
Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos etikos kodeksas 

PREAMBULĖ 

Asociacijos narys – KET psichoterapeutas, mokantis narystės mokestį ir atitinkantis LKETA 
asociacijos įstatuose nurodytus reikalavimus. Įstatai pateikiami LKETA internetinėje 
svetainėje. 

Etikos kodeksas skirtas LKETA (Lietuvos kognityvinės elgesio terapijos asociacijos) 
nariams. 

Klientas / pacientas – žmogus, su kuriuo psichoterapeutas užmezga profesinį 
bendradarbiavimą / ryšį.  Tekste naudojamas terminas klientas / pacientas (ir atitikmuo jis / ji) 
lygiateisiškai nediskriminuoja visų lyčių klientų / pacientų ir yra bendras terminas visų lyčių 
asmenims nusakyti.   

Kognityvinė ir elgesio terapija (KET) –  tai moksliniais tyrimais pagrįsta psichoterapijos 
kryptis, paremta kognityvinėmis, elgesio bei kitomis mokslu grįstomis psichologijos ir 
psichoterapijos teorijomis ir metodikomis. 

Kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeutas (toliau – psichoterapeutas) – Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete podiplomines psichoterapijos (kognityvinės ir elgesio terapijos) 
studijas ,,Įvadinis psichoterapijos kursas (kognityvinė ir elgesio psichoterapija)“ baigęs 
asmuo, kuriam yra suteikta psichoterapeuto profesinė kvalifikacija, taip pat asmuo, kitame 
universitete baigęs kognityvinės ir elgesio psichoterapijos studijas, kurios prilyginamos 
anksčiau aprašytoms ir patvirtinamos kaip lygiavertės LKETA valdybos sprendimu remiantis 
galiojančiais LR teisės aktais. Tekste naudojamas terminas „psichoterapeutas“ (ir atitikmuo 
jis / ji) lygiateisiškai nediskriminuoja visų lyčių psichoteraupeutų ir yra bendras terminas visų 
lyčių psichoterapeutams nusakyti.   

Lietuvos  kognityvinės elgesio terapijos asociacijos psichoterapeutų etikos kodeksas 
(toliau – Etikos kodeksas) rekomenduoja pagrindinius Lietuvos kognityvinės elgesio terapijos 
asociacijos (toliau – LKETA) narių elgesio principus.  

Etikos kodeksas rekomenduoja LKETA narių elgesį profesinės veiklos metu. Tai, ar 
psichoterapeutas pažeidė Etikos kodekso standartus, savaime nelemia, ar psichoterapeutas yra 
teisiškai atsakingas teisiniame procese, ar kyla kitų teisinių padarinių. Profesinėms pareigoms 
prieštaraujant Etikos kodeksui, psichoterapeutai apie tai praneša LKETA Etikos komitetui ir 
imasi veiksmų konfliktą išspręsti atsakingai, laikydamiesi pagrindinių žmogaus teisių 
principų. Šis Etikos kodeksas yra skirtas pateikti rekomendacijas, apimančias daugumą 
situacijų, su kuriomis susiduria psichoterapeutai. Šio dokumento tikslas yra asmenų, grupių ir 
pačių psichoterapeutų apsauga, gerovė, narių, studentų švietimas ir visuomenės dėmesys 
etikos standartams.  



Profesinė veikla – veikla, kurios metu psichoterapeutas teikia klientui / pacientui 
psichoterapines paslaugas (vertinimą, intervencijas, psichoedukaciją ir kitas su profesinėmis 
kompetencijomis susijusias paslaugas), vykdo mokymus, profesinę priežiūrą, mokslinius 
tyrimus. 

Profesinis bendravimas – psichoterapeutas, bendraudamas su klientu / pacientu, atlieka 
profesinę veiklą. 

Psichoterapija – mokslu pagrįstas, profesionalus psichinės ar emocinės būsenos, sveikatos  
gerinimas (koregavimas), konsultavimas, kurio metu psichoterapeutas įvertina ir tikslingai 
parenka psichoterapinius metodus, nukreiptus į disfunkcinių minčių ar įsitikinimų, netinkamų 
emocinių reakcijų ir elgesio modelių mažinimą siekdamas gerinti kliento / paciento kasdienį 
funkcionavimą ir stiprinti jo psichologinę gerovę. 

