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Lietuvos psichologų sąjungos vizija, misija, tikslai, sudėtis
Lietuvos psichologų sąjunga
Lietuvos psichologų sąjunga (toliau – LPS) yra visuomeninė organizacija, vienijanti virš 800
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.
LPS vizija:
Didžiausia psichologus vienijanti ir atstovaujanti organizacija, prisidedanti prie psichologų
kompetencijų kėlimo ir psichologijos profesijos įvaizdžio formavimo.
LPS misija:
Plėtoti profesionalią psichologiją Lietuvoje.
LPS 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;
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bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis psichologijos ir jai artimų sričių
organizacijomis;
kurti ir dalyvauti kuriant psichologijos etikos principus ir standartus studijoms, podiplominiam
mokymui, profesinei praktikai ir moksliniams tyrimams ir vykdyti ar dalyvauti vykdant šių
principų laikymosi priežiūrą;
šviesti visuomenę, formuoti tinkamas nuostatas į aktualias psichologines, pedagogines ir
socialines problemas;
rūpintis visuomenės gerove, siekiant sumažinti socialinę atskirtį, gerinti psichikos sveikatą ir
vykdyti socialinių ir psichologinių problemų prevenciją;
palaikyti psichologų profesinį prestižą, rūpintis psichologinių paslaugų kokybe;
konsultuoti įvairias valstybės ir nevalstybines institucijas rengiant įstatymus, programas,
teisinius ir kitus norminius dokumentus, susijusius su psichologų vaidmeniu ar psichologų
tiriamais reiškiniais;
inicijuoti teisės aktus ir jų pataisas, užtikrinančius psichologinių paslaugų kokybę ir kvalifikuotą
psichologo praktiką;
telkti Lietuvos psichologus sprendžiant aktualius jų bendruomenei klausimus.

LPS valdybos 2021 m. veiklos tikslai:
•
kokybiška psichologo profesinė veikla ir jos prestižas Lietuvoje;
•
stipri, drąsi, reaguojanti, matoma LPS bendruomenė;
•
auganti, finansiškai tvari, patraukli ir prasmingą veiklą vykdanti organizacija, teikianti paramą ir
pagalbą psichologams ir kitiems specialistams.
LPS nariai:
2021 gruodžio mėn. Lietuvos psichologų sąjungą sudarė 849 nariai (2020 m. gruodį – 730 narių).
LPS valdyba:
Prezidentė
Valdybos
nariai

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

LPS veikia 11 komitetų:
•
Edukacinės psichologijos komitetas (pirmininkė prof. dr. Ala Petrulytė);
•
Etikos komitetas (pirmininkė Ingrida Bobinienė, iki lapkričio mėn. buvo doc. dr. Viktorija
Čepukienė);
•
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas (pirmininkė Edita Žilienė, iki birželio mėn. buvo
Ieva Salialionė);
•
Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas (pirmininkė prof. dr. Nida Žemaitienė);
•
Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas (l. e. p. pirmininkas doc. dr. Rytis Pakrosnis);
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Organizacinės psichologijos komitetas (pirmininkas Miroslav Filistovič);
Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetas (pirmininkas doc. dr. Antanas Kairys);
Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas (pirmininkė doc. dr. Dalia Nasvytienė);
Psichologų veiklos reglamentavimo komitetas (pirmininkas doc. dr. Alfredas Laurinavičius);
Teisės psichologijos komitetas (l. e. p. komiteto pirmininkas Nerijus Ogintas; iki birželio
mėn. buvo pirmininkė dr. Laura Ustinavičiūtė–Klenauskė);
Vaiko psichologinės gerovės komitetas (pirmininkė Ingrida Bobinienė).

