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LIETUVOS 
KOGNITYVINĖ

S ELGESIO 
TERAPIJOS 

ASOCIACIJA 
VALDYBOS 
POSĖDŽIAI 

2019 m. 

Posėdžiai 

2019 m. gegužės 18 d., Grata viešbutis, Vytenio g. 9, 18 val., Vilnius 

 

2019 m. rugsėjo 7 d., Panorama viešbutis, 18 val., Vilnius 

  

2020 m. kovo 31, 18 val., ZOOM pltforma  

LKETA vykdyta 
veikla 2019 m. 

 

Veikla 

2019 m. rugsėjo 7 d. suorganizuota Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos 

asociacijos (LKETA) metinė konferencija, kuri vyko Vilniuje, viešbutyje 

Panorama, Sodų g. 14.   

Tema: Kognityvinė ir elgesio terapija Lietuvoje: pasiekimai ir perspektyvos 

Konferencijoje pranešimus skaitė LKETA nariai:  

Lina Bagdonavičienė, Darius Dicevičius, Alicja Juškienė, Rosita Kanapeckaitė, 

Asta Keruckė, Julius Neverauskas, Kristina Paradnikė, Giedrė Žalytė.  

Kviestinis svečias - Inga Juodkūnė. 

2020 m. konferenciją planuojama surengti rugsėjo 11 – 13 dienomis Vilniuje, 

Panoramos viešbutyje.  
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Valdybos narių 
veikla 

Julius Neverauskas - prezidentas 

Prezidentas Julius Neverauskas aktyviai dalyvavo psichoterapijos specialistų 

„Iniciatyvinėje grupėje“, kurią sudaro skirtingi Lietuvos organizacijų atstovai, 

kuri svarsto ir siūlo koreguoti bei tobulinti įstatymus bei poįstatyminius aktus, 

liečiančius psichoterapinę veiklą Lietuvoje. 

 LKETA prezidento Juliaus Neverausko iniciatyva 2019 m. buvo paruoštas raštas 

dėl SAM ministro įsakymo dėl gydytojų specialistų, tame tarpe, gydytojų-

psichoterapeutų veiklos, korekcijos „Dėl lr sveikatos apsaugos ministro 2019 m. 

lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „dėl psichoterapijos paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ koregavimoĮ siūlomas korekcijas buvo atsižvelgta ir 

išleistas pakeitimas įsakymasdėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl psichoterapijos 

paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo, 2020 m. sausio 2 d. Nr. V-1, 

Vilnius.  

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/9b6a39b0062811ea9d279ea27696ab7b/as

r 
 

 Aktyviai propaguoja KET viešoje erdvėje (straipsniai, interviu įvairiuose 

leidiniuose, taip pat savo seminaruose organizacijoms, vadovams, specialistams, 

visuomenei).   

 
 

 Vadovauja portalo, skirto KET ir šiuolaikinės psichoterapijos sklaidai, rengimui. 

Populiarina KET reguliariuose viešuose vaizdo mokymuose ir webinaruose.  

 
Organizavo LKETA konferenciją ir skaitė pranešimą joje. 

  

Valdybos narių 
veikla 

 

Alicja Juškienė – vice-prezidentė 

Skaitė pranešimą LKETA konferencijoje, dalyvavo psichoterapijos specialistų 

„Iniciatyvinėje grupėje“, kurią sudaro skirtingi Lietuvos organizacijų atstovai, 

kuri svarsto ir siūlo koreguoti bei tobulinti įstatymus bei poįstatyminius aktus, 

liečiančius psichoterapinę veiklą Lietuvoje.  

Nr. V-1292 „Dėl psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo “ 

pakeitimo, 2020 m. sausio 2 d. Nr. V-1, Vilnius. 

Giedrė Žalytė – vice-prezidentė 

Valdybos narių 
veikla 

 

Aktyviai dalyvavo EABCT veikloje, siekiant kuo geriau reprezentuoti LKETA 

Europos asociacijoje. Ruošė LKETA pristatymus anglų kalba, skirtus informuoti 

apie asociaciją kitus EABCT narius, patalpinti šią informaciją svetainėje, dėsto 

nuotolinėse studijose, supervizuoja LKETA narius ir KET kursantus 

Skaitė pranešimą LKETA konferencijoje  

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/9b6a39b0062811ea9d279ea27696ab7b/asr
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/9b6a39b0062811ea9d279ea27696ab7b/asr
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Valdybos narių 
veikla 

 

Asta Keruckė 

 

Organizavo ir derino visus valdybos susitikimus, komunikavo su 

besikreipiančiais į LKETA ir Valdybos nariais. Taip pat, užsakė, kūrė ir derino 

asociacijos svetainės gamybą bei logotipą 

Skaitė pranešimą LKETA konferencijoje 

 
 

 
Lina Bagdonavičienė 

Skaitė pranešimą LKETA konferencijoje 

  

 
 

 
Darius Dicevičius 

Parengė pranešimas VLK dėl LKETA konferencijos viešinimo. 

Sukūrė ir administruojamas LKETA  Linkedin puslapis. Linkedin yra socialinis 

tinklas specialistams, skelbiama informacija apie LKETA ir jos narių veiklą. 

https://www.linkedin.com/company/lietuvoskognityvineselgesioterapijosasocia

cija/  

Skaitė pranešimą LKETA konferencijoje  

 

 
 

 
Andrius Kaluginas 

LKETA viešinimas Žinių radijo laidose 

 
 

 
 

 
Rosita Kanapeckaitė 

Skaitė pranešimą LKETA konferencijoje 

  

 
 

 
Kristina Paradnikė 

Subūrė vaikų ir paauglių komitetą. 

Suorganizavo ir vykdė vaikų psichoterapeutų ir psichoterapijos besimokančiųjų 

šešis intervizijų susitikimus 

Skaitė pranešimą LKETA konferencijoje  

 
 

  

 
 

https://www.linkedin.com/company/lietuvoskognityvineselgesioterapijosasociacija/
https://www.linkedin.com/company/lietuvoskognityvineselgesioterapijosasociacija/
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Darbo grupių ir komitetų veikla 
 
 

ETIKOS komitetas 

 

Pirmininkė Lina Bagdonavičienė  

 

Pradėtas rengti etikos kodeksas, ruošiant 

preliminarų etinių įsitikinimų klausimyną 

baigusiems ir besimokantiems KET 

Vaikų ir paauglių komitetas 

 

Pirmininkė Kristina Paradnikė  

Nariai - Elnora Jachjajeva, Lina Kalinauskienė, Asta 

Keruckė, Inga Leonavičiūtė, Rūta Mikalauskaitė, Irina 

Mikėnienė 

 

 

Pradėta rinkti informacija į LKETA svetainę, 

susijusi su vaikų KET 

  

 

Darbo grupė  

KET instrumentų sertifikavimui ir protokolų 

paruošimui 

  

Alicija Juškienė - pirmininkė,  

nariai – Lina Bagdonavičienė, Rosita Kanapeckaitė, 

Julius Neverauskas, Kristina Paradnikė, Giedrė Žalytė 

 

Darbo grupė 

Veiklos nuostatų parengimui 

  

Pirmininkė Asta Keruckė,  

nariai – Darius Dicevičius, Julius Neverauskas. 

Parengti LKETA veiklos nuostatai 

 

KITA VEIKLA 
 

Revizijos komisija.  

Rasa Dirsė - pirmininkė 

Ramūnas Raugalas  

Rūta Zajauskienė  

Viktoras Tarasevič  

Audrius Juodinis  

 


