
 

Lietuvos psichologų sąjunga 
Naugarduko g. 34, Vilnius 03228 
Tel.: +370 673 31197 
lps@psichologusajunga.lt 
www.psichologusajunga.lt 

Puslapis 1 iš 2 

LPS Savižudybių prevencijos specialistų grupės nuostatai 
 
1. Bendroji dalis 

1.1. Lietuvos psichologų sąjungos Savižudybių prevencijos specialistų grupė (toliau 
Grupė), kurios tikslas – burti savižudybių prevencijos srityje dirbančius specialistus, 
sudarant erdvę dalintis patirtimi ir idėjomis. 
1.2. Savo veikloje Grupė vadovaujasi LPS įstatais ir šiais nuostatais.  

 
2. Grupės struktūra ir formavimas 

2.1. Grupės nuostatus patvirtina LPS valdyba.  
2.2. Grupės nariais gali tapti LPS nariai, dirbantys savižudybių prevencijos srityje. 
2.3. Asmenys, norintys tapti Grupės nariais, pateikia prašymą Grupės vadovui. Grupė 

susirinkimo metu priima sprendimus dėl naujų narių įtraukimo į Grupę.  
2.4. Narystės grupėje pabaiga: 

2.4.1. Grupės nariai turi teisę nutraukti savo dalyvavimą Grupėje. Grupės narys, 
nusprendęs nutraukti savo veiklą Grupėje, apie tai informuoja Grupės 
vadovą. 

2.4.2. Narystė Grupėje nutrūksta automatiškai, jei Grupės narys nustoja būti LPS 
nariu. 

2.4.3. Grupė gali nutraukti nario narystę Grupėje: 
2.4.3.1. jei jis bent du metus nedalyvavo nei viename Grupės susitikime; 
2.4.3.2. jei jo veikla kenkia Grupei ir / ar jos reputacijai. 

2.5. Grupės sudėtis ir jos narių veiklos sritys skelbiamos viešai LPS interneto tinklalapyje.  
2.6. Pirmas susitikimas yra Grupės veiklos pradžia. 
2.7. Sprendimų priėmimas: 

2.7.1. Grupėje sprendimai priimami daugiau kaip 50 proc. susitikime dalyvaujančių narių 

balsų dauguma. 
2.7.2. Jei grupės narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Grupės vadovo balsas. 
2.7.3. Balsavimas laikomas galiojančiu, jei jame (gyvai ar virtualiai) dalyvavo bent 1/3 

grupės narių.  
 

 
3. Grupės vadovas 

3.1. Grupė pirmame susirinkime balsavimo būdu išrenka Grupės vadovą 1 metų 

kadencijai. 
3.2. Grupės vadovui atsistatydinus, Grupė ne vėliau kaip per 2 mėnesius renka naują 

vadovą.  
3.3. Grupės vadovo funkcijos: 

3.3.1. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų organizuoja grupės susitikimus. 
3.3.2. Atstovauja grupę LPS ir visuomenėje. 
3.3.3. Priima naujų narių prašymus. 
3.3.4. Sudaro ir atnaujina Grupės narių sąrašus. 
3.3.5. Protokoluoja Grupės sprendimus. 
3.3.6. Pateikia LPS metinę Grupės veiklos ataskaitą. 

 
4. Grupės veikla 
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4.1. Grupės susitikimuose gali dalyvauti Grupės nariai arba kviestiniai asmenys, jeigu tai 
neprieštarauja Grupės veiklai. 
4.2. Grupė gali organizuoti intervizijas grupės nariams. 
4.3. Grupė gali inicijuoti ir organizuoti viešas diskusijas, seminarus, konferencijas, 
kvalifikacijos kėlimo renginius grupės nariams ir kitiems specialistams. 
4.4. Grupės nariai gali dalyvauti kitų organizacijų, institucijų komisijose, komitetuose kaip 
LPS atstovai. 
4.5. Grupė gali inicijuoti ir parengti viešus pareiškimus Lietuvos psichologų sąjungos vardu, 
susijusius su Grupės veikla. 
4.6. LPS nariai gali kreiptis į Grupę iškilus klausimams, susijusiems su Grupės veikla. 
4.7. Grupė gali teikti rekomendacijas ir siūlymus LPS nariams ir kitiems specialistams su 
savižudybių prevencija susijusiais klausimais. 
4.8. Vykdydama veiklą Grupė skatina tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp specialistų, 
dirbančių savižudybių prevencijoje įvairiose srityse, ir bendradarbiauja su kitomis 
organizacijomis, vykdančiomis savižudybių prevencijos veiklą.             
 
 
5. Nuostatų įsigaliojimas ir keitimas 

 
5.1. Šie nuostatai įsigalioja patvirtinus LPS valdybos posėdyje. 
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