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Apie Lietuvos psichologų sąjungą
Lietuvos psichologų sąjunga (LPS)
Tai visuomeninė organizacija, vienijanti 531 psichologą, dirbantį įvairiose psichologijos srityse, besirūpinanti
psichologija ir psichologais Lietuvoje. Tai didžiausia Lietuvoje psichologus vienijanti organizacija, kuri aktyviai skatina
ir koordinuoja profesionalios psichologinės pagalbos plėtrą, skatina psichologų profesinės kvalifikacijos kėlimo
sistemos kūrimą, formuoja profesionalios psichologijos sampratą visuomenėje.

Lietuvos psichologų sąjungos vizija
Europinius standartus atitinkantys psichologiniai tyrimai ir praktika Lietuvoje.

Lietuvos psichologų sąjungos misija









Vienyti Lietuvos psichologus. 
Atstovauti psichologams ir psichologijai Lietuvoje ir Europoje. 
Aktyvus dalyvavimas sprendžiant visuomenės socialines ir psichikos sveikatos problemas. 
Paslaugos psichologams: konferencijos, mokymai, testai, leidyba, konsultacijos. 

Lietuvos psichologų sąjungos tikslai






 Atstovauti psichologams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat ginti savo narių darbo,
ekonominius ir socialinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis
priemonėmis. 
 Skatinti, vykdyti psichologinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose. 
 Skatinti psichologijos mokslo ir profesijos plėtrą. 
 Rūpintis psichologų profesine kompetencija ir kvalifikacija. 
 Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis psichologijos ir jai artimų sričių organizacijomis. 

Lietuvos psichologų sąjungos valdyba
Prezidentas
doc. dr. Evaldas Kazlauskas
Valdybos nariai
prof. dr. Roma Jusienė,
dr. Viktoras Keturakis,
Aušra Kurienė,
doc. dr. Alfredas Laurinavičius,
dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė,
doc. dr. Dalia Nasvytienė,
dr. Rytis Pakrosnis,
Robertas Petronis.
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Lietuvos psichologų sąjungos valdybos 2013-2016 m. veiklos kryptys:






Psichologo profesijos teisinis reglamentavimas; 



EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje; 



Psichologų prižiūrimo praktikos modelio diegimas Lietuvoje; 



Paslaugų LPS nariams plėtra. 

Lietuvos psichologų sąjungoje veikia šie komitetai:












Etikos komitetas: pirmininkė doc. dr. Ilona Čėsnienė 



Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas: pirmininkė Inga Truskauskaitė-Kunevičienė 



Organizacinės psichologijos komitetas: pirmininkė Marija Miselytė 



Edukacinės psichologijos komitetas: pirmininkė doc. dr. Ala Petrulytė 



Psichikos sveikatos politikos komitetas: pirmininkas Antanas Mockus 



Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas: pirmininkė doc. dr. Dalia Nasvytienė 



Klinikinės ir sveikatos psichologijos praktikos komitetas: pirmininkė dr. Neringa Grigutytė 



Teisės psichologijos komitetas: pirmininkas doc. dr. Alfredas Laurinavičius 



Vaiko psichologinės gerovės komitetas: pirmininkė prof. dr. Roma Jusienė 



Psichologų veiklos reglamentavimo komitetas: pirmininkas doc. dr. Evaldas Kazlauskas 

Lietuvos psichologų sąjungoje veikia šios komisijos:





Prof. A. Gučo vardo apdovanojimo komisija: pirmininkė prof. Gražina Gudaitė 



LPS finansinės priežiūros komisija: pirmininkas prof. Mindaugas Rugevičius 



LPS komisija E. sveikatos klausimams spręsti: pirmininkė dr. Ieva Vaskelienė 

Lietuvos psichologų sąjungos biuras:





LPS biuro vadovė Lina Jovarauskaitė



LPS administratorės Jūratė Laukytė 



Lietuvos psichologų sąjungos atstovas žiniasklaidai dr. Viktoras Keturakis 

Lietuvos psichologų sąjungos narystė
2012 metų balandžio mėn. Lietuvos psichologų sąjungos narių sąraše buvo 435 nariai, 2013 metų kovo
mėn. - 487 nariai, 2014 m. balandį - 535 nariai. 2015 balandį – 591 nariai. Šiuo metu LPS vienija 531 narį. Per šiuos
metus iš Lietuvos psichologų sąjungos narių sąrašo dėl narystės metinio mokesčio nemokėjimo buvo išbraukta 120
narių, o per šiuos metus prie Lietuvos psichologų sąjungos prisijungė 60 naujų narių.

Lietuvos psichologų sąjunga yra tarptautinių organizacijų narė:








Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) narė nuo 1997 metų. 



Tarptautinės psichologijos mokslo sąjungos (IUPsyS) narė nuo 2000 metų. 



Tarptautinės testavimo komisijos (ITC) narė nuo 2002 metų. 



Europos pedagoginės psichologijos tinklo (NEPES) narė nuo 2009 m. 



Europos psichologijos dėstymo tinklo (EuroPlat) asocijuota narė nuo 2010 m. 



Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (EAWOP) narė nuo 2011 m. 
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Pagrindinės Lietuvos psichologų sąjungos veiklos
2015 m. gegužės mėn.— 2016 m. gegužės mėn.









Konferencijų ir kitų renginių psichologams organizavimas. 



EuroPsy sertifikato diegimas Lietuvoje. 



Pagalba LPS nariams įvairiais profesinės veiklos klausimais. 



Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 



Aktyvus įvairių psichologijos sričių klausimų sprendimas LPS komitetų
veiklose, naujų komitetų ir komisijų veiklų inicijavimas. 



Psichologų profesinės veiklos reglamentavimas. 

