LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGA
Sąjungos registracijos kodas 190748553
Adresas Universiteto g. 9/S. Skapo g., Vilnius
El. paštas: lps@psichologusajunga.lt

PATVIRTINTA
Lietuvos psichologų sąjungos
valdybos posėdžio
2022 m. sausio 28 d. protokolu Nr. 1
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NARYSTĖS REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Lietuvos psichologų sąjungos narystės reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato tapimo
Lietuvos psichologų sąjungos (toliau – Sąjungos) nariu/asocijuotu nariu ir narystės nutraukimo
tvarką.
2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Sąjungos įstatais (toliau – Įstatai).
3. Sąjungos narystės klausimus sprendžia ir Sąjungos narių sąrašą tvarko Sąjungos valdyba (toliau –
Valdyba).

II SKYRIUS
TAPIMAS LPS NARIU IR ASOCIJUOTU NARIU
4. Sąjungos nariais (toliau – Nariais) gali būti psichologai, įgiję psichologijos bakalauro ir
psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba baigę ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliąsias
universitetines psichologijos studijas, įsipareigojantys laikytis Psichologo profesinės etikos kodekso
ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių psichologo veiklą bei laiku mokėti nustatyto dydžio
nario mokestį.
5. Sąjungos asocijuotais nariais (toliau – Asocijuotais nariais) gali būti psichologijos magistro studijų
studentai, psichologijos magistrai (nenuosekliųjų universitetinių studijų), psichologijos bakalaurai,
psichologijos mokytojai, kurių veikla atitinka Sąjungos tikslus ir kurie įsipareigoja laikytis
psichologo profesinės etikos ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių psichologo veiklą.
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6. Nauji Nariai ar Asocijuoti nariai priimami pagal raštišką jų prašymą, pateikus kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus ir raštu patvirtinus įsipareigojimą laikytis psichologo profesinės etikos.
Asmenys, pretenduojantys tapti Nariais ar Asocijuotais nariais, pasirašytus prašymus gali pateikti
Sąjungos elektroniniu paštu lps@psichologusajunga.lt, atsiųsti per kurjerį, paprastu paštu arba
pateikti atvykus į Sąjungos buveinę, Sąjungos interneto svetainėje http://www.psichologusajunga.lt/
nurodytu Sąjungos buveinės adresu.
7. Prašymus tapti Nariu ir Asocijuotu nariu svarsto Valdyba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau
negu per 1 mėnesį nuo jų gavimo dienos. Priėmimo klausimas sprendžiamas atviro arba, jei to
reikalauja daugiau nei pusė Valdybos narių, slapto balsavimo būdu, Valdybos narių balsų dauguma.
8. Priimtieji Nariai ir Asocijuoti nariai, sumokėję stojamąjį nario mokestį, įrašomi į Narių sąrašą,
kuris skelbiamas Sąjungos internetinėje svetainėje.
9. Priimtieji nariai nustatytą stojamąjį Nario ir metinį Nario mokestį sumoka po priėmimo į Sąjungą.
Asocijuoti nariai nemoka Nario mokesčio.
10. Asocijuotiems nariams suteikiamos tokios pat teisės kaip ir Sąjungos nariams, išskyrus teisę būti
renkamais ir rinkti Narius į Sąjungos valdymo organus bei balsuoti visuotiniame Sąjungos narių
susirinkime (toliau – Suvažiavime).
11. Apie Valdybos sprendimą patvirtinti ar nepatvirtinti asmenį Nariu ar Asocijuotu nariu, Sąjungos
biuras informuoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos.