LPS veikia 3 komisijos:
•
Prof. A. Gučo vardo apdovanojimo komisija (pirmininkas dr. Robertas Povilaitis);
•
LPS finansinės priežiūros komisija (pirmininkė doc. dr. Reda Gedutienė);
•
Profesinės etikos procedūrų reglamentavimo komisija (pirmininkė doc. dr. Viktorija Čepukienė).
LPS veikia 4 grupės:
•
Aplinkos psichologijos grupė (vadovė Audra Balundė);
•
Neuropsichologijos grupė (vadovė dr. Ramunė Dirvanskienė);
•
LGBTQIA+ psichologijos grupė (vadovė dr. Juliana Lozovska).
•
Savižudybių prevencijos specialistų grupė (vadovė Aušra Norė);
LPS yra tarptautinių organizacijų narė:
•
Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (EAWOP) narė (nuo 2011 m.);
•
Europos pedagoginės psichologijos tinklo (NEPES) narė (nuo 2009 m.);
•
Europos psichologijos dėstymo tinklo (EuroPlat) asocijuota narė (nuo 2010 m.);
•
Europos psichologų asociacijų federacijos (toliau – EFPA) narė (nuo 1997 m.);
•
Tarptautinės psichologijos mokslo sąjungos (IUPsyS) narė (nuo 2000 m.);
•
Tarptautinės testavimo komisijos (ITC) narė (nuo 2002 m.).
LPS biuras:
•
LPS biuro vadovė Aistė Blažiūnė (iki 2021 m. lapkričio mėn. vadovas buvo Jokūbas Gužas);
•
LPS administratorė Dovilė Čejauskienė (iki 2021 m. spalio mėn. administratorė buvo Eglė
Vilkutaitienė);
•
LPS EuroPsy administratorė Sabina Žitlinskytė.
LPS savanoriai:
LPS talkina 4 savanoriai.
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LPS veikla rengiant
Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą
2021 m. LPS nariai aktyviai darbavosi rengiant psichologų praktinės veiklos įstatymą. Lietuvos
Respublikos Seimo (toliau – Seimo) valdybos 2021 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. SV-S-59 buvo sudaryta
darbo grupė Alternatyviems Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymų projektams
Nr. XIIIP-685 ir Nr. XIIIP-3234 visapusiškai įvertinti ir motyvuotiems pasiūlymams dėl šių įstatymų
projektų tobulinimo parengti. Į darbo grupės sudėtį įtraukti trys LPS nariai: prezidentė V. Šap,
Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto pirmininkas doc. dr. A. Laurinavičius ir komiteto narė
doc. dr. N. Grigutytė.
Darbo grupė sukūrė naują Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą Nr. XIVP-762. Svarbu
pastebėti, kad darbo grupės posėdžiuose pavyko rasti sutarimą dėl esminių įstatymo nuostatų su
darbo grupėje dirbusiais Seimo nariais, atsakingų ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų
atstovais. Įstatyme įtvirtintos nuostatos dėl psichologo išsilavinimo, privalomo kvalifikacijos kėlimo ir
profesinės etikos laikymosi bei privalomos psichologų registracijos. Viena iš svarbių nuostatų –
prižiūrima profesinė praktika – neįtraukta į įstatymo projektą.
LPS nariai dalyvavo darbo grupės pasitarimuose bei darbo grupės pirmininko L. Slušnio
prašymu parengė ir pateikė:
•
Pasiūlymus dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto tikslo formuluotės ir įstatymo
projekto paskirties;
•
Pasiūlymus dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektu reglamentuotinų dalykų;
•
Pastabas dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIVP-762 išvados.
Įstatymo projektas Nr. XIVP-762 registruotas 2021-08-12. Įstatymą Seimui teikė šie Seimo
nariai: L. Slušnys, R. Šalaševičiūtė, P. Kuzmickienė, Z. Streikus, M. Danielė, V. Giraitytė, O. Leiputė, V.
Pranckietis, R. Žemaitaitis. Po pateikimo už Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą Nr. XIVP762 balsavo 112 parlamentarų, nė vienas nebuvo prieš, penki susilaikė. Toliau projektą svarsto Seimo
komitetai.
Tai mažiausiai ketvirtas bandymas Seime priimti psichologų veiklą reglamentuojantį įstatymą.
Atitinkami projektai buvo parengti 2003, 2008 ir 2017 m., tačiau jie būdavo arba nesvarstomi, arba
sulaukę kritikos įstrigdavo.
Taip pat kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) buvo
rengtas Teisės aktų projektų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja
verstis, proporcingumo vertinimas.

