 2018 m. spalio 

mėn. – Arūnė Mačiulienė  

 Vaiko psichologinės gerovės komitetas: pirmininkė Ingrida Bobinienė, iki 2019 vasario 

mėn. – prof. dr. Roma Jusienė  
 

Lietuvos psichologų sąjungoje veikė 4 komisijos: 
 Prof. A. Gučo vardo apdovanojimo komisija: pirmininkė Valija Šap 

 LPS finansinės priežiūros komisija: pirmininkas prof. dr. Mindaugas Rugevičius   

 Profesinės etikos procedūrų reglamentavimo komisija: pirmininkė doc. dr. Viktorija Čepukienė  

 EuroPsy supervizuojamos praktikos komisija: primininkas dr. Rytis Pakrosnis 

 

Lietuvos psichologų sąjungoje veikia Savižudybių prevencijos specialistų grupė 

 Savižudybių prevencijos specialistų grupė:  vadovė Jelena Trofimova. 
 

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 m.  

 Europos psichologijos dėstymo tinklo (EuroPlat) asocijuota narė nuo 2010 m.  

 Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (EAWOP) narė nuo  2011 m.  
 

Lietuvos psichologų sąjungos biuras: 
 LPS biuro vadovė Dovilė Grigienė, iki 2018 m. gruodžio mėn. – Aušra Naujokaitė 

 LPS administratorė Eglė Vilkutaitienė, iki 2019 vasario mėn. – Greta Jusevič, Ieva Tarasevičiūtė, 

Jacina Basiuškaitė 

 Lietuvos psichologų sąjungos EuroPsy administratorė Sabina Žitlinskytė 

Lietuvos psichologų sąjungai talkina 13 savanorių.  
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Pagrindinės Lietuvos psichologų sąjungos veiklos  
2018 m. gegužės mėn. - 2019 m. balandžio mėn. 

 

 Psichologų profesinės veiklos reglamentavimas  

 Lietuvos psichologų sąjungos veikla valstybiniu mastu 

 Tarptautinis bendradarbiavimas  

 EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje  

 Psichologo profesinė etika 

 Renginių psichologams organizavimas  

 Lietuvos psichologų sąjungos valdybos veikla  

 Lietuvos psichologų sąjungos komitetų ir komisijų veikla  

 LPS narystė  

 

Psichologų profesinės veiklos reglamentavimas 
 

Įgyvendinant vieną iš LPS siekių – kokybiška psichologo profesinė veikla ir jos prestižas Lietuvoje – 

buvo siekiama psichologų profesinės veiklos reglamentavimo vadovaujantis Europos Psichologų Asociacijų 

Federacijos (EFPA) EuroPSY nuostatomis. Šiose nuostatuose įtvirtinti 4 minimalūs reikalavimai savarankiškai 

psichologo praktinei veiklai: (1) tinkamas psichologo išsilavinimas (psichologijos bakalauro ir psichologijos 

magistro laipsnis); (2) praktinė veikla konkrečioje srityje, kuri pradžioje atliekama su priežiūra; (3) psichologo 

profesinės etikos kodekso laikymasis; (4) nuolatinis kvalifikacijos kėlimas. 

Psichologų profesinės veiklos reglamentavimo siekis vyko dviem kryptimis: 

I. Psichologų praktinės veiklos įstatymas. 2018 m. spalio 16 d. Psichologų praktinės veiklos įstatymo 

projektas Nr. XIIIP-685(2), įregistruotas Seimo narės R. Šalaševičiūtės, buvo svarstomas LR Seimo posėdyje ir 

po balsavimo grąžintas pagrindiniam – LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui – tobulinti. 2018 m. lapkričio 

mėn. 30 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė organizavo klausymų tęsinį dėl 

Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto, numatydama, kad patobulintas įstatymas bus grąžintas Seimo 

svarstymui 2019 m. pavasario sesijoje.  

II. Psichologo veiklos kodų įtraukimas į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK). Seimo narė R. 

Šalaševičiūtė, derindama su LPS, keletą kartų nuo 2017 m. kreipėsi į Lietuvos statistikos departamentą 

siūlydama papildyti EVRK kodais, apibrėžiančiais psichologų praktinę veiklą. 2019 m. balandžio 18 d. Lietuvos 

statistikos departamentas patvirtino, kad kreipėsi į ES Statistikos tarnybą (Eurostatą) ir gavęs jų pritarimą 

inicijuoja klasifikatoriaus papildymą dviem poklasiais: psichologinių paslaugų veikla ir psichologinis švietimas.  

