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Patvirtintas Visuotinio narių susirinkimo 2018 04 15 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1 Šiame dokumente vartojamos sąvokos ir jų santrumpos: 

1.1.1 LiPSA – Lietuvos psichologijos studentų asociacija; 

1.1.2 Narys – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos narys; 

1.1.3 Padalinys – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos padalinys LR aukštojoje 

mokykloje, kuriuose yra psichologijos studijų programos; 

1.1.4 Pirmininkas – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos padalinio pirmininkas;  

1.1.5 Prezidiumas – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos prezidiumas; 

1.1.6 Reglamentas – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Narystės reglamentas; 

1.1.7 Revizija- Lietuvos psichologijos studentų asociacijos revizija; 

1.1.8 Visuotinis susirinkimas  – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos visuotinis 

narių susirinkimas. 

1.2 Šiuo dokumentu reglamentuojama Narystės formos, teisės, Nario statuso įgijimo ir 

praradimo sąlygos; 

1.3 Reglamentas paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, LiPSA įstatais, kitais numatytais teisės aktais. 

1.4 LiPSA narystė mokestis: 

1.4.1 Pirmą kartą stojant į LiPSA, mokestis yra 5 eurai 80 centų; 

1.4.2 Prasitęsiant LiPSA narystę, mokestis yra 4 eurai 35 centai. 

1.5 LiPSA narystė galioja vienerius kalendorinius metus nuo narystės prašymo pasirašymo 

datos. 

 

2. Narystės formos 

2.1 Pilną statusą turintis narys: 

2.2.1 Asmuo studijuojantis psichologijos bakalauro, magistro, doktarantūros arba 

psichologijos gretutinių studijų programą LR aukštojoje mokykloje; 

2.2 Asocijuotas narys: 

2.3.1 Asmuo studijuojantis ne psichologijos bakalauro, magistro,  doktarantūros arba 

psichologijos gretutinių studijų programoje LR aukštojoje mokykloje 

 

 



3. Nario teisės 

3.1 Pilną statusą turinčio nario teisės: 

3.1.1 Gauti visą norimą informaciją apie LiPSA veiklą; 

3.1.2 Tapti padalinio tarybos nariu; 

3.1.3 Tapti Prezidiumo nariu; 

3.1.4 Tapti Revizijos nariu; 

3.1.5 Tapti Visuotinio susirinkimo Pirmininku, Sekretoriumi ar Balsavimo komisijos nariu; 

3.1.6 Gauti nuolaidas dalyvaujant LiPSA renginiuose; 

3.1.7 Gauti pirmumo teisę dalyvaujant savo padalinio renginiuose; 

3.1.8 Gauti pirmumo teisę dalyvaujant LiPSA renginiuose; 

3.1.9 Būti LiPSA Biuro nariu;  

3.1.10 Būti organizacinių komitetų nariu; 

3.1.11 Tapti Atstovu tarptautiniams ryšiams; 

3.1.12 Balsuoti Visuotinio susirinkimo metu; 

3.1.13 Balsuoti padalinio Visuotinio posėdžio metu;  

3.1.14 Atgauti pinigus už keliones į LiPSA renginius;  

3.1.15 Prasitęsti narystę. 

3.2 Asocijuoto nario teisės 

3.2.1 Gauti informaciją apie LiPSA veiklą, Revizijos pirmininkui leidus;  

3.2.2 Tapti Revizijos nariu; 

3.2.3 Tapti Visuotinio susirinkimo Pirmininku, Sekretoriumi ar Balsavimo komisijos nariu; 

3.2.4 Gauti nuolaidas dalyvaujant LiPSA renginiuose; 

3.2.5 Gauti pirmumo teisę dalyvaujant LiPSA renginiuose, išskyrus prieš pilną narystės 

statusą turinčius narius; 

3.2.6 Būti organizacinių komitetų nariu; 

3.2.7 Atgauti pinigus už keliones į LiPSA renginius; 

3.2.8 Prasitęsti narystę. 

 

4. Nario pareigos 

4.1 Pilną statusą turinčių narių pareigos: 

4.1.1 Mokėti nario mokestį; 

4.1.2 Dalyvauti Visuotiniame susirinkime arba perleisti savo balso teisę kitam Nariui; 

4.1.3 Pagarbiai elgtis su kitais Nariais; 

4.1.4 Laikytis LiPSA įstatų ir kitų dokumentų reglamentuojančių LiPSA veiklą; 

4.2 Asocijuoto nario pareigos: 



4.2.1 Mokėti nario mokestį; 

4.2.2 Pagarbiai elgtis su kitais Nariais; 

4.2.3 Laikytis LiPSA įstatų ir kitų dokumentų reglamentuojančių LiPSA veiklą. 

 

5. Narystės įgijimo tvarka 

5.1 Naujo nario priėmimo tvarka:  

5.1.1 Asmenys pareiškią norą tapti LiPSA nariais, privalo kreiptis į padalinio pirmininką, 

dėl nario statuso įgijimo; 

5.1.2 Asmuo naujai pasirašęs sutartį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo grynaisiais 

pinigais arba sąskaitos pavedimu sumokėti numatytą stojimo ir narystės mokestį; 

5.1.3 Visi naujai prijungiami prie google.com ir facebook.com LiPSA grupių. 

5.1.4 Narystė galioja vienus kalendorinius metus.  

5.2 Narystės pratęsimas: 

5.2.1 Asmenys pareiškią norą toliau likti LiPSA nariais, privalo kreiptis į padalinio 

pirmininką, dėl nario statuso pratęsimo; 

5.2.2 Padalinio pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo suteikti asmeniui 

LiPSA narystės sutartį; 

5.2.3 Asmuo naujai pasirašęs sutartį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo grynaisiais 

pinigais arba sąskaitos pavedimu sumokėti numatytą nario mokestį; 

5.2.4 Narystė galioja vienus kalendorinius metus 

 

6. Narystės praradimo ir nutraukimo tvarka 

6.1 Narystė prarandama: 

6.1.1 Laiku nesumokėjus nario mokesčio; 

6.2 Narystės nutraukimas: 

6.2.1 Pateikus raštišką prašymą padalinio pirmininkui; 

6.3 Praradus/ nutraukus narystę padalinio pirmininkas informuoja narį ne vėliau, kaip per 10 

dienų, nuo narystės praradimo/nutraukimo. 

 

7. Baigiamosios nuostatos 

7.1 Nariai laiku nesumokėję narystės mokesčio, atgal priimami pagal naujo nario priėmimo 

tvarką; 

7.2 Nariams praradusiems ar nutraukusiems narystę pinigai negražinami; 

7.3 Reglamentas gali būti keičiamas Visuotinio susirinkimo sprendimu paprastąja  balsų 

dauguma.  



7.4 Reglamentas įsigalioja kitą dieną po Susirinkimo, kurio metu buvo patvirtintas ir/ar 

pakeistas.  

 