LPS veikla valstybiniu mastu
LPS tampa vis labiau matoma ir valstybiniu lygiu pripažįstama organizacija, atstovaujanti
psichologų bendruomenei. Vis labiau pripažįstant psichologų poreikį, atsiveria galimybės kelti
klausimus ir bandyti aukščiausiu valstybės lygiu įtvirtinti ne tik psichologų funkcijas, bet ir jų teises į
darbo sąlygas, kvalifikacijos tobulinimą bei adekvatesnį atlygį. Norisi pasidžiaugti įvairių ministerijų ir
skirtingų institucijų vis didesniu įsiklausymu į psichologų nuomonę. 2021 m. tęsėsi aktyvus
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bendradarbiavimas su SAM Psichikos sveikatos skyriumi.
LPS atstovai dalyvavo institucijų darbo grupėse ir komisijose:
Seimo valdybos darbo grupė:
•
Alternatyviems Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymų projektams
Nr. XIIIP-685 ir Nr. XIIIP-3234 visapusiškai įvertinti ir motyvuotiems pasiūlymams dėl šių
įstatymų projektų tobulinimo parengti (LPS prezidentė V. Šap, N. Grigutytė A. Laurinavičius).
SAM darbo grupės:
•
Demencijos klausimams spręsti (R. Dirvanskienė, R. Grambaitė, P. Kazlauskienė).
•
Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
reikalavimų pakeitimo projektui parengti (A. Norė, R. Eidukevičiūtė).
•
Dėl ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai
mažinimo veiksmų plano atnaujinimo (R. Jusienė, R. Eidukevičiūtė).
•
Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemos tobulinimo (LPS
prezidentė V. Šap, I. Salialionė, N. Žemaitienė).
•
Dėl sveikatos tikrinimų ir sveikatos būklės reikalavimų peržiūrėjimo (A. Pranckevičienė,
E. Žilienė).
•
Psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektui parengti
(D. Guzaitienė, A. Griškonytė).
•
Vairuotojų, kurie pažeidė Kelių eismo taisykles vairuodami neblaivūs, ir kuriems paskirta
administracinio poveikio priemonė – draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose
neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, – prevencijos programos vykdymo tvarkos aprašo
projektui parengti (J. Slavinskienė, A. Endriulaitienė).
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) darbo grupė:
•
Švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti (Ž. Arlauskaitė).
Lietuvos kino centro filmų indeksavimo komisija 2021–2023 m. (R. Bubnienė).
LPS atstovai dalyvavo institucijų posėdžiuose:
Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje:
•
Dėl visuomenės psichikos sveikatos būklės COVID-19 pandemijos sąlygomis ir priemonių
sveikatos gerinimui (LPS prezidentė V. Šap, A. Bagdonas, N. Grigutytė, N. Žemaitienė).
SAM posėdžiuose:
•
Dėl išlyginamųjų medicinos psichologijos studijų poreikio (V. Banevičienė, I. Salialionė, R.
Sargautytė, E. Žilienė).
•
Dėl medicinos psichologo praktikos licencijavimo bei dėl psichoterapijos paslaugų teikimo
tvarkos (I. Salialionė, E. Žilienė).
•
Dėl ministerijos ir LPS bendradarbiavimo (LPS prezidentė V. Šap, Ž. Arlauskaitė, A.
Pranckevičienė, I. Salialionė, N. Žemaitienė, E. Žilienė).
•
Dėl tolesnės savižudybių prevencijos mokymų ir viešosios komunikacijos vykdymo eigos (V.Šap,
N.Žemaitienė).
•
Dėl savižudybių prevencijos modelių diegimo Lietuvos savivaldybėse (V.Šap).
•
Dėl neuropsichologų veiklos galimybių sveikatos priežiūros sistemoje (A. Bagdonas, R.
Dirvanskienė, R. Grambaitė, A. Pranckevičienė, A. Saudargienė, R. Seniūnaitė-Ramanauskienė, L.
Stankevičiūtė, R. Šimulionienė, L. Šinkariova).
•
Dėl pabėgėlių, atvykusių į Lietuvą, psichikos sveikatos gerinimo (E. Žilienė).
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•