Plačiau apie posėdžius, diskusijas dėl psichologų veiklos reglamentavimo, teiktus pasiūlymus 

Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui, šio projekto lydimuosius raštus ir išvadas bei kitas su 

psichologų veiklos reglamentavimu susijusias veiklas žiūrėkite Lietuvos psichologų sąjungos internetinio 

puslapio skiltyje „Reglamentavimas” bei LPS Komitetų veiklos ataskaitoje. 

 

EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje 

EuroPsy yra Europinio psichologų kvalifikacijos standarto sertifikatas, kuris visoje Europoje diegiamas 

nuo 2010-ų metų. Lietuva teisę suteikti EuroPsy turi nuo 2013 metų. Europos psichologų asociacijų federacija 

(EFPA) buvo pratęsusi EuroPsy sertifikato suteikimo pereinamąjį laikotarpį Lietuvai iki  2018 m. kovo 31 d., kai 

vietoje prižiūrimos praktikos užskaitoma trijų metų trukmės patirtis per pastaruosius dešimt metų (srityje, 

kurioje siekiama gauti sertifikatą). Per ataskaitinį laikotarpį veikė EuroPsy supervizuojamos praktikos komisija, 

buvo parengti EuroPsy kompetencijų, vertinamų supervizuojamos praktikos metu, aprašai ir supervizorių 

mokymų programa. Šiuo metu Lietuvos psichologams yra suteikti 247 EuroPsy sertifikatai. 

Plačiau žiūrėkite www.europsy.lt ir LPS Komitetų veiklos ataskaitoje. 

http://www.europsy.lt/
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Lietuvos psichologų sąjungos veikla valstybiniu mastu 
 

Lietuvos psichologų sąjunga tampa vis labiau matoma ir valstybiniu lygiu pripažįstama organizacija, 

atstovaujanti psichologų bendruomenę. Vis labiau pripažįstant psichologų poreikį, atsiveria galimybės kelti 

klausimus ir bandyti aukščiausiu lygiu įtvirtinti ne tik psichologų funkcijas, bet ir jų teises į darbo sąlygas, 

kvalifikacijos kėlimą bei adekvatesnį atlygį. Norisi pasidžiaugti įvairių ministerijų ir skirtingų institucijų vis 

didesniu įsiklausymu į psichologų nuomonę. 

LPS atstovai buvo kviečiami ir dalyvavo: 

 Susitikime su LR Prezidente kartu su nevyriausybinių organizacijų atstovais bei ekspertais aptariant 

kovos su smurtu ir patyčiomis rezultatus sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ metu. 

 LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto organizuotuose klausymuose ir posėdžiuose dėl Psichologų 

praktinės veiklos įstatymo projekto;  

 LR Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdžiuose dėl vaiko teisių apsaugos reformos įgyvendinimo. 

 LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdžiuose dėl kompleksinių savižudybių 

prevencijos priemonių įgyvendinimo; dėl psichologinės pagalbos prieinamumo teikiant kompleksines 

paslaugas šeimai; dėl perteklinių ribojimų mokytis ir dirbti asmenims, turintiems psichikos ir elgesio 

sutrikimų; dėl ribojimų, susijusių su asmens psichikos sveikata, dirbti tam tikrą darbą. 

 LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje dėl teismo 

ekspertų (psichiatrų ir psichologų) darbo specifikos ir konferencijoje „Teismo psichiatrijos 

ekspertizės aktualijos ir tendencijos operatyvaus ir efektyvaus žmogaus teisių užtikrinimo kontekste“ 

 LR Seimo kontrolierių įstaigos diskusijoje dėl LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 

pakeitimo įstatymo projektui aptarti. 

 LR Vyriausybės kanceliarijoje ir LR Teisingumo ministerijoje tarpžinybiniuose pasitarimuose dėl 

psichologų vaidmens apklausiant nepilnamečius baudžiamajame procese ir psichologų sąrašo 

sudarymo.  