Lietuvos psichologų sąjungos renginiai
2015 m. gegužės 8-9 d. Lietuvos psichologų kongresas “Ieškoti, atrasti, dalintis”. Renginį organizavo
Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos psichologijos studentų asociacija.
Renginio organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. Ala Petrulytė, mokslo komiteto pirmininkė doc. dr. Dalia
Nasvytienė. Kongresas vyko Lietuvos edukologijos universitete, Vilniuje. Renginio metu gegužės 9 d. taip pat įvyko
ir LPS narių suvažiavimas.
2015 m. rugsėjo 11 d. Seminaras “Kognityvinė nerimo sutrikimų terapija“. Organizavo Lietuvos
psichologų sąjunga. Renginys vyko Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Seminaro vedėjas – LPS garbės narys
prof. dr. Algirdas Fedoravičius
2015 m. rugsėjo 24 d. Paskaita-diskusija “Įrodymais grįstas vertinimas ir jo pritaikymas psichologo
praktikoje”. Šį renginį vedė Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė dr. Aistė
Pranckevičienė. Paskaitą-diskusiją organizavo Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos
praktikos komitetas kartu su Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetu. Renginys vyko Vilniaus universiteto
Filosofijos fakultete.
2015 m. gruodžio 8 d. Paskaita-diskusija “Įsipareigojęs organizacijai darbuotojas – šiandien
(ne)madinga?“. Renginį, kuris vyko Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, organizavo Lietuvos psichologų
sąjungos Organizacinės psichologijos komitetas. Paskaitą-diskusiją vedė Komiteto narė, organizacijų konsultantė,
mokslininkė, mokslinių bei praktinių konferencijų psichologams organizatorė dr. Giedrė Genevičiūtė-Janonienė.
2015 m. gruodžio 9 d. Konferencija „(Ne tik) vaikų žaidimai – erdvė augti ir pažinti“ Organizavo
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras drauge su Lietuvos
psichologų sąjungos Vaiko psichologinės gerovės komitetu. Konferencija vyko Vilniaus universiteto Filosofijos
fakulteto Teatro salėje. Organizacinio komiteto pirmininkė prof. dr. Roma Jusienė.
2016 m. kovo 10 d. Kasmetinė VII-oji Vilniaus traumų psichologijos konferencija “Traumų
psichologijos iššūkiai: nuo teorijos prie praktikos”. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Klinikinės ir
organizacinės psichologijos katedra, Lietuvos traumų psichologijos asociacija ir Lietuvos psichologų sąjunga.
Konferencijos partneris - Europos trauminio streso tyrimų draugija (ESTSS). Organizacinio komiteto pirmininkė dr.
Neringa Grigutytė.
2016 m. balandžio 1 d. Kasmetinė VI-oji edukacinės psichologijos konferencija ”Psichologas
švietimo bendruomenėje – vaikų ir suaugusiųjų gerovės link”. Konferencijos organizatoriai – Lietuvos
edukologijos universiteto Raidos ir ugdymo psichologijos katedra bei Lietuvos psichologų sąjungos Edukacinės
psichologijos komitetas. Konferencija vyko Lietuvos edukologijos universitete.
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2016 m. balandžio 15 d. Kasmetinė VI-oji organizacinės psichologijos konferencija “Psichologas
organizacijoje: informacinių technologijų pasaulyje”. Konferenciją organizuoja LPS Organizacinės psichologijos
komitetas (pirmininkė Marija Miselytė) kartu su Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu. Konferencija
vyko Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC).
2016 m. gegužės 6-7 d. Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika
žmogui ir visuomenei“. Kongresą organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga.
Renginio organizacinio komiteto pirmininkė dr. Kristina Kovalčikienė, mokslo komiteto pirmininkė doc. dr. Loreta
Brukšnytė – Mamienė. Kongresas vyks Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Renginio metu gegužės 7 d. taip pat
vyks ir LPS narių suvažiavimas, kurio metu bus renkamas naujas LPS prezidentas ir valdyba.
Taip pat LPS palaikė “Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ” iniciatyvą (kovo 14-20 d.), prisidėjo prie Jaunųjų
mokslininkų psichologų konferencijos (balandžio 22 d., Vilnius) organizavimo.

Europos psichologo sertifikatas (EuroPsy) Lietuvoje
Inga Truskauskaitė Kunevičienė
Apie EuroPsy. EuroPsy yra europinis psichologų kvalifikacijos standartas ir atitikimo tą standartą
sertifikatas, kuris visoje Europoje diegiamas nuo 2010-ų metų. Lietuva teisę suteikti EuroPsy turi nuo 2013 m.
EuroPsy suteikiamas psichologams, kurie atitinka tam tikrus išsilavinimo ir profesinius reikalavimus.
EuroPsy buvo sukurtas siekiant klientams ir darbdaviams užtikrinti tam tikrą psichologų išsilavinimo,
profesinių kompetencijų ir etiško elgesio lygį, palengvinti psichologų mobilumą ir psichologines paslaugas tarp
šalių bei suteikti psichologams galimybę įgyti tęstinį ir specializuotą išsilavinimą visoje Europoje. Daugiau
informacijos www.europsy.lt. Per 2015 m. Suteikti 33 EuroPsy sertifikatai. Šiuo metu iš viso yra suteikti 68
EuroPsy sertifikatai Lietuvos psichologams.

Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvoje. Lietuvos psichologų sąjunga bendradarbiauja su įvairiomis
organizacijomis ir valstybės institucijomis sprendžiant su psichologo profesija ir psichikos sveikata susijusius
klausimus. 2015 m. gegužės mėn. - 2016 m. gegužės mėn. Lietuvos psichologų sąjunga gavo 12 oficialių raštų.
Raštai buvo gauti iš Nacionalinės tesimų administracijos, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos,
Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos statistikos departamento, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijos ir kitų institucijų. Oficialiuose gaunamuose raštuose buvo kviečiama
bendradarbiauti, pateikti ekspertinę nuomonę, dalyvauti rengiamuose posėdžiuose ir pasitarimuose.
2014 m. gegužės mėn. - 2015 m. gegužės mėn. buvo išsiųsta 53 oficialių raštų įvairioms institucijoms.
Raštus parengti padeda LPS komitetai. Išsiunčiamuose raštuose pateikiami klausimai valstybės institucijoms,
pareiškiama ekspertinė nuomonė ir pateikiami siūlymai dėl psichologo profesijos ir psichosocialinių paslaugų
plėtros Lietuvoje, kviečiama dalyvauti LPS organizuojamuose tyrimuose.
Lietuvos psichologų sąjunga ir toliau glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos universitetais: kartu
organizuojami įvairūs renginiai psichologams. Lietuvos psichologijos studentų asociacijos studentai savanoriauja
LPS renginių metu.
Tarptautinis bendradarbiavimas. LPS gauna informaciją iš įvairių tarptautinių organizacijų. Lietuvos
psichologų sąjungos atstovai dalyvauja EFPA komitetų veiklose (Dr. Rytis Pakrosnis - Board of Professional
Development; Board of Prevention and Intervention, Doc. dr. Ilona Čėsnienė - Board of Ethics, Doc. dr. Gražina
Gintilienė - Board of Assessment, Doc. dr. Ala Petrulytė - Standing Committee on Psychology in Education, Prof.
Auksė Endriulaitienė -Standing Committee on Traffic Psychology, Prof. Nida Žemaitienė - Standing Committee on
Disaster and Crisis Psychology).
2015 gegužės 20-23 d komiteto narės Marija Miselytė, dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė ir dr. Edita
Dereškevičiūtė dalyvavo 17-ame EAWOP Kongrese, vykusiame Osle (Norvegija). Žydrė Arlauskaitė 2015 birželio
24 - 27d dalyvavo ISPA / ABRAPEE konferencijoje, San Paule, (Brazilija) bei 2015 birželio 24 d. ISPA vadovų
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darbo grupėje: mokyklos psichologų iš viso pasaulio narystės, ir profesinės pagalbos jiems klausimai. Doc. dr.
Gražina Gintilienė dalyvavo EFPA Įvertinimo komisijos posėdyje, 2016 m. liepos 9 d. Milane (Italija). 2016 m. kovo 4
d. Goda Kaniušonytė dalyvavo tarptautiniame EuroPsy susitikime Briuselyje (Belgija).
2016 metų liepos mėn Milane vyko EFPA kongresas ir EFPA Generalinė asamblėja. Kongrese dalyvavo
gausus burys psichologų iš Lietuvos. EFPA Generalinėje asamblėjoje vyko valdybos ir prezidento rinkimai.
Džiaugiamės, kad LPS buvęs prezidentas dr. Robertas Povilaitis buvo išrinktas EFPA Generalinio sekretoriaus
pareigoms antrai kadencijai. LPS komitetų atstovai sėkmingai dalyvauja tarptautinių organizacijų veiklose (ITC,
EAWOP, EFPA, NEPES) teikia pasiūlymus, diegia gerąją kitų šalių praktika paremtus veiklos principus Lietuvoje
(daugiau informacijos Komitetų veiklos ataskaitoje 2016).

Profesinės psichologų veiklos reglamentavimas
2014 m. gegužės 16 d., LR Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės iniciatyva, Lietuvos Respublikos Seimo
valdyba pavedė darbo grupei parengti Lietuvos Respublikos psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą. Darbo
grupė turėjo pateikti įstatymo projektą Seimo valdybai iki 2014 m. lapkričio, vėliau darbo grupės veiklos laikas buvo
pratęstas. Rimantei Šalaševičiūtei tapus SAM ministre darbo grupei ėmėsi vadovauti LR Seimo narė Orinta Leiputė.
LPS prezidentas doc. dr. Evaldas Kazlauskas ir valdybos narys doc. dr. Alfredas Laurinavičius dalyvavo darbo
grupės posėdžiuose. 2015-2016 m. įvyko keletas posėdžių bei pasitarimų LR Seime ir SAM, kuriuose spręsti
psichologų reglamentavimo klausimai. Pagrindiniai kelti klausimai susiję su profesinių vardų apsauga, institucija, kuri
licenzijuotų psichologų veiklą ir organizacija, kuri vykdytų psichologų profesinę priežiūrą.

