LIETUVOS PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ ASOCIACIJA

ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos ir santrumpos:
LiPSA – Lietuvos psichologijos studentų asociacija;
Susirinkimas – Visuotinis narių susirinkimas;
Prezidiumas – LiPSA prezidiumas
Prezidentas – LiPSA prezidentas;
Viceprezidentas – LiPSA viceprezidentas;
Projektų vadovas – LiPSA projektų vadovas;
Finansininkas – LiPSA finansininkas;
Revizijos komisija – LiPSA revizijos komisija;
Nacionalinis atstovas – LiPSA atstovas Europos psichologijos studentų asociacijų federacijoje;
Pirmininkas – LiPSA filialo pirmininkas;
Taryba – LiPSA filialo taryba;
Įstatai – LiPSA įstatai;
Nariai – LiPSA nariai;
Projektų komandos – LiPSA darbo grupės, sutelktos tikslingiems darbams nustatytam
laikotarpiui;
Funkcinė komanda – LiPSA komanda, sutelkta tikslingai tęstinei veiklai vykdyti;
Filialas – LiPSA struktūrinis vienetas, vienijantis Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje
studijuojančius psichologijos studentus;
Asocijuotas dalyvis – asmuo, kuris neatitinka visų LiPSA nariams keliamų kriterijų;
Nario mokestis – kasmetinė įmoka, kurią moka kiekvienas LiPSA narys;
Stojimo mokestis – privaloma vienkartinė įmoka, kurią sumoka LiPSA nariu norintis tapti
asmuo;
Psichologijos studentas – asmuo, studijuojantis psichologiją Lietuvos Respublikos aukštojoje
mokykloje.
LiPSA PsiOrdinas – nusipelnę LiPSA asmenys pagal kriterijus, nurodytus PsiOrdino
reglamente.
LiPSA Alumni – visi asmenys, kurie anksčiau buvo LiPSA nariais.
Vicepirmininkas – LiPSA filialo vicepirmininkas.
Žmogiškųjų išteklių atstovas – Žmogiškųjų išteklių komandos atstovas filiale.
Ryšių su visuomene atstovas – Viešųjų ryšių komandos atstovas filiale.
Administratorius – Filialo administratorius.
Nomenklatūros taisyklės – LiPSA dokumentų saugojimą reglamentuojantis dokumentas.
1.2. LiPSA – tai asociacijos statusą turinti nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti
psichologijos studentus vienijanti organizacija.

1.3. LiPSA veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR Asociacijų įstatymu, kitais numatytais LR
įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.
1.4. LiPSA yra juridinis asmuo, turintis visas įstatymų nustatytas juridinio asmens teises ir pareigas.
Asociacija turi savo atributiką, antspaudą ir sąskaitą banke.
1.5. LiPSA simbolika:

2. LiPSA tikslai ir veikla
2.1. LiPSA vizija – visuomeniškai aktyvi organizacija, atstovaujanti ir vienijanti Lietuvos
Respublikos psichologijos studentus bei suteikianti erdvės jų idėjų bei profesinių ambicijų
realizavimui.
2.2. LiPSA misija – kurti erdvę psichologijos studentų bendravimui ir tobulėjimui.
2.3. LiPSA tikslai:
2.3.1. Formuoti psichologijos studentų identitetą;
2.3.2. Skatinti psichologijos studentų įsitraukimą į studijų gerinimą;
2.3.3. Aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
2.3.4. Skatinti psichologijos studentų tarpusavio bendravimą;
2.3.5. Suteikti galimybę ir kelti iššūkį pradėti psichologo karjerą;
2.3.6. Ugdyti organizacinius įgūdžius.
2.4. LiPSA veikla:
2.4.1. Konferencijų, tyrimų, seminarų, diskusijų, pažintinių mokymo kursų
organizavimas;
2.4.2. Pasiūlymų psichologijos studijų kokybės ir kitais aktualiais klausimais ruošimas
ir teikimas, atstovavimas psichologijos studentų interesams;
2.4.3. Ryšių palaikymas su nacionalinėmis ir užsienio šalių psichologijos studentų
organizacijomis;
2.4.4. Mainų, stovyklų ir kitų projektų organizavimas nariams ir visuomenei;
2.4.5. Kita LiPSA tikslus atitinkanti veikla.
3. LiPSA narių teisės ir pareigos
3.1. LiPSA nariais gali būti asmenys, studijuojantys psichologiją LR aukštosiose mokyklose.
Asmenys, neatitinkantys šio kriterijaus, gali tapti asocijuotais dalyviais.