III SKYRIUS
NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
12. Nariai turi teisę:
12.1. Būti renkami ir rinkti į Sąjungos valdymo organus;
12.2. Dalyvauti ir balsuoti Suvažiavime;
12.3. Laisvai išstoti iš Sąjungos, prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu pateikus prašymą panaikinti jo
narystę Sąjungoje. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir
turtas negrąžinami;
12.4. Dalyvauti Sąjungos organizuojamuose renginiuose bei mokėti mažesnį dalyvio mokestį.
12.5. Teikti pasiūlymus dėl Sąjungos veiklos;
12.6. Gauti informaciją apie Sąjungos veiklą; Sąjungos dokumentai pateikiami Sąjungos buveinėje,
išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas išimtis;
12.7. Kreiptis į Sąjungą iškilus klausimams, susijusiems su Sąjungos veikla;
12.8. Dalyvauti Sąjungos veikloje;
12.9. Remti Sąjungą turtinėmis bei kitomis priemonėmis;
12.10. Siūlyti Sąjungos garbės narius (toliau – Garbės narius);
12.11. Naudotis Sąjungos sukaupta informacija.
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13. Sąjungos nariai privalo:
13.1.Laikytis Įstatų;
13.2.Laikytis psichologo profesinės
etikos;
13.3.Rūpestingai naudotis Sąjungos materialine baze;
13.4.Mokėti Nario mokestį Sąjungos nustatyta tvarka.
14. Nariai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Sąjungai, išskyrus Nario mokestį, kurio dydį nustato
Suvažiavimas; jų įnašai turi būti apskaityti Sąjungos buhalteriniuose dokumentuose.