Dėl psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams ir paaugliams sistemos (V.
Banevičienė, I. Bobinienė, D. Guzaitienė, R. Jusienė, V. Kalpokienė).
•
Dėl psichoemocinio klimato asmens sveikatos priežiūros įstaigose gerinimo (I. Salialionė).
•
Dėl psichosocialinio vertinimo atlikimo, teikiant skubiąją medicinos pagalbą (I. Salialionė).
•
Dėl trumpalaikių krizių intervencijos stacionarų diegimo ir plėtros bei dėl iniciatyvios
bendruomeninės priežiūros paslaugų diegimo (R. Sargautytė).
•
Dėl vyriausybės veiksmų plano veiksmo „Įdiegti naujas ir tobulinti esamas psichikos sveikatos
bendruomeninio lygio paslaugas, užtikrinant jų kokybę ir prieinamumą visoje Lietuvos
teritorijoje, užpildančias spragas tarp pirminės sveikatos priežiūros grandies ir stacionarų (2021
III ketv. – 2024 II ketv.)“ (LPS prezidentė V. Šap, I. Salialionė, N. Žemaitienė).
Kitų institucijų organizuojamuose posėdžiuose:
•
Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro kvietimu Dėl psichologų trūkumo ir jų paslaugų
teikimo galimybių socialinės globos įstaigose (V.Šap).
•
STRATA kvietimu Dėl Jaunimo psichikos sveikatos paslaugų teikimo gerinimo (V.Šap).
LPS išsiųsti raštai, atsakymai:
LR Seimui:
•
Dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto tikslo formuluotės ir įstatymo projekto
paskirties (LPS prezidentė).
•
Dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektu reglamentuotinų dalykų (LPS prezidentė).
LR sveikatos apsaugos ministerijai:
•
Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
reikalavimų ((LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas ir LPS Vaiko psichologinės
gerovės komitetas; 2 raštai).
•
Dėl darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje
veiksmų 2021–2024 metų plano (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Dėl endobiogenikos įtraukimo į siauros medicinos praktikos sričių sąrašą (LPS Klinikinės ir
sveikatos psichologijos komitetas).
•
Dėl lyties tapatumo sutrikimo (transseksualumo) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo
projekto derinimo (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas ir LGBTQIA+
psichologijos grupė).
•
Dėl medicinos psichologo atlikto paciento psichosocialinio įvertinimo bazinės kainos nustatymo
(LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Dėl priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo
2021–2024 metų veiksmų plano projekto derinimo.
•
Dėl prognozuojamo sveikatos priežiūros specialistų darbo (LPS Klinikinės ir sveikatos
psichologijos komitetas).
•
Dėl psichologinių paslaugų užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose karantino metu
(LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių ir streso darbe vertinimo rekomendacijų (LPS
Organizacinės psichologijos komitetas).
•
Dėl suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo
tvarkos aprašo projekto (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Dėl teisės aktų projektų, nustatančių ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti vaiko globėju
(rūpintoju) ar įvaikintoju, sąrašus (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
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Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM:
•
Dėl medicinos psichologų licencijavimo taisyklių (LPS Klinikinės
komitetas).
•
Dėl medicinos psichologų praktikos licencijavimo (LPS Klinikinės
komitetas).
LR vidaus reikalų ministerijai:
•
Dėl psichologų pasitelkimo ikiteisminiuose tyrimuose, kuriuose
modelio tobulinimo 2021-2026 metų veiksmų plano patvirtinimo
komitetas).
•
Dėl psichologų pasitelkimo baudžiamajame procese modelio
psichologijos komitetas ).