I. SKYRIUS 
ETIKOS KODEKSO TIKSLAS 

1. Etikos kodekso tikslai – apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių 
rekomenduojama laikytis psichoterapeutui, vykdant profesinę veiklą, įtvirtinti sąžiningumo, 
pagarbos, atsakomybės, atjautos, nešališkumo, profesionalumo ir kitų bendrai priimtinų 
žmogiškųjų vertybių prioritetą psichoterapinėje veikloje, didinti visuomenės pasitikėjimą 
psichoterapeutais. Etikos kodeksas skirtas LKETA nariams. Etikos kodekso standartų 
nesuvokimas ar nesupratimas nėra neetiško elgesio pateisinimas. Skundų dėl neetiško elgesio 
pateikimo, tyrimo ir sprendimo tvarka nurodyta LKETA internetinėje svetainėje. 

LKETA savo nariams už Etikos kodekso standartų pažeidimus gali taikyti sankcijas. 

II. SKYRIUS 
PAGRINDINIAI PSICHOTERAPEUTŲ ELGESIO PRINCIPAI 

2. Pagrindiniai profesinės veiklos elgesio principai: 					  
1.  geranoriškumas; 
2.  pagarba žmogui; 
3.  atsakomybė ir profesinė kompetencija; 
4.  teisingumas ir nešališkumas; 
5.  nepriklausomumas; 
6.  konfidencialumas; 
7.  profesiniai santykiai; 
8.  sąžiningumas ir nesavanaudiškumas; 
9. padorumas; 
10.  pavyzdingumas; 
11.  pareigingumas; 



12.  solidarumas; 
13.  profesinės kvalifikacijos kėlimas. 

2.1. Geranoriškumas 

2.1.1.Psichoterapeutas savo psichoterapinėje veikloje siekia psichologinės ir emocinės 
gerovės tiems, su kuriais dirba, ir rūpinasi, siekdamas nepridaryti žalos.  
2.1.2. Iškilus konfliktui tarp profesinių įsipareigojimų ir kitų interesų, psichoterapeutas 
deda visas pastangas juos išspręsti, siekdamas mažiausios žalos.  
2.1.3. Psichoterapeutas rūpinasi ir stebi savo fizinę ir psichinę sveikatą ir jos įtaką 
vykdant savo profesinę veiklą, paremtą aukščiau išvardintais elgesio principais.  

2.2. Pagarba žmogui 

Vadovaudamasis pagarbos žmogui principu, psichoterapeutas laikosi šių rekomendacijų: 
2.2.1. gerbia žmogų, jo teises, orumą ir vertybes;  
2.2.2. gerbia teisę ir veikia taip, kad nebūtų pažeidžiami teisingumo principai. 

2.3. Atsakomybė ir profesinė kompetencija 

2.3.1. Teikdamas psichoterapines paslaugas, psichoterapeutas laikosi savo profesijos 
standartų, pripažįsta atsakomybę už savo veiksmus ir deda pastangas spręsti kylančius 
konfliktus remdamasis savo atsakomybe ir profesine kompetencija.  
2.3.2. Psichoterapeutas imasi dirbti tik su tais atvejais, kuriems spręsti turi pakankamai 
kompetencijos arba gali jos įgyti (supervizuojant atvejį, intervizuojant atvejį, mokymų metu), 
nepakenkdamas klientui / pacientui ir nenusižengdamas aukščiau išvardintiems etikos 
principams. 
2.3.3. Jei psichoterapijos metu psichoterapeutas nustato, kad tolimesniam darbui jo 
kompetencija nepakankama, rekomenduojama konsultuotis su supervizoriumi ir toliau tęsti 
psichoterapines paslaugas tik įsitikinus, kad šias paslaugas gali teikti profesionaliai. Jei 
profesinė kompetencija nepakankama, psichoterapeutas apie tai gali informuoti 
klientą / pacientą ir pasiūlyti kitą profesionalų kolegą ar kitą psichikos sveikatos paslaugų 
teikėją. 
2.3.4. Psichoterapeutui, negalinčiam kompetentingai teikti psichoterapijos paslaugų ir turint 
sunkumų profesinėje veikloje dėl jo paties fizinės, psichinės ar emocinės sveikatos sutrikimų, 
primygtinai rekomenduojama gauti profesionalią pagalbą (sveikatos gerinimą, psichologinį 
konsultavimą, psichoterapiją, etc.) ir grįžti į profesinę veiklą tada, kai anksčiau minėti 
sunkumai nebetrukdo. Psichoterapeutams rekomenduojama profilaktiškai rūpintis savo 
psichine ir fizine sveikata.   
2.3.5. Psichoterapeutas siekia nuolat tobulinti savo profesinę kompetenciją. 
2.3.6. Psichoterapeutas savo profesinėje veikloje naudoja mokslo žiniomis ir įrodymais 
grįstus metodus, atsižvelgia į jų ribotumus. Eksperimentinius ar moksliniais įrodymais 
nepagrįstus metodus, technikas, procedūras naudoja itin atsargiai, saugodamas 
klientą / pacientą nuo galimos žalos. 

