Patvirtinta LPS valdybos posėdyje 2019 vasario mėnesio 6 d.
SKUNDŲ DĖL PSICHOLOGŲ PROFESINĖS VEIKLOS NAGRINĖJIMO
PROCEDŪROS APELIACIJOS REGLAMENTAS
I. Įvadas
1.

Vadovaujantis šiuo Skundų dėl psichologų profesinės veiklos nagrinėjimo procedūros
apeliacijos reglamentu (toliau – Apeliacijos reglamentas) nagrinėjami skundų dėl psichologų
profesinės veiklos nagrinėjimo (toliau – Skundų nagrinėjimas) galimi procedūros
pažeidimai. Apeliacijas dėl Skundų nagrinėjimo galimų procedūros pažeidimų nagrinėja
LPS Prezidento sudaryta Apeliacinė komisija.

II. Apeliacijos teikimo pagrindai
1. Apeliacija gali būti teikiama dėl Skundo nagrinėjimo procedūros galimų procedūros
pažeidimų.
2. Apeliacijos teikimo pagrindai:
2.1. Skundo dokumentų priėmimo tvarkos galimas pažeidimas (Skundų dėl psichologų
profesinės veiklos nagrinėjimo reglamento II skyrius).
2.2. Skundo dėl psichologo profesinės veiklos nagrinėjimo procedūros galimas pažeidimas
(Skundų dėl psichologų profesinės veiklos nagrinėjimo reglamento III skyrius).
III. Apeliacijos pateikimo tvarka
1. Skundo pareiškėjas arba psichologas, kurio profesinė veikla buvo išnagrinėta, per vieną
mėnesį nuo Skundo nagrinėjimo komisijos sprendimo priėmimo gali kreiptis į LPS
prezidentą, pateikdamas apeliaciją elektroniniu paštu lps@psichologusajunga.lt.
2. Apeliacija teikiama laisva forma nurodant: a) kas teikia apeliaciją; b) apeliacijos teikimo
pagrindą, įvardinant konkrečius Skundų dėl psichologų profesinės veiklos nagrinėjimo
reglamento punktus, kurie galimai buvo pažeisti; c) argumentus ir pateikiant įrodymus dėl
Skundų nagrinėjimo procedūros pažeidimų; d) elektroninio pašto adresą susirašinėjimui.
3. LPS biuro administratorius užregistruoja gautą apeliaciją žurnale, nurodydamas apeliacijos
gavimo datą ir registracijos numerį.
4. LPS biuro administratorius apeliacijos pareiškėjo nurodytu elektroninio pašto adresu siunčia
patvirtinimą apie apeliacijos registravimą.
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5. LPS biuro administratorius, užregistravęs apeliaciją, pateikia ją LPS Prezidentui patikrinti, ar
apeliacija atitinka jai keliamus reikalavimus ir gali būti toliau nagrinėjama.
6. Per 3 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos apeliacijos pareiškėjui, skundo, dėl kurio
svarstymo galimo procedūros pažeidimo yra teikiama apeliacija, antrai šaliai ir Etikos
komiteto pirmininkui išsiunčiama informacija apie apeliacijos priėmimą nagrinėjimui arba
atmetimą. Etikos komiteto pirmininkas yra atsakingas už informacijos perdavimą Skundo
nagrinėjimo komisijai.
6.1. Jeigu apeliacija priimama nagrinėjimui, visos šalys: a) informuojamos apie Skundo
nagrinėjimo metu paskirtų disciplinuojančių priemonių ir/ar korekcinių veiksmų
įgyvendinimo sustabdymą, kol apeliacija nebus išnagrinėta; b) gauna Apeliacijos
kopiją ir šį Apeliacijos reglamentą.
IV. Apeliacijos atmetimas
1. Apeliacija atmetama, jeigu neatitinka bent vieno Apeliacijos reglamento III. skyriaus
„Apeliacijos pateikimo tvarka“ 2. punkte nurodyto reikalavimo. LPS biuro administratorius
LPS Prezidento pavedimu apeliacijos pareiškėjui elektroniniu paštu siunčia atsakymą, kad
apeliacija nepriimama, nurodydamas priežastis.
2. Pašalinus atmetimo priežastis, apeliacija gali būti teikiama pakartotinai, bet ne vėliau kaip
per vieną mėnesį nuo Skundo nagrinėjimo komisijos sprendimo priėmimo datos.
V. Apeliacinė komisija
1. Nustačius, kad apeliacija yra pagrįsta ir atitinka Apeliacijos reglamente keliamus
reikalavimus, LPS prezidento įsakymu sudaroma apeliacijos nagrinėjimo komisija (toliau –
Apeliacinė komisija).
2. Apeliacinė komisija sudaroma iš penkių LPS narių (dviejų LPS Valdybos narių ir trijų LPS
skirtingų komitetų narių), kurie nedalyvavo Skundo nagrinėjime ir neturi su nagrinėjama
apeliacija susijusių interesų konflikto. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, narys privalo apie
tai informuoti LPS Prezidentą ir nusišalinti nuo apeliacijos nagrinėjimo.
3. Apeliacinė Komisija ir LPS biuras užtikrina su apeliacijos nagrinėjimu susijusios
informacijos konfidencialumą.
VI. Apeliacijos nagrinėjimas
1.

Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per du mėnesius nuo apeliacijos priėmimo
datos (neįskaitant vasaros atostogų). Šis terminas gali būti pratęsiamas, Apeliacinės
komisijos pirmininkui kreipiantis į LPS Prezidentą ir įvardinus svarbias aplinkybes.
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2.

Apeliacinė komisija turi teisę susipažinti su visa su Skundo nagrinėjimu susijusia
informacija.

3.

Apeliacinė komisija posėdžius gali šaukti tiek gyvai, tiek elektroniniu būdu. Esant poreikiui,
į posėdį gali būti kviečiamos su apeliacija susijusios šalys.

4.

Apeliacinė komisija
konfidencialumą.

5.

Apeliacinė komisija, priimdama sprendimą, negali viršyti savo įgaliojimų ir turi
susikoncentruoti tik ties sprendimo priėmimu dėl apeliacijos pagal pateiktą atitinkamą
pagrindą.

6.

Apie apeliacinės komisijos išnagrinėtą apeliaciją ir priimtą sprendimą informuojami: LPS
Prezidentas, apeliacijos pareiškėjas, Skundo nagrinėjimo antra šalis ir Etikos komiteto
pirmininkas. Etikos komiteto pirmininkas yra atsakingas už informacijos perdavimą Skundo
nagrinėjimo komisijai.
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VII. Apeliacinės komisijos sprendimas
1.

Apeliacinė komisija gali priimti šiuos sprendimus:
1.1. Skundo nagrinėjimo procedūros pažeidimų nenustatyta.
1.2. Skundo nagrinėjimo procedūros pažeidimai nustatyti, tačiau jie neturėjo įtakos Skundo
nagrinėjimo komisijos sprendimo priėmimui.
1.3. Skundo nagrinėjimo procedūros pažeidimai nustatyti, ir jie galimai turėjo įtakos
Skundo nagrinėjimo komisijos sprendimo priėmimui.

2.

Nustačius Skundo nagrinėjimo procedūros pažeidimus, kurie galimai turėjo įtakos Skundo
nagrinėjimo komisijos sprendimo priėmimui, Apeliacinė komisija teikia rekomendacijas
Etikos komiteto pirmininkui dėl pakartotinio Skundo nagrinėjimo:
2.1. Toje pačioje Skundo nagrinėjimo komisijoje;
2.2. Dalinai pakeistoje Skundo nagrinėjimo komisijoje;
2.3. Naujai suformuotoje Skundo nagrinėjimo komisijoje.

3.

Skundai dėl Apeliacinės komisijos sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.

VIII. Baigiamosios nuostatos
1.

Apeliacijos reglamentas įsigalioja patvirtinus jį LPS valdyboje.

2.

Apeliacijos reglamentas gali būti keičiamas LPS Etikos komiteto teikimu. Apeliacijos
reglamento pakeitimus tvirtina LPS valdyba.
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