 LR Sveikatos apsaugos ministerijoje pasitarimuose dėl medicinos psichologo medicinos normos; dėl 

psichoterapijos paslaugų teikimo;  dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos bei dėl psichoterapijos paslaugų 

teikimo tvarkos; dėl teisėjų, prokurorų, advokatų sveikatos tikrinimų; dėl ambulatorinės psichikos 

sveikatos priežiūros rezultatų rodiklių; dėl medicininės reabilitacijos naujosios strategijos; dėl 

pacientų sveikatos būklės įvertinimo instrumentų atrinkimo ir pritaikymo Lietuvos medicininės 

sveikatos sistemai. Taip pat fokusuotos grupės diskusijoje „Sveikatos apsauga: efektyviausi būdai 

problemoms spręsti”.  

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos pasitarimuose dėl psichologinės pagalbos plėtros mokiniams, jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, kurie turėtų galimybę neatlygintinai gauti 

psichologinę pagalbą po smurto atvejų; dėl psichologinės pagalbos plėtros savivaldybėse – saugios 

aplinkos mokykloje kūrimo, vaikų psichikos sveikatos stiprinimo ir savižudybių prevencijos. 

 Klaipėdos apygardos teisme dėl teismo psichologų veiklos ir funkcijų.  

 LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos organizuotose konferencijose „Lietuvos tarptautiniai 

įsipareigojimai vaikams – ar pastebime pažangą?” ir „Kaip mylėti vaiką šeimoje?“ 

 

LPS išreiškė poziciją ir teikė siūlymus: 

- LR Seimui dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIIIP-685(2) tobulinimo. 

- LR Seimui dėl Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo. 

- LR Seimui dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos darbo optimizavimo. 

- LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl mokyklose dirbančių psichologų darbo užmokesčio. 

- LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl medicinos psichologo medicinos normos; dėl asmens sveikatos 

priežiūros specialistų licencijavimo; dėl psichoterapijos paslaugų teikimo; dėl medicinos psichologų 

ekonominių, socialinių ir darbo sąlygų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakinės 

kolektyvinės sutarties galiojimo medicinos psichologams.  

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=952&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=952&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1095&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=1095&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=996&lng=lt
http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=996&lng=lt
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- LR Teisingumo ministerijai dėl Kalėjimų departamento administracijos struktūros reformos, po kurios 

psichologinės paslaugos laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims gali būti neprieinamos. 

- LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai dėl galimo psichologinio poveikio vaikams.  

 LPS yra nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030” nare, iniciatyvinės 

grupės dėl psichoterapijos reglamentavimo nare, LPS Valdybos pritarimu išreiškė norą tapti koalicijos „Už 

vaiko teises“ nare, bendradarbiauja su Lietuvos psichologų studentų sąjunga, Lietuvos studentų sąjunga, 

Jaunųjų psichiatrų asociacija, Lietuvos psichiatrų asociacija, Lietuvos psichoterapijos draugija, universitetais, 

kuriuose ruošiami psichologai, bei kitomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.  

 

Psichologų profesinė etika  
 

2017 m. gegužės 12 d. LPS narių Suvažiavimo metu buvo patvirtintas atnaujintas Psichologo profesinės 

etikos kodeksas. Per ataskaitinį laikotarpį veikė Profesinės etikos procedūrų reglamentavimo komisija, buvo 

atnaujintas Skundų dėl psichologų profesinės veiklos nagrinėjimo reglamentas, parengtas Skundų nagrinėjimo 

apeliacinės tvarkos reglamentas ir sukurta Skundo pateikimo forma. 

Plačiau žiūrėkite Lietuvos psichologų sąjungos internetinio puslapio skiltyje „Profesinė etika” ir LPS 

Komitetų veiklos ataskaitoje. 

 

Lietuvos psichologų sąjungos renginiai 
 

2018 m. gegužės 17-19 d. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija vakar, šiandien, rytoj“ (Klaipėda). 

Renginį organizavo Klaipėdos universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga. Kongreso organizacinio komiteto 

pirmininkė doc. dr. Roma Šimulionienė, mokslo komiteto pirmininkė prof. dr. Audronė Liniauskaitė. Renginio 

metu gegužės 19 d. vyko LPS narių suvažiavimas, kurio metu buvo patvirtintos metinės LPS veiklos ir finansinė 

ataskaitos. Profesoriaus A. Gučo apdovanojimas įteiktas Valijai Šap. 

2018 m. spalio 1 d. Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija 2018 (Birštonas). Konferenciją 

organizavo LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas.  

2018 m. spalio 27 d. Konferencija „Teisiniai ir etiniai psichikos sveikatos priežiūros aspektai“ (Vilnius). 