Lietuvos psichologų sąjungos valdybos veikla
2015 m. gegužės mėn. - 2016 m. gegužės mėn. įvyko 7 LPS Valdybos posėdžiai. 3 vyko LPS biure
(A.Goštauto g. 8), 4 LPS Valdybos posėdžiai įvyko elektroniniu būdu. LPS Valdybos posėdžiuose sprendžiami
narystės klausimai, vyksta LPS prioritetinių veiklų aptarimas, finansinių ir veiklos klausimų aptarimas, renginių
planavimas, aptariami gaunami ir siunčiami raštai. LPS Valdyba rengia LPS veiklos dokumentus, teikia pastabas ir
pasiūlymus kitoms institucijoms.
2015 m. spalio 2 d. vyko LPS Valdybos išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo LPS Valdybos nariai,
komitetų pirminininkai ar atstovai ir Biuro darbuotojos. Strateginio posėdžio metu apžvelgta metinė ataskaita,
aktualiausi organizacijos tikslai bei artimiausi renginiai, svarstytas naujai parengtas narystės reglamentas. Komitetų
pirmininkai dalinosi naujienomis apie planuojamą komitetų veiklą: būsimus seminarus, konferencijas, vykdomus
mokslinius tyrimus. Šiame posėdyje taip pat pristatyta ir nauja LPS biuro komanda.

Magistrantai kviečiami prisijungti prie LPS nemokamai
2014 m. gegužės 10 d. vykusio LPS narių suvažiavimo metu buvo nuspręsta pakeisti LPS narystės
mokesčio dydį. Nuo šių metų tiek nauji nariai, tiek prasitęsiantys narystę kviečiame sumokėti 30 Eur metinį narystės
mokestį. Psichologijos magistrantūros studijose besimokantys magistrantai kviečiami prisijungti prie Lietuvos
psichologų sąjungos nemokamai (studijavimo laikotarpiu). Pirmieji magistrantai priimti į LPS 2015 m. vasario mėn.
vykusio LPS Valdybos posėdžio metu ir vis sulaukiame naujų norinčių prisijungti studentų prašymų.

Narių duomenų bazės atnaujinimas
Nuo 2015 m. Lietuvos psichologų sąjungoje pradėjo veikti nauja elektroninė narių duomenų bazės sistema.
Pradėjus veikti naujai sistemai nariams siūloma paprastesnė narystės mokesčio apmokėjimo tvarka, greičiau
gaunami narysčių patvirtinimo laiškai. Taip pat pradėta atnaujinti Nario zona LPS tinklalapyje, kur nariai gali rasti
LPS narystės ženklelį savo tinklalapiui bei aprašyti ir nuolat atnaujinti informaciją apie savo teikiamas paslaugas,
kurią gali matyti visi www.psichologusajunga.lt lankytojai. Nario zonoje pateikiami ir svarbiausi Sąjungos
dokumentai, gaunami, siunčiami raštai, Valdybos posėdžių protokolai. Automatizuota duomenų bazė taip pat
palengvina administracinius darbus, taigi lieka laiko naujoms iniciatyvoms ir užduotims įgyvendinti. Sistema buvo
tobulinama 2015. Nauja informacinė sistema palengvino LPS renginių ir mokesčių administravimą.
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Lietuvos psichologų sąjungos finansinė ataskaita
už 2015 m.
(buhalterinės apskaitos įm. UAB Contus LT)

