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LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGOS 

BENDRADARBIAVIMO SU FIZINIAIS IR JURIDINIAIS ASMENIMIS 

REGLAMENTAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis Lietuvos psichologų sąjungos bendradarbiavimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis 

reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos psichologų sąjungos (toliau – Sąjunga) 

bendradarbiavimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis (toliau – Partneris), nesančiais Sąjungos 

nariais, tvarką. 

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Sąjungos įstatais bei įgyvendinant Sąjungos tikslus rūpintis 

visuomenės gerove, siekiant sumažinti socialinę atskirtį bei gerinti psichikos sveikatą, vykdant 

socialinių ir psichologinių problemų prevenciją. 

3. Bendradarbiavimas tarp Sąjungos ir Partnerio grindžiamas tarpusavio pagarbos, savanoriškumo 

principais ir yra neatlygintinas. 

4. Bendradarbiavimas su Partneriu įforminamas Bendradarbiavimo sutartimi. 

 

II. PARTNERIŲ PRIĖMIMAS 

 

5. Partneriu gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys: 

5.1. kurių darbo specifika yra susijusi su Sąjungos ir Sąjungos komitetų vykdoma veikla; 

5.2. kurie, bendradarbiaudami su Sąjunga, savo veikla siekia prisidėti prie Sąjungos komitetų 

vykdomos veiklos plėtojimo ir įgyvendinimo; 

5.3. siekiantys abipusiai su Sąjunga naudingų tikslų.   

6. Asmenys, pretenduojantys tapti Partneriais, Sąjungos komitetui, pateikia pasirašytą prašymą 

sudaryti Bendradarbiavimo sutartį, nurodydami: 

6.1. Sąjungos komitetą, kurio veikloje pageidautų dalyvauti; 

6.2. priežastis ir tikslus, pagrindžiančius siekį dalyvauti nurodyto Sąjungos komiteto veikloje;  

6.3. dokumentus, patvirtinančius kompetencijas su Sąjungos komiteto veikla susijusioje srityje.  
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6.4. Asmenys, pretenduojantys tapti Partneriais, pasirašytus prašymus gali pateikti Sąjungos  

elektroniniu paštu lps@psichologusajunga.lt, atsiųsti per kurjerį ar paprastu paštu, arba pateikti 

atvykus į Sąjungos būstinę, Sąjungos interneto tinklalapyje http://www.psichologusajunga.lt/ 

nurodytu Sąjungos būstinės adresu. 

7. Sąjungos komitetas, pretenduojančio tapti Partneriu, asmens prašymą išanalizuoja ir ne vėliau 

kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pavizuoja prašymą, pritardamas / 

nepritardamas pretenduojančio asmens tapimu Partneriu. Vizą užrašo ir pasirašo Sąjungos komiteto 

pirmininkas. Pavizuotą prašymą Sąjungos komitetas pateikia Sąjungos prezidentui (toliau – 

Prezidentas), kuris prašymą perduoda tvirtinti Sąjungos valdybai (toliau – Valdyba). 

Pretenduojančio tapti Partneriu asmens prašymas svarstomas Valdybos posėdyje ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. 

8. Prezidentas, gavęs Valdybos patvirtinimą dėl asmens, pretenduojančio tapti Partneriu, priėmimo, 

su juo sudaro Bendradarbiavimo sutartį. 

9. Apie Valdybos sprendimą patvirtinti / nepatvirtinti asmenį Partneriu, Prezidentas informuoja ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos. 

10. Partnerių sąrašas skelbiamas Sąjungos interneto tinklalapyje http://www.psichologusajunga.lt/. 
 

III. PARTNERIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

11.  Partneriai turi teisę: 

11.1. Dalyvauti Sąjungos komitetų, su kuriais sieja bendri interesai, veikloje (komitetų posėdžiuose, 

organizuojamuose renginiuose ir kt.). 

11.2. Teikti pasiūlymus Sąjungos komitetams ir konsultuoti juos savo kompetencijos ribose. 

11.3. Naudotis teikiamomis dalyvio mokesčio nuolaidomis kasmetiniam Lietuvos psichologų 

kongresui bei Sąjungos komiteto, kurio veikloje dalyvauja, organizuojamiems renginiams kaip 

Sąjungos nariai. 

11.4. Gauti aktualią informaciją, naujienas kaip Sąjungos nariai. 

11.5. Partneris, Sąjungos komiteto deleguojamas, gali dalyvauti kitų organizacijų, institucijų 

komisijose, komitetuose, darbo grupėse kaip Sąjungos komiteto atstovas. 

11.6. Inicijuoti ir kartu su Sąjungos komitetu rengti viešus pareiškimus, diskusijas, seminarus, 

konferencijas, susijusias su komiteto veikla.  