ir sveikatos psichologijos
ir sveikatos psichologijos

dalyvauja nepilnamečiai,
(LPS Teisės psichologijos
tobulinimui (LPS Teisės

Kitoms institucijoms:
•
LR Seimo kontrolieriaus įstaigai: Dėl psichologinės pagalbos poreikio vertinimo socialinės globos
įstaigose (LPS prezidentė).
•
LR Vyriausybei ir LR SAM: Dėl Lietuvos psichologų sąjungos narių vakcinavimo (LPS prezidentė).
•
LR ŠMSM, LR SADM, LR SAM, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Seimo savižudybių
ir smurto prevencijos komisijai „Dėl su vaikais dirbančių psichologų profesinės gerovės
užtikrinimo“ (LPS Vaiko psichologinės gerovės komitetas).
•
LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai: Dėl kaukių dėvėjimo reikšmės vaikų
psichologinei būsenai (LPS Vaiko psichologinės gerovės komitetas).
•
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui: Dėl METAS registruotų
programų, skirtų medicinos psichologams (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Draugijoms: Dėl organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių, aktualių medicinos
psichologams (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Universitetams: Dėl organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių, aktualių medicinos
psichologams (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
EFPA vykdomajam komitetui: Dėl Neuropsichologijos EuroPsy sertifikato įdiegimo (LPS
prezidentė).
Teikti kreipimaisi:
•
LPS pozicija dėl „Kauno dienoje" publikuoto straipsnio „Kankinant nemigai – ne pas šeimos
gydytoją, o pas psichiatrą?“ apie benzodiazepinų skyrimą (LPS Klinikinės ir sveikatos
psichologijos komitetas).
•
LPS Neuropsichologijos grupės memorandumas, kuriame išdėstytos neuropsichologijos mokslo
ir praktikos vystymo gairės Lietuvoje (LPS Neuropsichologijos specialistų grupė).
Atliktos psichologų apklausos:
•
Klinikinių, sveikatos ir medicinos psichologų apklausa „Medicinos psichologų licencijavimas“
(LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Medicinos psichologų apklausa „Medicinos psichologų etikos žinių tobulinimo poreikis“;
parengta ir LPS internetinėje svetainėje paviešinta tyrimo ataskaita (LPS Klinikinės ir sveikatos
psichologijos komitetas).
•
Psichologų apklausa apie testavimo situaciją Lietuvoje; duomenys pateikti EFPA lyginamosios
analizės atlikimui (LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas).
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•

Teisės taikymo srityje ir statutinėse organizacijose dirbančių psichologų apklausa apie jų
profesinės veiklos ypatumus; rezultatai pristatyti diskusijos metu (LPS Teisės psichologijos
komitetas).

Kita veikla:
•
Pradėtas pirmųjų, prieš 7 m. suteiktų, EuroPsy sertifikatų Lietuvoje pratęsimas (LPS EuroPsy
komitetas).
•
Inicijuotas psichologinio įvertinimo instrumentų parengimo ir naudojimo problemos
sprendimas (LPS prezidentė, LPS Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas ir LPS
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
Atnaujintas filmų ir knygų psichologinėmis temomis sąrašas (LPS Klinikinės ir sveikatos
psichologijos komitetas).