2.4. Teisingumas ir nešališkumas 



Vadovaudamasis teisingumo ir nešališkumo principais, psichoterapeutas įsipareigoja laikytis 
šių rekomendacijų: 

2.4.1. kalba, veiksmais, priimamais sprendimais nediskriminuoti atskirų asmenų ar 
visuomenės grupių dėl lyties, ligos, lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos, amžiaus, 
rasės, religijos, įsitikinimų, odos spalvos, fizinių savybių, tautybės ar etninės priklausomybės, 
šeiminės padėties, socioekonominės padėties;  

2.4.2. stengiasi nesivadovauti išankstiniu nusistatymu priimdamas sprendimus ir nereikšti 
išankstinės nuomonės kliento / paciento atžvilgiu; 

2.4.3. stengiasi nepasiduoti valdžios, valdymo institucijų, pareigūnų, žiniasklaidos 
priemonių, visuomenės ir atskirų asmenų įtakai, kuri prieštarauja ar yra nenumatyta LR 
įstatymuose ir šiame etikos kodekse;  

2.4.4. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, ieškoti objektyviausio ir teisingiausio 
sprendimo; 

2.4.5.  interesų konflikto situacijose privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti terapijos 
procesui, tad kilus interesų konfliktui siūloma supervizuotis su LKETA supervizoriumi arba 
kreiptis į LKETA Etikos komitetą (LKETA supervizoriams iškilus interesų konfliktui, etinei 
problemai, abejotinoms situacijoms, rekomenduojama kreiptis į LKETA Etikos komitetą); 

2.4.6. laikytis pagarbos, mokslo įrodymais ir nešališkumo principais grįstos psichoterapijos 
svarbos diskutuojant ar reiškiant nuomonę klientams / pacientams, visuomenei, žiniasklaidai 
apie psichologijos, psichiatrijos, psichoterapijos mokslų šakas; 

2.5. Nepriklausomumas 

Vadovaudamasis nepriklausomumo principu, psichoterapeutas įsipareigoja laikytis šių 
rekomendacijų: 

2.5.1. suteikiant psichoterapijos paslaugas gerbti kliento / paciento autonomiją;  
2.5.2. vengti bet kokios neteisėtos pašalinės įtakos, kuri gali paveikti sprendimų priėmimą, 

netoleruoti neteisėto kišimosi į psichoterapijos procesą ir imtis priemonių tokiai veiklai 
nutraukti; 

2.5.3. neprisiimti įsipareigojimų ar nesiimti veiklos, kuri trukdys tinkamai atlikti 
psichoterapeuto pareigas ar ribos jo, kaip psichoterapeuto, veiksmus; 

2.5.4. atliekant psichoterapeuto pareigas ir teikiant psichoterapijos paslaugas laikytis savo 
įsipareigojimo būti nepriklausomu. 

2.5.5. priimant sprendimus būti savarankiškam ir nepriklausomam nuo kitų 
psichoterapeutų nuomonės pagal savo profesinę kompetenciją. 

2.6. Konfidencialumas 

Vadovaudamasis konfidencialumo principu, psichoterapeutas įsipareigoja laikytis šių 
rekomendacijų: 

2.6.1. griežtai laikytis kliento / paciento paslaptis sudarančios ir kitos neskelbtinos 
informacijos apsaugos reikalavimų, neatskleisti psichoterapijos metu gautos konfidencialios 
informacijos, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka. 

