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LPS NARYSTĖS REGLAMENTAS 
 

 
Šis dokumentas reglamentuoja tapimo LPS nariu ir narystės nutraukimo tvarką. Reglamentas 
parengtas vadovaujantis Lietuvos psichologų sąjungos įstatais. Narystės klausimus sprendžia ir 
LPS narių sąrašą tvarko LPS valdyba.  
 
TAPIMAS LPS NARIU 
 
LPS nariu gali tapti tik psichologai, turintys psichologo bakalauro ir psichologo magistro diplomus 
(arba nemažiau penkių metų Universitetinių psichologijos studijų diplomą).  
 
Asocijuotais LPS nariais gali tapti organizacijos bei asmenys turintys psichologijos bakalauro arba 
psichologijos magistro diplomą. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės ir negali būti renkami į LPS 
valdybą. 
 
Psichologai pretenduojantys tapti LPS nariu pateikia prašymą ir aukštojo mokslo dokumentų 
kopijas el.paštu ir paprastu paštu.  
 
Nauji nariai priimami LPS valdybos posėdžio metu. Naujai priimti LPS nariai informuojami apie LPS 
valdybos sprendimą. 
 
LPS nariai įtraukiami į LPS narių sąrašą kai sumoka LPS suvažiavime patvirtintą stojamąjį mokestį 
bei metinį LPS narystės metinį mokestį. Mokesčiai (pervedant mokestį į LPS banko sąskaitą) turi 
būti sumokėti per vieną mėnesį nuo LPS valdybos sprendimo, apie kurį informuojama el.paštu.  
 
LPS nariai privalo laikytis LPS suvažiavime patvirtinto profesinės etikos kodekso.  
 
NARYSTĖS NUTRAUKIMAS 
 
Pateikus prašymą nutraukti LPS narystę 
 
LPS narystė gali būti sustabdoma kai LPS narys pateikia prašymą nutraukti narystę LPS. LPS 
narys nutaręs sustabdyti savo narystę informuoja apie tai LPS valdybą raštu. LPS valdyba 
posėdyje priima sprendimą dėl nario išbraukimo iš sąrašų. LPS valdyba praneša psichologui apie 
sprendimą išbraukti iš LPS narių sąrašo –  pačiam prašant. 
 
Nesumokėjus LPS suvažiavimo patvirtinto narystės mokesčio 
 
LPS nariai LPS valdybos sprendimu yra išbraukiami iš narių sąrašo jeigu nesumoka metinio 
narystės mokesčio. LPS narystės mokesčiai už einamus metus mokami iki kovo 1 d. LPS nariai 
nesumokėję narystės mokesčio iki kovo 1 d. informuojami apie tai, kad LPS negavo narystės 
mokesčio. LPS nariai nesumokėję narystės mokesčio iki einamųjų metų birželio 1 d. pakartotinai 
informuojami apie negautą LPS narystės mokestį.  
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LPS nariai nesumokėję metinio LPS narystės mokesčio už einamus metus iki birželio 1 d. pirmo 
LPS valdybos posėdžio metu po šios datos yra išbraukiami iš LPS narių sąrašų. Psichologas kurio 
narystė buvo nutraukta, informuojamas apie LPS valdybos posėdžio sprendimą – LPS narystės 
nutraukimas nesumokėjus LPS metinio narystės mokesčio.  
 
Naujai priimti LPS nariai per 1 mėn. nuo išsiųsto pranešimo apie LPS valdybos sprendimą priimti į 
LPS, bet nesumokėję stojamojo bei metinio narystės mokesčio LPS valdybos posėdyje yra 
išbraukiami iš LPS narių sąrašo.  
 
Pažeidus LPS suvažiavime patvirtintą etikos kodeksą 
 
LPS nariai LPS valdybos sprendimu gali būti išbraukiami iš LPS narių sąrašo gavus LPS Etikos 
komiteto pranešimą apie grubų etikos pažeidimą. 
 
LPS nariai LPS valdybos sprendimu išbraukiami iš LPS narių sąrašo jeigu stojant į LPS narius arba 
LPS asocijuotus narius jeigu paaiškėja, kad stojant į LPS narius buvo pateikta neteisinga 
informacija apie profesines kvalifikacijas. 
 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
Šis reglamentas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d. Reglamentas gali būti keičiamas LPS valdybos 
sprendimu. 
 
Patvirtinta LPS valdybos posėdyje 2010 gruodžio 9 d. 

 


