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LPS valdybos posėdyje 2010 gruodžio 9 d. 

 

NUSISKUNDIMŲ DĖL LPS NARIŲ PROFESINĖS VEIKLOS 

REGLAMENTAS 

 

I. Įvadas 
 
1. Nagrinėjama tokia netinkama psichologo profesinė veikla, kuria paţeidţiamas Lietuvos 
psichologų sąjungos (toliau LPS) Etikos kodeksas ir kyla įtarimų dėl galimų etikos paţeidimų. 
Nusiskundimus dėl netinkamos psichologo veiklos nagrinėja LPS Etikos komitetas (toliau 
Komitetas). 
2. Nusiskundimai dėl galimų etikos paţeidimų nagrinėjami remiantis Etikos kodeksu, Psichologijos 
įstatymu, kitais atitinkamais įstatymais, LPS nuostatais, šiuo reglamentu. 
3. Etikos paţeidimai nagrinėjami laikantis tyrinėjimo, patarimo, švietimo bei korekcijos principų. 
Komitetas, atlikdamas skundų įvertinimą ir skirdamas disciplinuojančias priemones, vadovaujasi 
sąţiningumu ir nešališkumu psichologo bei besiskundţiančiojo atţvilgiu. 
4. Nagrinėjami nusiskundimai tik dėl LPS narių ir asocijuotų narių (toliau LPS narių) netinkamos 
profesinės veiklos per paskutinius 36 mėnesius. 
5. Kai nusiskundimas gaunamas apie psichologą, nesantį LPS nariu, Komitetas gali 
besiskundţiantįjį nukreipti į atitinkamas institucijas ir/ar organizacijas, bet nagrinėti atvejį ir/ar taikyti 

priemones Komitetas neturi įgaliojimo. 
 
II. Komitetui adresuojamų nusiskundimų bei klausimų priėmimo tvarka. 
 
1. Skundus dėl netinkamos psichologo profesinės veiklos raštu gali pateikti visi Lietuvos 
Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys. Skundai yra adresuojami LPS 
Prezidentui arba Komiteto Pirmininkui. 
1.1. Fizinis asmuo (ar asmenų grupė) turi pateikti: besikreipiančiojo(-ųjų) vardą, pavardę; asmens, 
dėl kurio profesinio elgesio skundţiamasi, vardą ir pavardę; trumpą netinkamo elgesio aprašymą; 
ko besikreipiantysis tikisi iš skundo nagrinėjimo. 
1.2. Juridinis asmuo skundą turi pateikti atspausdintą organizacijos ţenklu ir kontaktine informacija 
paţymėtame lape ir patvirtintą organizacijos vadovo parašu. Reikalinga informacija: asmens, dėl 
kurio profesinio elgesio skundţiamasi, vardas ir pavardė; trumpas netinkamo elgesio aprašymas; 
ko besikreipiantysis tikisi iš skundo nagrinėjimo. 
2. Ţodiniai ir anoniminiai prašymai nepriimami, išskyrus tuos atvejus, kai netinkamas LPS nario 
elgesys aiškiai nesuderinamas su LPS tikslais ir kenkia jos reputacijai. 
3. Prašymo priėmimo faktas patvirtinamas atitinkamu įrašu registracijos ţurnale, kuriame 
nurodoma prašymo priėmimo data ir prašymo registracijos numeris. Patvirtinimo dokumentas 
įteikiamas arba siunčiamas paštu prašymo pateikėjui. 
4. Jeigu Komitetas pagal nuostatus neįgaliotas priimti sprendimo pateiktu klausimu, jis ne vėliau 
kaip per 20 darbo dienų praneša apie tai pareiškėjui. Kitais atvejais Komitetas balsų dauguma 
nusprendţia, priimti skundą nagrinėjimui ar ne. Jei skundas nepriimamas nagrinėjimui, pateikiami 
skundo nepriėmimo argumentai, su kuriais supaţindinamas pareiškėjas. 
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5. Per vieną mėnesį pareiškėjas turi gauti laišką apie skundo priėmimą, šios Skundų nagrinėjimo 
tvarkos kopiją, informaciją apie skundo numatomą nagrinėjimo laiką Komitete. Visus minėtus 
dokumentus taip pat turi gauti ir LPS narys, kurio profesinis elgesys yra apskųstas. Tuo atveju, jei 
pareiškėjas su apskųstu asmeniu susijęs subordinaciniais ryšiais (pvz., dėstytojas-studentas, 
psichologas-klientas), Komitetas veikia pareiškėjo vardu, tuo garantuodamas jam konfidencialumą. 
6. Skundų nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai jį gauna Komitetas. 
7. Asmenys, norintys skundą pateikti ne paštu, o asmeniškai, gali tai padaryti atvykdami į Komiteto 
posėdţius, kurių laikas skelbiamas LPS interneto svetainėje. 
8. Komiteto narys gali neformaliai reaguoti į ţodinį skundą ar pasiteiravimą, arba gali patarti 
skundą pateikti pagal reikalavimus (pildyti atitinkamą formą). 
9. Komiteto narys gali pateikti nusiskundimą dėl LPS narių profesinės veiklos, tačiau tuo atveju 
nusiskundimo nagrinėjime kaip Komiteto narys nedalyvauja. 
10. Nepriklausomai nuo to, pasitvirtina skundas ar ne, jo konfidencialumas yra uţtikrinamas. 
Konfidencialumas gali būti paţeistas tik Komitetui priėmus sprendimą dėl atitinkamų 
disciplinuojančių ir koreguojančių veiksmų, kurių metu būtina atskleisti informaciją apie Etikos 
paţeidimus padariusį LPS narį. 
 