IV SKYRIUS
SĄJUNGOS TEISĖS IR PAREIGOS
15. Sąjunga turi teisę:
15.1. Nepatvirtinti prašymo tapti Nariu ar Asocijuotu nariu, jei kandidatas neatitinka Reglamente
keliamiems reikalavimams, jo veikla prieštarauja Įstatuose įtvirtintoms nuostatoms.
15.2. Rinkti, tvarkyti ir saugoti informaciją apie Narius, Asocijuotus narius ir Garbės narius tokios
apimties ir pobūdžio, kiek tai būtina sklandžiam bendradarbiavimui užtikrinti.
15.3. Narių, Asocijuotų narių ir Garbės narių sąrašą skelbti Sąjungos internetinėje svetainėje.
16. Sąjungos pareigos:
16.1. Teikti Nariams, Asocijuotiems nariams ir Garbės nariams susipažinimui Sąjungos metines
veiklos ir finansines ataskaitas;
16.2. Informuoti Narius, Asocijuotus narius ir Garbės narius apie Sąjungos ir Valdybos veiklą;
16.3. Svarstyti Narių, Asocijuotų narių ir Garbės narių pareiškimus;
16.4. Teikti neatlygintiną paramą Sąjungos narių numatytiems projektams remti;
16.5. Informuoti Narius, Asocijuotus narius ir Garbės narius apie Sąjungos rekvizitų ir kontaktinių
duomenų pasikeitimą.
16.6. 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.
16.7. Atlyginti žalą, kurią padarė Nariui, Asocijuotam nariui ar Garbės nariui savo neteisėtais
veiksmais.
16.8. Vykdyti Narių, Asocijuotų narių ir Garbės narių apskaitą Sąjungoje.
V SKYRIUS
NARYSTĖS NUTRAUKIMAS
17. Narystė sąjungoje gali būti nutraukiama:
17.1. Pačiam Nariui ar Asocijuotam nariui pateikus prašymą nutraukti narystę.
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17.1.1. Narys ar Asocijuotas narys, nutaręs nutraukti savo narystę, pateikia prašymą Valdybai.
Prašymą Valdyba svarsto posėdyje. Apie Valdybos priimtą sprendimą tenkinti nario prašymą
nutraukti narystę Sąjungos biuras informuoja Narį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Valdybos
sprendimo priėmimo dienos.
17.2. Nariui laiku nesumokėjus metinio Nario mokesčio. Metinis Nario mokestis už einamus metus
mokami iki kovo 1 d. Nariui nesumokėjus metinio Nario mokesčio iki kovo 1 d. Sąjungos biuras
informuoja Narį apie tai, kad negavo metinio Nario mokesčio. Nariui nesumokėjus metinio Nario
mokesčio iki einamųjų metų birželio 1 d. Sąjungos biuras pakartotinai informuoja Narį apie negautą
metinį Nario mokestį. Narys, nesumokėjęs metinio Nario mokesčio už einamus metus iki birželio 1
d., Valdybos sprendimu po šios datos yra išbraukiamas iš Narių sąrašų. Psichologas, kurio narystė
buvo nutraukta, informuojamas apie Valdybos posėdžio sprendimą – narystės nutraukimas
nesumokėjus metinio Nario mokesčio.
17.3. Nariui nesumokėjus stojamojo bei metinio Nario mokesčio per 1 mėn. nuo išsiųsto pranešimo
Valdybos sprendimą priimti į Sąjungą.
17.4. Paaiškėjus, kad pateikiant prašymą tapti Nariu arba Asocijuotu nariu buvo pateikta neteisinga
informacija apie profesines kvalifikacijas, numatytas Sąjungos nariams II dalies 4 punkte.
17.5. Valdybos sprendimu narystė gali būti nutraukta, jeigu nustatoma, kad:
17.5.1. Narys ar Asocijuotas narys grubiai pažeidė Psichologo profesinės etikos kodeksą.
17.5.2. Nario ar Asocijuoto nario veikla nesuderinama su Sąjungos tikslais.
17.5.3. Nevykdo Įstatuose nustatytų pareigų.
18. Nutrūkus narystei ar asocijuotai narystei, asmuo gali vėl teikti prašymą tapti Nariu ar Asocijuotu
nariu:
18.1. Jei narystė nutrūko pagal 17.1 – 17.3 papunktį – bet kuriuo metu.
18.2. Jei narystė ar asocijuota narystė nutrūko pagal 17.4. papunktį – ne anksčiau nei po 1 metų nuo
narystės ar asocijuotos narystės nutraukimo dienos. Kartu su prašymu tapti Nariu ar Asocijuotu nariu
asmuo pateikia argumentuotą paaiškinimą dėl ankstesnį kartą pateiktos neteisingos informacijos apie
profesinę kvalifikaciją ir prideda prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.
18.3. Jei narystė ar asocijuota narystė nutrūko pagal 17.5.1. papunktį – ne anksčiau nei po 1 metų
nuo nustatyto Psichologo profesinės etikos kodekso pažeidimo. Kartu su prašymu tapti Nariu ar
Asocijuotu nariu asmuo pateikia įrodymus, pagrindžiančius Sąjungos Skundų nagrinėjimo komisijos
paskirtų korekcinių veiksmų įgyvendinimą (jeigu tokie veiksmai buvo paskirti).
18.4. Jei narystė ar asocijuota narystė nutrūko pagal 17.5.2 ar 17.5.3 papunktį – ne anksčiau negu po
1 metų.
18.5. Asocijuoto nario narystė baigiasi jam įgijus psichologijos bakalauro ir magistro laipsnį; apie tai
Asocijuotas narys privalo informuoti LPS biurą.
18.6. Narystė yra sustabdoma automatiškai, kai Narys ar Asocijuotas narys miršta arba pripažįstamas
neveiksniu.

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

VI SKYRIUS
GARBĖS NARIAI
19. Garbės nariais gali būti asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos psichologijos mokslui ir praktikai.
Garbės narius siūlo Nariai ir Asocijuoti nariai.
20. Dėl Garbės nario vardo suteikimo pasiūlytam kandidatui sprendžia Valdyba.
21. Garbės nario vardas suteikiamas vadovaujantis patvirtintu Sąjungos Garbės nario skyrimo
tvarkos aprašu.
22. Garbės nariai Nario mokesčio nemoka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Reglamentas įsigalioja nuo 2022 m. sausio mėn. 28 d.
24. Reglamentas gali būti keičiamas Valdybos sprendimu. Iniciatyvos teisę dėl Reglamento pakeitimo
turi Sąjungos komitetai, Valdybos nariai ir Prezidentas.
______________________________________________
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