Konferenciją organizavo Lietuvos psichologų sąjunga, Jaunųjų psichiatrų asociacija ir Vilniaus universiteto 

Medicinos fakultetas. Renginio metu buvo aptarti suaugusiųjų ir vaikų psichoterapijos etiniai aspektai, 

psichiatrų ir psichologų darbo etiniai ir teisiniai klausimai, teisinis reguliavimas ir asmens duomenų apsaugos 

aktualijos  psichikos sveikatos priežiūros srityje. 

2018 m. lapkričio 9 d. Organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas organizacijoje. Veiklos 

vertinimas – motyvavimas ar prievolė?“ (Vilnius).  Konferenciją organizavo LPS organizacinės psichologijos 

komitetas, MRU psichologijos institutas, VDU psichologijos katedra, VU darbo ir organizacinės psichologijos 

katedra.  

2018 m. lapkričio 26 d. Konferencija „Kriminalinio elgesio rizikos vertinimas: aktualijos ir kontraversijos” 

(Vilnius), kurią organizavo LPS Teisės psichologijos komitetas bendradarbiaudamas su Kalėjimų departamentu 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Kriminalinio 

elgesio tyrimų grupe.  

2018 m. gruodžio 1 d. Seminaras „Effective Ways of Helping Suicidal People“ (Vilnius). Seminarą organizavo 

Lietuvos psichologų sąjunga ir Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras. Seminaro vedantieji: prof. 

David A. Jobes (Katalikiškasis Amerikos universitetas, Vašingtonas, JAV) ir dr. Stephen O'Connor (Luisvilio 

universitetas, Luisvilis, JAV).  
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Tarptautinis bendradarbiavimas 

2018 m. gruodžio 14 d. Seminaras „Pirmoji psichologinė pagalba krizių ir katastrofų atveju“ (Vilnius). 

Seminarą organizavo LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas, globėjas – LR Sveikatos apsaugos 

ministerija.  

2018 m. gruodžio 14 d. LPS Kalėdinis vakaras „Žvaigždėtos Kalėdos“ (Vilnius). 

2018 m. gruodžio 21 d. Diskusija dėl psichologų veiklos reglamentavimo (Vilnius). 

Paskaita „Šeimos meditacija: ką pravartu žinoti psichologams“. Lektorė: Dr. Jolanta Sondaitė - Mykolo 

Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė.  

2018 m. sausio 9 d. bendradarbiaujant su MRU Psichologijos institutu (Vilnius). 

2018 m. sausio 16 d. bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojio Universitetu (Kaunas).  

2018 m. sausio 22 d. bendradarbiaujant su  Klaipėdos Universitetu (Klaipėda).  

2018 m. sausio 31 d. Diskusija „Testų taikymas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose“ (Vilnius). 

Susitikimą organizavo LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo bei Klinikinės ir sveikatos psichologijos 

komitetai ir Vilniaus universiteto Psichologijos institutas. Dalyvavo atstovai iš Vaiko raidos centro ir Vilniaus 

universiteto Psichiatrijos klinikos. 

2019 m. sausio 15 d. Diskusija dėl psichologų veiklos reglamentavimo (Vilnius). 

2019 m. balandžio 12 d. 9-oji kasmetinė švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinė konferencija 

„Psichologinė parama šeimai: geroji patirtis” (Vilnius). Renginį organizavo LPS Edukacinės psichologijos 

komitetas ir VDU Švietimo Akademija.  

2019 m. balandžio 29 d. Diskusija „Medicinos psichologų ir psichiatrų bendradarbiavimas: iššūkiai, 

kylantys dirbant komandinį darbą“ (Vilnius). Susitikimą organizavo LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos 

komitetas ir Jaunųjų psichiatrų asociacija.  

LPS palaikė 2019 m. kovo mėnesį vykusią „Vaikų linijos“ kampaniją  „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ”, prisidėjo prie 2019 m. balandžio 26 d. vykusios Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos 

viešinimo. 

 

 

LPS prezidentė Neringa Grigutytė atstovauja Sąjungą Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) 

prezidentų taryboje. Įvyko du posėdžiai:  2018 m. balandžio 27 d. Londone ir 2018 m. lapkričio 16 d. Kipre.  