3.2. Nauji nariai ar asocijuoti dalyviai priimami Prezidiumo sprendimu. Narių stojimo tvarką
apibrėžia Prezidiumo tvirtinamas Narystės reglamentas.
3.3. Asmenys, norintys tapti nariais ar asocijuotais dalyviais, turi sumokėti nustatyto dydžio
stojamąjį mokestį. Mokesčio dydis yra nurodomas Narystės reglamente ir gali būti keičiamas
tik Susirinkimo.
3.4. Pasibaigus narystei ir jos nepratęsus, asmuo tampa LiPSA Alumni nariu.
3.5. LiPSA PsiOrdino nariais tampa asmenys, prieš tai turėję LiPSA nario statusą ir nusipelnę
asociacijai pagal kriterijus, numatytus Prezidiumo patvirtintame PsiOrdino reglamente.
3.6. LiPSA narių teisės:
3.6.1. Gauti informaciją apie LiPSA veiklą, teikti siūlymus ir reikšti savo
nuomonę visais LiPSA veiklos klausimais;
3.6.2. Dalyvauti Susirinkime, balsuoti priimant sprendimus;
3.6.3. Dalyvauti Prezidiumo ir kituose atviruose posėdžiuose, stebėtojo teisėmis;
3.6.4. Rinkti ir būti išrinktiems į LiPSA struktūrinius organus;
3.6.5. Gavus Prezidento įgaliojimą, atstovauti asociacijai seminaruose, konferencijose,
susitikimuose su kitų organizacijų atstovais;
3.6.6. LiPSA vardu organizuoti renginius, vykdyti kitą asociacijos tikslus
atitinkančią ir su Prezidiumu suderintą veiklą, šiai veiklai naudoti
asociacijos turimas priemones ir lėšas;
3.6.7. Turėti pirmenybę dalyvauti LiPSA renginyje esant ribotam galimam
dalyvių skaičiui, gauti kitas nuolaidas, suteikiamas LiPSA nariams.
3.7. LiPSA asocijuotų dalyvių teisės:
3.7.1. Asocijuoti dalyviai turi teisę dalyvauti LiPSA veikloje ir gauti apie ją
informacijos, reikšti nuomonę visais LiPSA veiklos klausimais, dalyvauti
Susirinkime, Prezidiumo ir kituose atviruose posėdžiuose;
3.7.2. Asocijuoti dalyviai neturi sprendžiamojo balso teisės Susirinkime ir negali
būti išrinkti į LiPSA struktūrinius organus, išskyrus Revizijos komisiją;
3.7.3. Turėti pirmenybę dalyvauti LiPSA renginyje, esant ribotam galimam
dalyvių skaičiui, gauti kitas nuolaidas, suteikiamas LiPSA nariams.
3.8. LiPSA narių ir asocijuotų dalyvių pareigos:
3.8.1. Dalyvauti LiPSA veikloje;
3.8.2. Laikytis LiPSA įstatų;
3.8.3. Būti tolerantiškiems kitų narių atžvilgiu, gerbti jų nuomonę ir teises, susilaikyti
nuo bet kokios veiklos, nukreiptos prieš asociaciją ar atskirus jos atstovus;
3.8.4. Vykdyti LiPSA valdymo organų priimtus sprendimus;
3.8.5. Reguliariai mokėti nario (asocijuoto dalyvio) mokestį kiekvienais metais nuo
liepos 1 d. iki spalio 31 d.

