
PASIŪLYMAS 

DĖL PSICHOLOGŲ PRAKTINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO PROJEKTO  NR. XIIIP-685(2) 

 

2018-03-08 

Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti 

Pasiūlymo turinys 
str. 

str. 

d. 
p. 

1. 4 3  Argumentai: 

Atsižvelgiant į galimus atvejus, kai Projektu siūlomi reikalavimai 

prižiūrimai psichologo praktinei veiklai galėtų būti neįgyvendinti dėl 

objektyvių priežasčių (gimdymas, vaiko priežiūros atostogos, ligos 

atveju ir kt.), siūlytina  nustatyti lankstesnius reikalavimus prižiūrimai 

psichologo praktinei veiklai. 

Pasiūlymas: 

„3. Prižiūrimos psichologo praktinės veiklos metu psichologas turi 

visas teises ir pareigas kaip psichologo praktinės veiklos licenciją 

turintys psichologai, taip pat privalo Sąjungos valdybos nustatyta 

tvarka reguliariai aptarti savo profesinę veiklą atlikti mažiausiai 

vienos valandos per savaitę trukmės konsultacijas su psichologu 

supervizoriumi.“ 

2. 4 4  Argumentai: 

Atsižvelgiant į galimus atvejus, kai Projektu siūlomi reikalavimai 

prižiūrimai psichologo praktinei veiklai galėtų būti neįgyvendinti dėl 

objektyvių priežasčių (gimdymas, vaiko priežiūros atostogos, ligos 

atveju ir kt.), siūlytina nustatyti lankstesnius reikalavimus prižiūrimai 

psichologo praktinei veiklai. 

Pasiūlymas: 

„4. Psichologas, norėdamas gauti psichologo praktinės veiklos 

licenciją, prižiūrimą psichologo praktinę veiklą tam tikroje psichologų 

profesinės veiklos srityje turi atlikti per dvejus penkerius metus. Per 

šį laiką neatlikus prižiūrimos psichologo praktinės veiklos, šio 

straipsnio 1 dalyje nurodytos prižiūrimos praktinės veiklos valandos 

skaičiuojamos iš naujo.“ 

3. 5 2 3 Argumentai: 

Siūlytina sušvelninti reikalavimus psichologui, siekiančiam būti 

įrašytam į psichologų supervizorių sąrašą. 

Pasiūlymas: 

3) išklausė Sąjungos organizuojamus kursus yra susipažinęs su 

Sąjungos parengta prižiūrimos profesinės praktikos organizavimo 

tvarka“. 

4. 6 5  Argumentai: 

Projekto 4 straipsnyje nurodoma, kad prižiūrima psichologo 

praktinė veikla gali būti atliekama įstatymų nustatyta tvarka bet kuria 

veiklos forma. Tikslinga detalizuoti Projekto nuostatas, įtvirtinant, kad 

bet kokia veiklos forma gali būti atliekama ir psichologo praktinė 

veikla. 

Pasiūlymas: 

„5. Psichologo praktinė veikla gali būti atliekama įstatymų 

nustatyta tvarka bet kuria veiklos forma. 



56. Psichologo praktinė veikla atliekama vadovaujantis šiuo įstatymu, 

Psichologų profesinės etikos kodeksu ir kitais teisės aktais.“ 

5. 8 1 7 Argumentai: 

Projekto 20 straipsnio, reglamentuojančio psichologo pareigas, 1 

dalies 5 punkte įtvirtinta psichologo pareiga nuolat tobulinti profesinę 

kvalifikaciją. 

Siekiant užtikrinti tinkamą šios pareigos vykdymo užtikrinimą, 

tikslinga papildyti Projekto 8 straipsnį „Licencijos galiojimo 

sustabdymas ir sustabdymo panaikinimas“ ir įtvirtinti, kad licencija 

stabdoma ir tuo atveju, kai psichologas nekelia kvalifikacijos Sąjungos 

nustatyta tvarka. 

Pasiūlymas: 

„7) kai psichologas nekelia kvalifikacijos Sąjungos nustatyta 

tvarka.“ 

6. 8 2  Argumentai: 

Projekto 8 straipsnio 2 dalies nuostatų patikslinimas, susijęs su 

siūlymu Projekto 8 straipsnio 1 dalį papildyti 7 punktu. 

Pasiūlymas: 

„2. Licencijavimo komisija sprendimą sustabdyti licencijos 

galiojimą šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, ir 6 ir 7 

punktuose nustatytais pagrindais priima nedelsdama. Apie priimtą 

sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą Licencijavimo komisija per 

3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša 

licencijos turėtojui ir psichologines paslaugas teikiančio juridinio 

asmens, su kuriuo licencijos turėtojas yra susijęs darbo santykiais, 

vadovui arba jo įgaliotam atstovui, nurodydama licencijos galiojimo 

sustabdymo pagrindą ir terminą. Vykdydamas Licencijavimo 

komisijos sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, juridinio asmens, 

su kuriuo licencijos turėtojas yra susijęs darbo santykiais, vadovas 

privalo licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu nušalinti licencijos 

turėtoją nuo pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta 

tvarka.“ 

7. 9 5  Argumentai: 

Pasiūlymas susijęs su galimybe praktiškai įgyvendinti Projekto 9 

straipsnio 5 straipsnio nuostatas. 

Pasiūlymas: 

„5. Licencijavimo komisija per 3 darbo dienas nuo licencijos 

galiojimo panaikinimo išbraukia psichologą iš psichologų praktinę 

veiklą atliekančių psichologų sąrašo.“ 

8. 20 1 5 Argumentai: 

Atsižvelgiant į siūlymą Projekto 8 straipsnio 1 dalį papildyti 7 

punktu, tikslinga patikslinti Projekto 20 straipsnio 1 dalies 5 punkto 

nuostatas.  

Pasiūlymas: 

„5) nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją ir Psichologo praktinės 

veiklos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka kas penkerius 

metus pranešti Licencijavimo komisijai apie profesinės 

kvalifikacijos tobulinimą.“ 
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