 Lietuvos psichologų sąjungos atstovai dalyvauja šiose EFPA darbo grupėse: 
• Board of Assessment (G. Gintilienė);  

• Board of Ethics (I. Laurinaitytė); 

• Board of Prevention and Intervention (J. Eimontas);  

• Board of Professional Development (R. Pakrosnis);  

• Board of Scientific Affairs (A. Kairys); 

• Operational Support Network (A. Naujokaitė); 

• Standing Committee on Disaster and Crisis Psychology (N. Žemaitienė);  

• Standing Committee on Geropsychology (O. Zamalijeva); 

• Standing Committee on Psychology and Health (R. Sargautytė); 

• Standing Committee on Psychology in Education (A. Petrulytė);  

• Standing Committee on Traffic Psychology (A. Endriulaitienė); 

• Task Forces on Clinical Neuropsychology  (A. Pranckevičienė). 
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Lietuvos psichologų sąjungos valdybos veikla 
 

 

LPS prezidentė Neringa Grigutytė atstovauja Sąjungą Tarptautinėje psichologijos mokslo sąjungoje 

(International Union of Psychological Science, IUPsyS). 2018 m. birželio 30 d. Monrealyje, Kanadoje 

Tarptautinio taikomosios psichologijos kongreso (ICAP) metu vyko visuotinis IUPsyS narių susirinkimas. 

Kongreso metu Amerikos psichologų asociacija (APA) sukvietė psichologų bendruomenių lyderius diskusijai 

apie psichologijos ir tarptautinio bendradarbiavimo vaidmenį stiprinant sveikatą bei kitus aktualius 

psichologijos srities klausimus tarpvalstybiniame kontekste. Diskusijoje dalyvavo atstovai iš 25 pasaulio 

valstybių, tarp jų ir Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) prezidentė N. Grigutytė. Plačiau susipažinti galite čia.  

Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijoje (EAWOP) LPS atstovauja J. Lazauskaitė-

Zabielskė. A. Petrulytė. atstovauja LPS Europos pedagoginės psichologijos tinkle (NEPES),  G. Gintilienė 

atstovauja LPS Tarptautinėje testavimo komisijoje (ITC).  

Daugiau informacijos apie komitetų narių tarptautinį bendradarbiavimą LPS Komitetų veiklos ataskaitoje. 

 

 

 

2018 m. gegužės mėn. – 2019 m. balandžio mėn. įvyko 14 LPS Valdybos posėdžių, šeši iš jų – elektroniniu 

būdu. 2018 metų rugsėjo 7 d. vyko išplėstinis posėdis su LPS komitetų pirmininkais.   

Valdybos posėdžiuose nustatomos Sąjungos prioritetinės veiklos, sprendžiami finansiniai klausimai, 

formuojami strateginiai tiksliai, svarstomi visuomeniniai-politiniai sprendimai. Posėdžių metu LPS Valdyba 

svarstė Psichologų praktinės veiklos įstatymo bei kitus su psichologinės veiklos reglamentavimu susijusius 

klausimus, tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo aspektus, EuroPsy įgyvendinimo Lietuvoje 

klausimus, LPS Etikos skundų nagrinėjimo reglamentą, LPS biuro struktūrinius pokyčius, LPS internetinės 

svetainės atnaujinimo galimybes, duomenų apsaugos įstatymo įgyvendinimą LPS, aptarė  Lietuvos psichologų 

kongreso organizavimo klausimus, tvirtino LPS renginius ir LPS komitetų sudėtį, parengė EuroPsy ženklo 

suteikimo renginiams tvarką ir svarstė prašymus, sprendė strateginius Sąjungos veiklos ir finansinius 

klausimus. Per ataskaitinį laikotarpį LPS Valdyba svarstė 58 paraiškas tapti LPS nariais ir 14 paraiškų tapti LPS 

asocijuotais nariais.  

Su Valdybos posėdžių protokolais galite susipažinti LPS svetainėje nario zonoje.  

 

Lietuvos psichologų sąjungos narystė 

 

Lietuvos psichologų Sąjungos narių skaičius yra 601, ir per ataskaitinį laikotarpį keitėsi nežymiai. 

Asociacijai priklauso 13 garbės narių ir 21 asocijuotas narys. 

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, sukurtas LPS Asmens 

duomenų tvarkymo aprašas, kuriame nurodomi asmens duomenų kaupimo ir tvarkymo Sąjungoje principai. 

Pagal šį aprašą, visi Sąjungos nariai yra įtraukiami į viešai skelbiamą Sąjungos narių sąrašą. 