2015 m. LPS įplaukos buvo apie 27 tūkst. Eur. Veiklos išlaidos buvo apie 28 tūkst. Eur. 2015 m. pabaigoje
(žr. 1 lentelė) turimas lėšų likutis įgalina turėti rezervą LPS prioritetinių veiklų vystymui. 2015 m. rugsėjo mėn.
posėdyje LPS valdyba ir komitetai aptarė įvairias trumpalaikes ir ilgalaikes LPS biudžeto subalansavimo priemones.
Buvo nutarta optimizuoti išlaidas bei aktyviau organizuoti veiklas, kurios padėtų užtikrinti įplaukas, reikalingas LPS
veiklos sąnaudoms apmokėti.

1 lentelė. Lėšų apyvarta per metus (Eur)

2015 m.
Turėtos lėšos metų pradžioje

8320,49

Pajamos per metus

27342,75

Išlaidos per metus

28873,64

Lėšos metų pabaigoje

6789,6

2015 m. didžiausia pajamų dalis buvo iš LPS narystės mokesčio, apie 14 tūkst Eur. Kita reikšminga pajamų
dalis yra konferencijų ir kitų renginių pajamos apie 9700 Eur (2 lentelė). Vis daugiau pajamų LPS gauna iš Europsy
sertifikato mokesčių. 2015 m. LPS gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama yra nedidelė (53 Eur.).

2 lentelė. Lietuvos psichologų sąjungos pajamos 2015 m. (Eur)

2015 m.
Konferencijų bei kitų renginių pajamos

9696

LPS narystės mokestis

13951,20

EuroPsy sertifikato mokestis

3580,11

Parama (2% GPM)

53,41

Kita parama

0,30

Teigiama valiutos kurso įtaka

24,52

Kitos pajamos

37,31

2015 m. didžiausia išlaidų dalis buvo susijusi su LPS biuro darbuotojų darbo užmokesčiu – apie 13 tūkst. Eur.
(3 lentelė). LPS darbo užmokestis mokamas LPS administraciniam personalui: LPS biuro vadovei, LPS
administratorei, LPS projektų vadovams. LPS valdyba, LPS prezidentas, LPS komitetai dirba savanoriškai,
negaudami atlygio už darbą. Antra pagal didumą išlaidų dalis buvo skirta 2015 m. konferencijų organizavimo
išlaidomis apmokėti (apie 7000 Eur.).
LPS renginiai yra svarbi kvalifikacijos kėlimo galimybė Lietuvos psichologams, juose dalyvauja daug
psichologų, kurie susipažįsta su psichologijos mokslo ir praktikos naujovėmis. Sudarant LPS renginių sąmatas nėra
siekiama pelno, tačiau siekiame užtikrinti, kad būtų apmokėtos renginio organizavimo išlaidos.
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3 lentelė. Lietuvos psichologų sąjungos išlaidos 2015 m. (Eur)

Suma
Konferencijų bei kitų renginių sąnaudos

7016,63

Nuomos išlaidos

1737,72

Administracinės išlaidos

1835,90

Socialinio draudimo išlaidos

3076,44

Darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos

9950,24

Kelionių išlaidos
Ilgalaikio materialaus turto vertės sąnaudos

625,37
604,96

Ryšio ir metinių mokesčių išlaidos
Nario mokestis (EFPA, EAWOP, ITC )

404,04
2195,44

Kitų ir banko mokesčių išlaidos

1426,9

Lietuvos psichologų sąjunga
A. Goštauto g. 8-215 Vilnius
LT-01108 El. paštas:
lps@psichologusajunga.lt
Telefonas: +370 673 31197 Įmonės kodas
190748553 Atsiskaitomoji sąskaita LT39
7044 0600 0115 4569
Ataskaitą parengė:
LPS biuro vadovė L. Jovarauskaitė
LPS administratorė J. Laukytė
Prezidentas doc. dr. E. Kazlauskas
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