LPS bendradarbiavimas su Lietuvos organizacijomis
LPS bendradarbiauja su Lietuvos organizacijomis:
•
LPS yra koalicijos „Psichikos sveikata – 2030“ narė (LPS atstovė koalicijoje dr. V. Kalpokienė);
•
LPS yra koalicijos „Už vaiko teises“ narė (LPS atstovė koalicijoje I. Bobinienė);
•
LPS bendradarbiauja su Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (kontaktinis asmuo
koalicijoje yra LPS narė A. Adomaitytė).
•
LPS yra pasirašiusi sutartis su šiomis organizacijomis: „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija“,
„Mano daktaras“, „Mindletic“ (buvęs pavadinimas „Act on Crisis“).
•
LPS dalyvavo iniciatyvinėje grupėje „Grąžinkime vaikus į mokyklas“.
Kartu su Lietuvos organizacijomis pasirašyti raštai:
Koalicija „Psichikos sveikata – 2030“:
•
Išreikštas palaikymas Lietuvos žmogaus teisių centro direktorės B. Sabatauskaitės kandidatūrai į
Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolierės pareigas.
•
Kreipimasis į LR Prezidentą G. Nausėdą, LR Seimo Pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen, LR Ministrę
Pirmininkei I. Šimonytę, LR Seimo narius „Dėl partnerystės įstatymo priėmimo“.
•
Kreipimasis į LR Seimo Pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen ir LR Seimo Žmogaus teisių komitetą „Dėl
parlamentinės kontrolės rengiantis ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją „Dėl smurto prieš
moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo“.
•
Susitarimas su ministerijomis ir socialiniais partneriais „Dėl visuomenės psichikos sveikatos
stiprinimo ir raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo“.
Iniciatyvinė grupė „Grąžinkime vaikus į mokyklas“:
•
Viešas kreipimasis į valdžios institucijas: „Dėl vaikų sveikatai COVID-19 sukeliamų pasekmių,
susijusių su technologijų naudojimu, valdymo“ (kartu su iniciatyvine grupe „Grąžinkime vaikus į
mokyklas“).
•
LR Vaiko teisių kontrolierei Editai Žiobienei: „Dėl vaikų teisės mokytis užtikrinimo“ (kartu su
Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Vaiko raidos ir psichoedukacinių tyrimų centru,
Skaitmeninės etikos centru ir kitomis organizacijomis).
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•

Viešas kreipimasis į valdžios institucijas „Dėl vaikų ir jaunuolių prastėjančios sveikatos ir
(ne)grąžinimo į mokyklas dar šiais mokslo metais“.
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicija:
•
Raštas Seimo nariams: „Dėl mokslo įrodymais grįstos alkoholio kontrolės politikos“.
Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras:
•
Viešas kreipimasis „Mobingo problema turi būti sprendžiama ne vien tuomet, kai įvyksta
tragedija“ (kartu su).