12. Partneriai neturi balsavimo teisės visuotiniame Sąjungos narių suvažiavime bei Sąjungos 

komitetų ir komisijų posėdžiuose. Taip pat jie negali būti renkami į Sąjungos valdymo organus ir 

juos rinkti. 

13. Partnerių pareigos: 

13.1. Laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų.   

13.2. Laikytis bendrųjų etinių nuostatų: teisingumo, lygybės, nediskriminavimo principų, gerbti 

žmogaus bei bendruomenės autonomiškumą ir orumą. 

13.3. Neatskleisti asmens konfidencialios informacijos trečiosioms šalims be asmens raštiško 

sutikimo. 

13.4. Susipažinti su Sąjungos komitetų veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir vadovautis jų 

nuostatomis. 

13.5. Nedelsiant informuoti Sąjungą apie rekvizitų ar kontaktinių duomenų pasikeitimą. 

13.6. Atlyginti žalą, kurią padarė Sąjungai savo neteisėtais veiksmais. 
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IV. SĄJUNGOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

14. Sąjunga turi teisę: 

14.1. Atsisakyti sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Parneriu, jei Partnerio darbo specifika nėra 

susijusi su Sąjungos ir jos komitetų vykdoma veikla ar prieštarauja Sąjungos tikslams, arba esamu 

momentu nėra poreikio turėti Partnerį. 

14.2. Rinkti, tvarkyti ir saugoti informaciją apie Partnerį tokios apimties ir pobūdžio, kiek tai būtina 

sklandžiam bendradarbiavimui užtikrinti. 

14.3. Partnerių sąrašą skelbti Sąjungos interneto tinklalapyje. 

15. Sąjungos nariai gali kreiptis į Sąjungos komitetą iškilus klausimams, susijusiems su  Partnerio 

veikla.  

16. Kiekvienais kalendoriniais metais nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai) Sąjungos 

komitetai atostogauja. Komitetas atnaujina veiklą pasibaigus atostogoms kiekvienų metų rugsėjo 1 

d. Komiteto atostogų metu gauti klausimai ir raštai nagrinėjami pasibaigus komiteto atostogoms. 

17. Sąjungos pareigos: 

17.1. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti Partnerius apie numatomo Sąjungos komiteto 

posėdžio datą, laiką, vietą ir svarstytinus klausimus. 

17.2. Pateikti Partneriui susipažinti su nagrinėjamu atveju susijusia informacija ne vėliau kaip 2 

darbo dienos iki Sąjungos komiteto numatyto posėdžio dienos, išskyrus jei Sąjungos komitetas 

minėtos informacijos neturi arba su ja bus galima susipažinti tik posėdžio metu. 

17.3. Nedelsiant informuoti Partnerius apie Sąjungos rekvizitų ir kontaktinių duomenų pasikeitimą. 

17.4. Laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų. 

17.5. Atlyginti žalą, kurią padarė Partneriui savo neteisėtais veiksmais. 

17.6. Vykdyti Partnerių apskaitą Sąjungoje. Partnerių sąrašą sudaro ir koreguoja Valdyba.  

 

VI. BENDRADARBIAVIMO NUTRAUKIMAS  

 

18. Partneris, norėdamas nutraukti bendradarbiavimą su Sąjunga, privalo apie tai raštu informuoti 

Prezidentą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki bendradarbiavimo nutraukimo dienos. 

19. Sąjunga turi teisę nutraukti bendradarbiavimą su Partneriu, jei: 

19.1. Partneris nedalyvavo nei viename Sąjungos komiteto susirinkime per pastaruosius 12 

mėnesių. 

19.2. Partnerio veikla kenkia Sąjungos reputacijai ir (arba) yra priešinga jos tikslų įgyvendinimui 

bei vykdomai veiklai. 

19.3. Pasiekus bendradarbiavimo tikslus. 

19.4. Pasibaigus bendradarbiavimo poreikiui. 

20. Sprendimą dėl Reglamento 19 dalies nuostatų priima Valdyba posėdžio metu. Šį sprendimą 

įgyvendina Prezidentas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki bendradarbiavimo pabaigos raštu 

informuodamas Partnerį apie bendradarbiavimo sutarties nutraukimą. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

mailto:lps@psichologusajunga.lt


 

 
Lietuvos psichologų sąjunga 
Naugarduko g. 34, LT -03228 Vilnius 
T. +370 673 31197 
lps@psichologusajunga.lt 
www.psichologusajunga.lt 
 

 

21.  Reglamentas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 31 d. 

22. Reglamentas gali būti keičiamas Valdybos sprendimu. Iniciatyvos teisę dėl Reglamento 

pakeitimo turi Sąjungos komitetai, Valdybos nariai ir Prezidentas. 

______________________________________________ 
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