LPS struktūroje veikia: 

 LPS narių elektroninė konferencija, kurioje LPS nariai gali dalintis informacija apie įvairiausius 

renginius, projektus, diskutuoti ir pan.; 

 uždara LPS narių Facebook 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.  

LPS nariai gauna aktualią informaciją ir naujienlaiškius el. laiškais. Išleista 10 naujienlaikraščių, su 

kuriais galima susipažinti Lietuvos psichologų sąjungos interneto puslapyje. Visos aktualios naujienos taip pat 

yra skelbiamos LPS interneto svetainėje „Naujienų“ skiltyje. 

Sukurta funkcionali internetinė psichologų paieškos sistema, kurioje Lietuvos psichologų sąjungos nariai 

turi galimybę nemokamai skelbti informaciją apie save ir teikiamas paslaugas. Šia paieškos sistema, ieškodami 

specialisto, gali naudotis individualūs asmenys, verslo įmonės ar žurnalistai. 

 

 

 

 

http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/APA_OIA_ICAP.pdf
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Asmens%20duomenu%20tvarkymo%20aprasas.pdf
http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Asmens%20duomenu%20tvarkymo%20aprasas.pdf
http://nauja.psichologusajunga.lt/
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Lietuvos psichologų sąjungos finansinė ataskaita už 2018 m.  
 (buhalterinės apskaitos įm. UAB Contus LT) 

 
 
2018 m. LPS metinė apyvarta viršijo 57 tūkst. eurų. 2018 m. pabaigoje (žr. 1 lentelė) turimas lėšų 

likutis įgalina turėti rezervą LPS prioritetinių veiklų vystymui.  

 

1 lentelė. Turto likutis ir pajamos-sąnaudos per metus. 

 2018 m. 

LPS turtas 2018 metų pradžioje (piniginės lėšos ir trumpalaikis bei ilgalaikis turtas) 11671 

Pajamos per metus 57336 

Sąnaudos per metus 52099 

LPS turtas 2018 metų pabaigoje  16908 

 

2018 m. didžiausia pajamų dalis buvo gauta iš LPS organizuotų konferencijų ir kitų renginių (28655 

Eur), narystės mokesčių (17694 Eur), EuroPsy sertifikato mokesčių (10090 Eur). LPS gauta 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio parama yra 582 eurai (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Lietuvos psichologų sąjungos pajamos 2018 m.  

 2018 m. (Eur) 

Konferencijų bei kitų renginių pajamos 28655 

LPS narystės mokestis  17694 

EuroPsy sertifikato mokestis 10090 

Parama (2% GPM) 582 

Teigiama valiutos kurso įtaka 15 

Kitos pajamos 300 

VISO: 57336 

 

2018 m. didžiausia išlaidų dalis buvo susijusi su konferencijų ir kitų renginių organizavimo išlaidomis 

(3 lentelė). LPS biuro darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 20 tūkst. eurų. LPS darbo užmokestis mokamas LPS 

administraciniam personalui: LPS administratorei (1 etatas) ir LPS biuro vadovei (0,5 etato). LPS valdyba, LPS 

prezidentas, LPS komitetai ir komisijos dirba savanoriškai, negaudami atlygio už darbą.  

 

3 lentelė. Lietuvos psichologų sąjungos sąnaudos 2018 m.  

 2018 m. (Eur) 

Suteiktų paslaugų veiklos (pvz., konferencijų bei kitų renginių) sąnaudos 21669 

Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos, socialinio draudimo išlaidos 20152 

Nuomos išlaidos 2040 

Administracinės išlaidos 1215 

Kelionių išlaidos 1899 

Narysčių mokesčiai tarptautinėse organizacijose 2320 

Kitų ir banko mokesčių išlaidos 1430 

Ilgalaikio materialaus turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos 44 

Ryšio ir metinių mokesčių išlaidos 245 

Etikos kodekso leidyba 334 

Neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka 21 

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 730 

VISO: 52099 
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LPS prezidentė: 2016-2018 m. kadencijos apžvalga 
 

 