III. Nusiskundimo dėl LPS nario netinkamos profesinės veiklos tyrimo procedūra 
 
1. Tyrimas dėl nusiskundimo vyksta tik tada, jei skundą pateikęs fizinis ar juridinis asmuo sutinka 
bendradarbiauti ir pateikia įrodymus, būtinus sprendimo priėmimui. 
2. LPS nariai, kurių profesinė veikla yra Komiteto tyrimo objektas, privalo bendradarbiauti su 
Komitetu skundo tyrimo metu. LPS narys, Komiteto prašymu, turi pateikti situacijos paaiškinimą 
raštu. Komitetas gali kviesti LPS narį bei skundą pateikusį asmenį į Komiteto posėdį, kuriame 
nagrinėjamas skundas. Pakviestas LPS narys turi atvykti į skundo nagrinėjimo posėdį. Jei LPS 
narys dėl svarių prieţasčių negali atvykti, turi informuoti Komitetą apie atsisakymo atvykti į posėdį 
prieţastis. 
3. Komitetas, nagrinėdamas pateiktą nusiskundimą, atsiţvelgia į visas su skundu susijusias 
aplinkybes ir dokumentus. 
4. Komitetas, nagrinėdamas skundą, gali kviesti atitinkamos psichologijos srities ekspertus. Šie 
ekspertai turėtų pateikti psichologo elgesio, kuriuo skundţiamasi, įvertinimą ir nustatyti, kiek 
psichologo veikla yra priimtina ar nepriimtina. 
5. Jeigu Komiteto narys su skundo pateikėju arba LPS nariu, kurio profesiniu elgesiu 
skundţiamasi, yra susijęs reikšmingais profesiniais arba asmeniniais santykiais, tai siekiant 
objektyvumo ir vengiant interesų konflikto turi nusišalinti nuo skundo nagrinėjimo. 
6. Komitetas tyrimą baigia kaip įmanoma greičiau, tačiau atsakymas apie Komiteto sprendimą turi 
būti pateiktas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo skundo registravimo datos. 
7. Komitetas uţtikrina skundo tyrimo metu gautos informacijos konfidencialumą. Psichologas, kurio 
veikla apskųsta, gindamas save gali atskleisti konfidencialią informaciją, bet tai turi daryti 
atsakingai ir tik šiuo tikslu. 
 