2.7. Profesiniai santykiai 



2.7.1. Psichoterapiniai santykiai su klientais / pacientais grindžiami abipusiai priimtinu ir 
lygiateisiu susitarimu. 
2.7.2. Susitarimas su klientu / pacientu yra savanoriškas, ir klientas / pacientas bet kuriuo 
metu terapinį santykį gali nutraukti.  
2.7.3. Psichoterapeutas atsakingas už pakankamai saugios terapinės aplinkos kūrimą ir 
profesinio santykio ribų išlaikymą. 
2.7.4. Jei dėl kokios nors priežasties (ligos, išvykimo, asmeninių priežasčių) psichoterapeutas 
negali tęsti psichoterapinio proceso, jis stengiasi užtikrinti psichoterapinės pagalbos 
klientui / pacientui tęstinumą: informuoja klientą / pacientą apie įmanomas tolesnės 
psichoterapinės, psichologinės pagalbos galimybes (rekomenduojama tarpininkauti šiame 
procese ir nusiųsti klientą / pacientą pas kitą profesionalų psichoterapeutą ar psichikos 
sveikatos specialistą). Esant didelės savižudybės rizikos klientui / pacientui, siekdamas 
užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą ir tęstinumą, psichoterapeutas LR teisės aktų 
numatyta tvarka perduoda informaciją numatytoms institucijoms. 
2.7.5. Esant interesų konfliktui psichoterapija nepradedama, psichoterapijos procese iškilę 
interesų konfliktai sprendžiami neatidėliojant. Prireikus kreipiamasi profesinės priežiūros 
(supervizijos arba kitos profesinės priežiūros). 
2.7.6. Psichoterapeutas yra skatinamas savo klientus / pacientus informuoti, kad, esant 
reikalui, jis gali konsultuotis su supervizoriumi, ir gauti kliento / paciento sutikimą tai daryti. 
Psichoterapeutas turi informuoti klientą / pacientą apie supervizijos galimybę ir supervizijos 
ribas, imtis tinkamų priemonių kliento / paciento paslapčiai apsaugoti ir gauti 
kliento / paciento sutikimą. Supervizijos metu pateikiant labai ribotus duomenis, 
nesudarančius galimybės nustatyti kliento / paciento tapatybės ar kitaip atskleisti jo paslapčių 
ir informacijos, sutikimo gali būti neprašoma. Sutikimas reikalingas naudojant 
kliento / paciento informaciją moksliniuose tyrimuose ir publikacijose.  
2.7.7. LKETA psichoterapeutai privalo laikytis profesinio bendravimo ribų neperžengimo 
principų. Iškilus dilemai dėl profesinio ir asmeninio santykio pokyčio psichoterapijos metu, 
rekomenduojama sustabdyti terapiją ir nukreipti klientą / pacientą pas kitą psichoterapeutą. 
Psichoterapeutui siūloma konsultuotis su supervizoriumi. Esant dilemoms, kreiptis į LKETA 
Etikos komitetą.  
2.7.8. Profesiniam bendradarbiavimui su klientu / pacientu pasibaigus, psichoterapeutas 
toliau laikosi konfidencialumo.  
2.7.9. Pasibaigus profesiniam bendravimui su klientu / pacientu, kuriam buvo teiktos 
psichoterapijos paslaugos, dvejus (2) metus rekomenduojama laikytis profesinio bendravimo 
ribų neperžengimo principo. Atskirais išimtiniais atvejais, kai profesinis bendradarbiavimas 
buvo vienkartinis ar labai trumpas (psichoterapinio proceso pradžia, neturėjusi reikšmingos 
įtakos kliento / paciento interesams), toks terminas gali būti trumpesnis, paremtas protingumo 
kriterijais. Rekomenduojama tokius atvejus aptarti su supervizoriumi, kita profesinės 
priežiūros forma.  

2.8. Sąžiningumas ir nesavanaudiškumas 

Vadovaudamasis sąžiningumo ir nesavanaudiškumo principais, psichoterapeutas 
įsipareigoja laikytis šių rekomendacijų: 



2.8.1. elgtis taip, kad šeimos, visuomeniniai, socialiniai ir kitokie santykiai netrukdytų 
atlikti psichoterapeuto tiesioginių pareigų; 
    2.8.2. nepiktnaudžiauti savo psichoterapinėmis žiniomis, siekiant paveikti kitų asmenų 
sprendimus; 

2.9. Padorumas 

Vadovaudamasis padorumo principu, psichoterapeutas įsipareigoja laikytis šių 
rekomendacijų: 

2.9.1. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu; 
2.9.2. darbinėje ir kitoje viešojoje veikloje bei privačiame gyvenime elgtis sąžiningai, 

korektiškai, mandagiai, garbingai; 
2.9.3. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo; 
2.9.4. nemenkinti kitų kolegų  darbo, elgtis su jais ir kitais asmenimis pagarbiai, spręsti 

konfliktines situacijas taikiai ir mandagiai, nereikšti paniekos, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti 
smurto; 

2.9.5. susilaikyti nuo viešų pasisakymų apie kitų psichoterapeutų atvejus; 

2.10. Pavyzdingumas 

Vadovaudamasis pavyzdingumo principu, psichoterapeutas įsipareigoja laikytis šių 
rekomendacijų: 

2.10.1. profesinėje veikloje ir privačiame gyvenime savo elgesiu, kalba, drausme, išvaizda 
laikytis visuotinai pripažintų moralės normų ir etikos reikalavimų;  
   2.10.2. puoselėti savo profesijos garbę ir prestižą; 
   2.10.3. būti tolerantiškas, punktualus ir paslaugus;  
   2.10.4. psichoterapijos eigoje stengtis nerodyti susierzinimo, pykčio, vengti balso pakėlimo 
(išskyrus atvejus, kai tai naudojama tikslingai taikant intervencijas, nukreiptas į 
kliento / paciento sveikatos gerinimą); 
   2.10.5. nemoralizuoti kliento / paciento; 
   2.10.6. sesijos metu būti geranoriškas, kantrus ir pagarbus; 
   2.10.7. veikti profesionaliai ir humaniškai; 
   2.10.8. pripažinti savo klaidas, taisytis; 
   2.10.9. tobulinti savo kalbos ir bendravimo kultūrą. 
    