Treji kadencijos metai buvo turiningi įvykiais ir nuspalvinti išgyvenimais. Teko susidurti su įvairiausiais 

iššūkiais, tiek Sąjungos viduje keičiantis personalui, tiek psichologų bendruomenėje turint skirtingas pozicijas 

dėl psichologų veiklos reglamentavimo, tiek atstovaujant psichologiją kaip profesiją, ginant psichologų teises į 

tinkamesnes darbo sąlygas, kvalifikacijos kėlimą ir adekvatesnį atlygį, tiek reaguojant į visuomenėje jautrius 

lyčių lygybės ir vaikų teisių klausimus. Siekiant užsibrėžtų tikslų nuolat teko persvarstyti Sąjungos, profesinės 

bendruomenės ir asmenines atsakomybes bei vaidmenį visuomenėje. Ne viską, ką buvome užsibrėžę 

kadencijos pradžioje, pavyko įgyvendinti. Tačiau tikrai turime kuo pasidžiaugti ir didžiuoti: 

 Dalyvaujant LPS atstovams dalinai reglamentuota psichologų praktinė veikla: patvirtintas psichologinių 

paslaugų veiklos kodų įtraukimas į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), kas labai svarbu 

psichologams, dirbantiems pagal individualios veikos pažymą; priimta Medicinos psichologo medicinos 

norma, sudarytas psichologų, padėsiančių apklausti vaikus baudžiamajame procese, sąrašas. Psichologų 

praktinės veiklos įstatymo projektas, kuris parengtas remiantis Europos Psichologų asociacijų 

federacijos (EFPA) patvirtintais EuroPsy reikalavimais, buvo svarstomas LR Seime, grąžintas LRS Teisės 

ir teisėtvarkos komitetui tobulinti ir planuojamas teikti pakartotiniam svarstymui Seime 2019 m. 

pavasario sesijoje.  

 Atnaujintas Psichologo profesinės etikos kodeksas, taip pat Skundų dėl psichologų profesinės veiklos 

nagrinėjimo reglamentas, parengtas Skundų nagrinėjimo apeliacinės tvarkos reglamentas. Vis dažniau 

kreipiamasi į LPS Etikos komitetą dėl galimų psichologo profesinės etikos pažeidimų. 

 Lietuvos psichologų sąjunga yra vis labiau matoma ir vertinama profesionalų organizacija, įvairios 

Valstybinės institucijos kreipiasi psichologų nuomonės svarstydamos su psichologinėmis paslaugomis 

susijusius dokumentus ar kviečia LPS narius priimant svarbius sprendimus bei įgyvendinant 

strateginius pokyčius valstybėje. Vien per 2018 metus LPS gavo 45 oficialius raštus (neskaitant 

užklausų internetu) ir su LPS komitetų pagalba išsiuntė 33 raštus (palyginimui: 2016 m. gauti 14, 

išsiųsti 9 raštai). LPS aktyviai bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, yra 

skirtingų organizacijų koalicijų narė. LPS svetainėje sukurtos skiltys „Klientams“, „Vaikams“, „Tėvams ir 

specialistams“ bei „Žurnalistams“, sudarytas narių, profesionalių psichologų, bendraujančių su 

žiniasklaida tam tikromis aktualiomis temomis, sąrašas.   

 Užmegzti nauji tarptautiniai santykiai su Amerikos psichologų asociacija (APA), kuri jubiliejinio 

suvažiavimo metu sukvietė daugiau nei trisdešimties šalių Psichologų asociacijų atstovus. LPS aktyviau 

atstovaujama Europos Psichologų asociacijų federacijos (EFPA) skirtingose darbo grupėse ir 

komitetuose (kadencijos pradžioje – 7, kadencijos pabaigoje – 12).  

 Suorganizuoti 44 profesiniai renginiai 

psichologams: kiekvienais metais vykstantis 

psichologų kongresas, skirtingų psichologijos sričių 

konferencijos, seminarai, mokymai ir diskusijos 

aktualiais psichologams klausimais. Atsižvelgiant į 

narių pageidavimus, kiekvienai metais buvo 

organizuojami mokymai psichologams trijuose 

miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Siekiant 

sklandesnio bendradarbiavimo organizuojant įvairius renginius, patvirtintas LPS renginių organizavimo 

aprašas.  Sukurta renginių įtraukimo į EuroPsy kvalifikacijos kėlimą suteikiant EuroPsy ženklą tvarka. 