IV. Komiteto rekomendacijos, disciplinuojančios priemonės ir korekciniai veiksmai 
 
1. Jei skundţiamasi psichologo, kuris nėra LPS narys elgesiu, Komitetas informuoja 
besikreipiantyjį apie LPS Komiteto reglamentą bei nurodo institucijas ir/ar organizacijas, kur asmuo 
gali kreiptis dėl įtarimų psichologo etikos paţeidimu. 
2. Tyrimo metu nustačius, kad psichologo etika nebuvo paţeista, apie tai informuojamas asmuo, 
kuris kreipėsi dėl etikos paţeidimo, bei LPS narys psichologas, kurio profesinis elgesys buvo tapęs 
Komiteto svarstymo objektu. 
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3. Komitetas, nustatęs, kad nusiskundimas, dėl įtarimų paţeidus profesinę psichologo etiką, 
pasitvirtina, atsiţvelgdamas į padarytą ţalą, gali imtis toliau aprašytų veiksmų. Visais atvejais 
Komiteto parinkti disciplinuojantys veiksmai turi būti paskirti atsiţvelgiant į etikos kodekso 
paţeidimo prigimtį, ţalos, kylančios dėl neetiško elgesio, laipsnį ir į informaciją, galinčią sušvelninti 
nusiţengimą. Disciplinuojančios priemonės ir korekciniai veiksniai yra svarstomi Komitete atskirai. 
4. Komitetas, nustatęs etikos paţeidimą, gali pasirinkti vieną ar daugiau iš ţemiau aprašytų 
disciplinuojančių priemonių. 
4.1. Apie Komiteto sprendimą raštu informuojamos abi pusės: nukentėjęs asmuo ir psichologas, 
paţeidęs psichologo etiką. Komiteto rašte turi būti pagrindţiama, kokius profesinės etikos principus 
paţeidė psichologas. 
4.2. Komiteto sprendimas išsiunčiamas visiems LPS nariams, paviešinant LPS nario vardą ir 
pavardę, kartu informuojant apie profesinės psichologo etikos svarbą profesinėje psichologo 
veikloje. 
4.3. Komiteto sprendimas, paviešinantis paţeidėjo vardą ir pavardę, darbovietę ir teikiamų 
paslaugų pobūdį, talpinamas į LPS interneto svetainę. 
4.4. Komitetas informuoja psichologo, paţeidusio profesinę etiką, darbovietę apie Komiteto 
sprendimą. 
4.5. Komitetas rekomenduoja LPS valdybai sustabdyti psichologo narystę LPS. 
4.6. Kai nustatomas pakartotinis etikos paţeidimas, Komitetas LPS valdybai rekomenduoja 
pašalinti psichologą iš LPS. 
4.7. Komitetas rekomenduoja nukentėjusiam asmeniui kreiptis į teismą dėl ţalos atlyginimo. 
4.8. Kiti Komiteto parinkti disciplinuojantys veiksmai. 
5. Komitetas gali rekomenduoti vieną arba daugiau iš ţemiau aprašytų korekcinių veiksmų. 
5.1. Komitetas profesinę etiką paţeidusiam psichologui rekomenduoja sumaţinti padarytą ţalą 
asmeniškai atsiprašant nukentėjusio asmens. 
5.2. Komitetas profesinę etiką paţeidusiam psichologui rekomenduoja susisiekti su nukentėjusiu 
asmeniu ir uţtikrinti, kad klientas toliau gaus tinkamas psichologines paslaugas pas kitą 
kompetentingą specialistą. 
5.3. Komitetas profesinę etiką paţeidusiam psichologui rekomenduoja atsiprašyti uţ etikos 
paţeidimą psichologų bendruomenėje (el.paštu arba suvaţiavimo metu). 
5.4. Komitetas profesinę etiką paţeidusiam psichologui rekomenduoja raštu pateikti Komitetui 
situacijos, kurioje buvo paţeista profesinė etika, analizę. 
5.5. Komitetas profesinę etiką paţeidusiam psichologui rekomenduoja didinti profesinę 
kompetenciją dalyvaujant psichologinio įvertinimo arba psichologinio konsultavimo kvalifikacijos 
kėlimo kursuose (konkretų mokymo kursą Komitetas rekomenduoja atsiţvelgdamas į paţeidimą). 
5.6. Komitetas profesinę etiką paţeidusiam psichologui rekomenduoja didinti profesinę 
kompetenciją išklausant LPS Komiteto aprobuotą Profesinės psichologo etikos specialųjį mokymo 
kursą. 
5.7. Komitetas profesinę etiką paţeidusiam psichologui rekomenduoja tam tikrą supervizijų skaičių 
(konkretų rekomenduojamą supervizijų valandų skaičių Komitetas nustato atsiţvelgdamas į 
paţeidimą). 
5.8. Kiti Komiteto parinkti koreguojantys veiksmai. 
 
V. Apeliacijos procedūra 
 
1. LPS narys, kurio profesinė veikla buvo nagrinėta, ar skundą pateikęs asmuo, nepatenkinti 
Komiteto sprendimu, per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo gali kreiptis (raštu) į Komitetą su 
argumentuotu prašymu pakartotinai išnagrinėti skundą. 
 
VI. Baigiamosios nuostatos 



 

Lietuvos psichologų sąjunga 
A. Goštauto g. 8-215, LT-01108 Vilnius 
T. +370 673 31197 
lps@psichologusajunga.lt 
www.psichologusajunga.lt 

Puslapis 4 iš 4 
 

 
1. Reglamentas įsigalioja patvirtinus jį LPS valdyboje. 
2. Reglamentas gali būti keičiamas LPS Komiteto teikimu. Reglamento pakeitimai tvirtinami LPS 
valdyboje. 
 
 
Patvirtinta LPS Valdybos posėdyje 2008 12 14. 
Pakoreguotas patvirtintas LPS valdybos posėdyje 2010 gruodžio 9 d. 

 