LPS tarptautinis bendradarbiavimas
LPS atstovai dalyvauja EFPA darbo grupėse:
•
Prezidentų taryba (President Council) (V. Šap);
•
Etikos valdyba (Board of Ethics) (doc. dr. I. Laurinaitytė);
•
Įvertinimo valdyba (Board of Assessment) (doc. dr. G. Gintilienė);
•
Mokslo reikalų valdyba (Board of Scientific Affairs) (doc. dr. A. Kairys);
•
Prevencijos ir intervencijos valdyba (Board of Prevention and Intervention) (dr. J. Eimontas);
•
Gerontopsichologijos komitetas (Standing Committee on Geropsychology) (dr. O. Zamalijeva);
•
Klinikinės neuropsichologijos komitetas (Standing Committee on Clinical NeuroPsychology) (doc.
dr. A. Pranckevičienė).
•
Krizių, katastrofų ir traumos psichologijos komitetas (Standing Committee on Crisis, Disaster and
Trauma Psychology) (prof. dr. N. Žemaitienė);
•
Psichologijos edukacijoje komitetas (Standing Committee on Psychology in Education) (prof. dr.
A. Petrulytė, A. Martinkutė-Vorobej);
•
Psichologijos ir sveikatos komitetas (Standing Committee on Psychology and Health) (doc. dr.
R. Sargautytė);
•
Projekto grupė e-Sveikata (Project Group e-Health) (dr. J. Eimontas).
LPS atstovai dalyvauja kitose tarptautinėse organizacijose:
•
Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacija (EAWOP) (doc. dr. J. LazauskaitėZabielskė);
•
Tarptautinė psichologijos mokslo sąjunga (IUPsy) (dr. Robertas Povilaitis, iki 2021 m. spalio
buvo V. Šap);
•
Tarptautinė testavimo komisija (ITC) (doc. dr. G. Gintilienė).
Daugiau informacijos apie komitetų tarptautinį bendradarbiavimą LPS Komitetų ir grupių veiklos
ataskaitoje.
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LPS renginiai
LPS suorganizavo 15 renginių:
•
2021 m. vasario 12 d. nuotolinis renginys „Bendradarbiavimas tarp psichologų ir Vaiko teisių
apsaugos specialistų: aktualūs klausimai ir galimi sprendimai", I dalis. Renginys skirtas LPS
nariams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis (LPS Vaiko psichologinės gerovės komitetas ir
Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyrius).
•
2021 m. kovo 5 d. nuotolinė švietimo sistemoje dirbančių psichologų 10-oji kasmetinė mokslinė
konferencija „Pagalba ugdymo bendruomenei, kuriant psichologinę gerovę nuotolinio mokymo
iššūkių metu“ (LPS Edukacinės psichologijos komitetas).
•
2021 m. kovo 19 d. nuotolinė diskusija „Teisės taikymo srityje dirbančių psichologų veiklos
ypatumai ir iššūkiai" (LPS Teisės psichologijos komitetas).
•
2021 m. kovo 26 d. nuotolinis renginys „Bendradarbiavimas tarp psichologų ir Vaiko teisių
apsaugos specialistų: aktualūs klausimai ir galimi sprendimai", II dalis. Renginys skirtas LPS
nariams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis (LPS Vaiko psichologinės gerovės komitetas ir
Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyrius).
•
2021 m. balandžio 19-24 d. Lietuvos psichologų kongresas „Patirtis be sienų“ (LPS ir Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas).
•
2021 m. balandžio 30 d. nuotolinis LPS suvažiavimas.
•
2021 m. gegužės 31 d. nuotolinė diskusija „Susipažinkime su medicinos psichologo licencijavimo
procedūra“. Renginys skirtas LPS nariams, dirbantiems ir ketinantiems dirbti medicinos
psichologais (LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas ir Valstybinės akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos).
•
2021 m. birželio 17 d. seminaras „Streso valdymas pandemijos metu: trumpalaikiai pagalbos sau
metodai“ (LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas).
•
2021 m. liepos 6 d. „Psichologų piknikas“ (LPS Valdyba).
•
2021 m. spalio 4-14 d. nuotolinė Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija – 2021 (LPS
Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas).
•
2021 m. spalio 22 d. nuotolinė diskusija dėl LPS įstatų ir nario mokesčio keitimo bei strateginio
plano (LPS Valdyba).
•
2021 m. lapkričio 19 d. nuotolinė XI-oji organizacinės psichologijos konferencija „Psichologas
organizacijoje 2021: Organizacijų vystymo iššūkiai ir sprendimai“ (LPS Organizacinės
psichologijos komitetas).
•
2021 m. lapkričio 26 d. nuotolinė 6-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija
(LPS, Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras).
•
2021 m. gruodžio 1 d. nuotolinė konferencija „Klinikinė neuropsichologija Lietuvoje: vizija
praktikai“ (LPS Neuropsichologijos specialistų grupė).
•
2021 m. gruodžio 16 d. nuotolinis LPS suvažiavimas.