2.11. Pareigingumas 

Vadovaujantis pareigingumo principu, psichoterapeutui rekomenduojama: 
2.11.1. nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir 

kitų teisės aktų; 
2.11.2. savo pareigas atlikti kaip įmanoma kokybiškiau: laiku, atsakingai, profesionaliai ir 

dalykiškai; 
2.11.3. gilintis į kliento / paciento atvejį, vengti skubotumo ir paviršutiniškumo, tačiau 

nevilkinti psichoterapijos proceso; 



2.11.4. reaguoti į kitų kolegų, supervizorių pastabas dėl profesinės etikos pažeidimo. 

2.12. Solidarumas 

Vadovaudamasis solidarumo principu, psichoterapeutas laikosi šių rekomendacijų: 
 2.12.1. psichoterapeutų tarpusavio profesinius santykius grindžia pasitikėjimu, 

sąžiningumu, tolerancija, taktiškumu ir mandagumu;  
2.12.2. padeda vienas kitam profesinėje veikloje, keičiasi įgyta patirtimi ir žiniomis 

vadovaudamiesi geranoriškumu; 
2.12.3. padeda vienas kitam apsiginti nuo šmeižto, neadekvačios kritikos ar profesinio 

diskreditavimo (teikiant pagalbą laikomasi šio kodekso nuostatų); 
2.12.4. visais 2.12.3. punkte nurodytais atvejais LKETA padeda savo nariams gauti 

emocinę pagalbą nepriklausomai nuo to, ar buvo pažeistos šio kodekso ir LR įstatymų, 
reglamentuojančių psichoterapeuto veiklą, nuostatos.  

2.13. Profesinės kvalifikacijos kėlimas 

Vadovaudamasis profesinės kvalifikacijos kėlimo ir karjeros principais, psichoterapeutas 
įsipareigoja laikytis šių rekomendacijų: 

 2.13.1.  kelti savo profesinę kvalifikaciją (rekomenduojama ne mažiau 80 akademinių 
valandų per 5 metus, įskaitant dalyvavimą praktinėse ir mokslinėse su profesine etika 
susijusiose konferencijose, mokymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse stažuotėse); taip pat 
skatinamos reguliarios profesinės intervizijos ir asmeninė psichoterapija esant poreikiui 
(profesinės kvalifikacijos kėlimą savarankiškai prižiūri patys LKETA nariai); 

2.13.2. supervizuotis – supervizijos skirtos pagelbėti klientui / pacientui gauti kokybiškas 
psichoterapijos paslaugas, naudingos profesiniam tobulėjimui (rekomenduojamas supervizijų 
kiekis – ne mažiau 5 akademinės valandos per 5 metus); supervizijas gali teikti LKETA 
pripažįstami supervizoriai, kurių sąrašas skelbiamas LKETA internetiniame puslapyje, 
tarptautinių pripažintų kognityvinės ir elgesio psichoterapijos organizacijų ir užsienio mokslo 
institucijų nariai, psichoterapijos profesionalai (esant konfliktui sprendžia valdyba);   

2.13.3. rekomenduojama aktyviai sekti naujus medicinos ir sveikatos mokslo pasiekimus, 
naujoves, susijusius su profesine veikla;  

2.13.4. dalyvauti medicinos ir sveikatos mokslų profesijos plėtroje;  
2.13.5. situacijose, kai kritinėse situacijose atsidūrusiems asmenims, reikalinga kita, 

specializuota psichikos sveikatos paslauga, o psichoterapeutas neturi tuo atveju reikiamos 
profesinės kompetencijos, nukreipti į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą, kur pagalba yra 
teikiama.  

III. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

3.1. LKETA nariai įsipareigoja laikytis šio Etikos kodekso rekomendacijų.  



3.2.  Šis Etikos kodeksas įsigalioja vieni (1) metai nuo priėmimo dienos. LKETA nariai per 
šį laiką įsipareigoja nuspręsti dėl šio kodekso rekomendacijų laikymosi ir savo narystės 
LKETA.  

  