 Siekiant atliepti įvairių psichologijos sričių atstovavimą, buvo perorganizuoti kai kurie LPS komitetai, 

įkurti du nauji komitetai (LPS Krizių ir katastrofų psichologijos bei LPS Psichologijos mokslo ir studijų 

politikos komitetai), konkretiems klausimams spręsti suformuotos trys komisijos (LPS Etikos kodekso 

rengimo komisija, Profesinės etikos procedūrų reglamentavimo komisija, EuroPsy supervizuojamos 

 Kadencijos 

pradžioje 

Kadencijos 

pabaigoje 

LPS narių skaičius 531 601 

EuroPsy sertifikuotų 

psichologų skaičius  
68 247 

LPS pajamos per 

metus 

34 tūkst. 

eurų 

57 tūkst. 

eurų 
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praktikos komisija), patvirtinta LPS Savižudybių prevencijos specialistų grupė. LPS nariai gali kreiptis ir 

gauna atsakymus bei pagalbą iš LPS komitetų dėl įvairių profesinės veiklos klausimų.  

 Sukurta funkcionali internetinė psichologų paieškos sistema pagal psichologo specializaciją, teikiamas 

paslaugas, darbo pobūdį, vietovę ir kitus aktualius kriterijus, kurioje Lietuvos psichologų sąjungos 

nariai turi galimybę nemokamai skelbti informaciją apie save ir teikiamas paslaugas. Psichologo 

paieškos sistema skirta visuomenei siekiant padėti surasti profesionalų psichologą bei užtikrinti 

kokybiškų psichologinių paslaugų prieinamumą. Šia paieškos sistema, ieškodami specialisto, gali 

naudotis individualūs asmenys, verslo įmonės ar žurnalistai. 

 Įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui sukurtas LPS Asmens duomenų tvarkymo aprašas. 

Visi Sąjungos nariai yra įtraukiami į viešai skelbiamą Sąjungos narių sąrašą. Tarpusavyje LPS nariai gali 

dalintis informacija apie įvairius renginius, diskutuoti aktualiais klausimais elektroninėje erdvėje. LPS 

nariai nuolat informuojami apie darbo pasiūlymus, gauna kitą aktualią informaciją ir kasmėnesinius 

naujienlaiškius el. laiškais. Įkurta uždara LPS narių Facebook grupė ir Vakarų Lietuvos psichologų 

grupė, skirta pajūrio krašto psichologų bendruomenei.  

 Siekiant užtikrinti LPS biuro darbuotojų pastovumą buvo pakelti atlyginimai, biuras buvo perkeltas į 

naujas patalpas Naugarduko g., užtikrintas pastovus LPS biuro darbo laikas nuo 8 iki 17 val.  

 

Ši kadencija buvo ypatinga ir tuo, jog buvo prisiminta LPS psichologijos profesijos Lietuvoje ir Lietuvos 

psichologų sąjungos istorija. 2018 m. LPS šventė 60-ies metų jubiliejų, skaičiuojant nuo prof. A. Gučo atidaryto 

Lietuvos psichologų draugijos steigiamojo suvažiavimas. Lietuvos psichologų draugija 1988 m. buvo 

transformuota į Lietuvos psichologų sąjungą. 

 

Baigdama glaustą kadencijos apžvalgą, nuoširdžiai dėkoju LPS Valdybos nariams, LPS komitetų ir komisijų 

pirmininkams bei visiems nariams, LPS biuro darbuotojoms ir savanoriams už darbą kartu, už palaikymą ir 

pagalbą, už kiekvieno pasišventimą, brangų laiką, dalinimąsi savo profesine patirtimi, psichologų bendruomenės ir 

psichologijos profesijos atstovavimą Lietuvoje bei užsienyje. Kiekvienam LPS nariui esu dėkinga už prisidėjimą prie 

psichologijos profesijos stiprinimo Lietuvoje. Dėkoju, kad ir jums „skauda“, kad ne vis vien, kas bus Lietuvoje su 

psichologais ir psichologijos profesija, su psichologų teikiamomis paslaugomis ir atlygiu už jas. Tik visiems kartu 

gali pavykti įtvirtinti psichologo profesijos svarbą ir užtikrinti teikiamų psichologinių paslaugų kokybę 

apibrėžiant kvalifikacinius reikalavimus ir adekvačias darbo sąlygas. To sekančioje kadencijoje linkiu būsimam 

LPS prezidentui ir LPS Valdybai! 

 

LPS prezidentė dr. Neringa Grigutytė 

 

 

* * * * * * * * *  
 
 

              
  Ataskaitą parengė: 

 
                                                                                        LPS biuro vadovė D. Grigienė 

                                                                                               LPS administratorė E. Vilkutaitienė 
LPS prezidentė dr. N. Grigutytė   

 

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
 