LPS valdybos veikla
LPS Valdyba sprendė organizacijai aktualius klausimus, siekė išsikeltų tikslų.
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2021 m. įvyko 23 LPS Valdybos nuotoliniai posėdžiai, 9 iš jų – elektroniniai. Rugsėjo mėnesį vyko
išplėstinis posėdis su LPS komitetų pirmininkais ir specialistų grupių vadovais. Su Valdybos
posėdžių protokolais galima susipažinti LPS svetainės nario zonoje.
Vienas iš Valdybos prioritetų – LPS bendruomenės augimas. Per ataskaitinį laikotarpį Valdyba
svarstė 135 prašymus tapti LPS nariais ir 13 prašymų tapti LPS asocijuotais nariais. Iš LPS narių
sąrašo buvo išbraukti 29 nariai. 2021 gruodžio mėn. Lietuvos psichologų sąjungą sudarė 849
nariai (2020 m. gruodį – 730 narių).
Parengti arba atnaujinti 4 LPS veiklą reglamentuojantys dokumentai. Parengti nauji dokumentai:
LPS asmens duomenų apsaugos reglamentas, LPS 2022–2023 m. strateginis planas, LPS nario
mokesčio didinimo projektas. Atnaujintas dokumentas: LPS įstatų atnaujinimo projektas.
Patvirtinti 3 komitetų ir specialistų grupių parengti dokumentai: Skundų dėl psichologų
profesinės etikos pažeidimų nagrinėjimo reglamentas (kartu su LPS Etikos komitetu), LPS
Organizacinės psichologijos komiteto nuostatai (LPS Organizacinės psichologijos komitetas), LPS
LGBTQIA+ psichologijos grupės nuostatai (LPS LGBTQIA+ psichologijos grupė).
Suorganizuoti 2 LPS suvažiavimai, kurių metu buvo patvirtintos LPS 2020 m. veiklos ir finansinė
ataskaitos, atnaujinti LPS įstatai, LPS 2022-2023 m. strateginis planas, nuspręsta dėl LPS nario
metinio mokesčio didinimo (45 Eur), trys LPS narės – doc. dr. R. Bieliauskaitė, A. Kurienė ir doc.
dr. R. Sargautytė – buvo paskelbtos LPS garbės narėmis.
Prof. dr. E. Kazlauskui suteiktas prof. A. Gučo vardo apdovanojimas.
Suplanuota ir patvirtinta 13 kitų LPS renginių, kurie buvo sklandžiai įgyvendinti, sulaukė daug
dalyvių bei papildė LPS biudžetą.
Augant organizacijai ir didėjant veiklų apimtims, LPS biuro vadovo darbo krūvis padidintas nuo
0,5 iki 1 etato.
Spręstas organizacijos įvaizdžio stiprinimo klausimas – nupirktos naujos LPS internetinės
svetainės programavimo paslaugos, kurtas svetainės dizainas ir turinys.
Skirtas dėmesys LPS komitetų ir grupių veiklos užtikrinimui. Aktyviau bendrauta su komitetų ir
specialistų grupių pirmininkais, organizuoti bendri Valdybos ir atskirų komitetų posėdžiai,
spręsti EuroPsy komiteto ir Etikos komiteto veiklose kylantys iššūkiai.
Patvirtinta nauja LPS specialistų grupė – LGBTQIA+ psichologijos grupė (vadovė J. Lozovska).

LPS narystė
LPS narių skaičius 2021 m. pabaigoje yra 849 ir tai yra 119 nariais daugiau nei 2020 m.
pabaigoje. LPS yra 36 asocijuoti nariai. LPS valdyba ieško galimybių, kaip būtų galima pritraukti
daugiau naujų narių bei užtikrinti, jog esami nariai kasmet pratęstų narystę. Baigiantis mokslo
metams siunčiami sveikinimai į universitetus psichologijos studijų absolventams, kviečiant juos
prisijungti prie LPS bendruomenės, narystė skatinama LPS nariams teikiant ženklias nuolaidas
renginių dalyvių mokesčiui, organizuojant renginius aktualiais klausimais išskirtinai LPS nariams.
LPS veikia:
•
LPS narių elektroninė konferencija, kurioje LPS nariai gali dalintis informacija apie profesinius
renginius, projektus, diskutuoti bei gauti aktualią informaciją e-naujienlaiškiais;
•
Socialinio tinklo „Facebook“ uždara LPS narių grupė, skirta tik LPS nariams dalintis aktualia
psichologo darbui informacija, aptarti svarbius psichologo darbe kylančius klausimus;
•
Vakarų Lietuvos psichologų grupė, skirta pajūrio krašto psichologų bendruomenei;
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•

LPS narių intervizijų grupės.

Lietuvos psichologų sąjunga
Naugarduko g. 34, Vilnius, LT-03228
El. paštas: lps@psichologusajunga.lt
Telefonas: +370 673 31197
Įmonės kodas: 190748553
Atsiskaitomoji sąskaita: LT39 7044 0600 0115 4569
Ataskaitą parengė:
LPS prezidentė V. Šap
LPS biuro vadovė A. Blažiūnė
LPS administratorė D. Čejauskienė
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