3.9. LiPSA narys gali bet kada sustabdyti ar nutraukti savo narystę organizacijoje (tokiu
atveju stojimo ir nario, asocijuoto dalyvio mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn
perduotos lėšos ir turtas negrąžinami).
3.10. Narystės ar asocijuoto dalyvio statusas nutraukiamas Prezidiumo sprendimu, kai narys
ar asocijuotas dalyvis:
3.10.1. Pateikia prašymą nutraukti ar sustabdyti narystę / asocijuoto dalyvio
statusą;
3.10.2. Nesilaiko LiPSA įstatų, jo veikla kenkia organizacijai;
3.10.3. Dėl mirties ar kitų priežasčių negali dalyvauti LiPSA veikloje.
3.11. Nesumokėjus metinio nario (asocijuoto dalyvio) mokesčio, narystė baigiasi automatiškai.
4. LiPSA filialai
4.1. Lietuvos aukštosiose mokyklose, kuriose LiPSA narių skaičius yra ne mažesnis nei 5 (penki),
gali būti steigiamas LiPSA filialas.
4.2. Sprendimą dėl LiPSA filialo įsteigimo ar panaikinimo priima Susirinkimas 2/3 (dviejų
trečiųjų) dalyvaujančių narių sprendimu.
4.3. LiPSA filialas veikia pagal savo nuostatus, kurie turi neprieštarauti LiPSA įstatams ir kitiems
LR teisės aktams.
4.4. LiPSA filialo valdymo organas – Taryba, kurią sudaro Pirmininkas, Vicepirmininkas ir
Administratorius.
5. LiPSA organai
5.1. LiPSA organai yra:
5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
5.1.2. Kolegialus valdymo organas – Prezidiumas;
5.1.3. Vienasmenis valdymo organas – Prezidentas;
5.1.4. Revizijos komisija.
6. Visuotinis narių susirinkimas
6.1. Aukščiausias LiPSA organas yra Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimas veikia vadovaudamasis LR teisės aktais ir šiais įstatais.
6.2. Eilinį Susirinkimą šaukia Prezidiumas ne rečiau kaip kartą per metus, apie Susirinkimo vietą
ir datą informavusi narius ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį.
Neeilinis Susirinkimas gali būti šaukiamas:
6.2.1. Prezidiumo sprendimu;

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.2.2. kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 (pusė) LiPSA narių;
6.2.3. kai to reikalauja Revizijos komisija.
6.2.2 ir 6.2.3 punktuose numatytais atvejais Prezidiumas privalo šaukti Susirinkimą ne vėliau
kaip per mėnesį nuo LiPSA narių prašymo ar Revizijos komisijos reikalavimo gavimo dienos.
Apie Susirinkimo datą Prezidiumas informuoja LiPSA narius elektroniniu laišku ir skelbimu
tinklalapyje, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki Susirinkimo.
Susirinkime dalyvauti ir balsuoti priimant sprendimus turi teisę visi LiPSA nariai. Nariai,
nedalyvaujantys Susirinkime, gali perleisti balso teisę kitam asmeniui balsavimo teisės
perleidimo sutartimi. Vienas narys gali turėti ne daugiau kaip trijų asmenų perleistus balsus.
Balsavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo jos ir duomenų apie perleidimo terminą,
balsavimo teisės turėjimo pagrindą, perleidžiantį balsavimo teisę, ir asmenį, įgaunantį
balsavimo teisę, atskleidimo juridiniam asmeniui.
Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau negu ¼ LiPSA narių; priešingu atveju
per 14 (keturiolika) dienų šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris yra teisėtas dalyvaujant
bet kokiam narių skaičiui.
Susirinkimo sprendimai priimami jame dalyvaujančių narių balsų dauguma (50% + 1 (vienas)
balsas), išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus.
Susirinkimas:
6.7.1. 2/3 (dviejų trečiųjų) susirinkime dalyvaujančių narių balsų daugumos sprendimu
papildo ir keičia įstatus;
6.7.2. Renka Prezidiumą vienerių metų kadencijai. Anksčiau laiko kitas Prezidiumas
gali būti renkama tik 2/3 (dviejų trečiųjų) neeiliniame Susirinkime
dalyvaujančių narių balsų dauguma;
6.7.3. Renka Revizijos komisiją vienerių metų kadencijai. Anksčiau laiko Revizijos
komisija gali būti perrenkama tik 2/3 (dviejų trečiųjų) neeiliniame Susirinkime
dalyvaujančių balsų dauguma;
6.7.4. Renka Nacionalinį atstovą vienerių metų kadencijai;
6.7.5. Išklauso filialų ir komandų metines veiklos ataskaitas;
6.7.6. Revizijos komisijos teikimu tvirtina Prezidento parengtą LiPSA metinės veiklos
ataskaitą;
6.7.7. Revizijos komisijos teikimu tvirtina Finansininko parengtą LiPSA metinę
finansinę ataskaitą;
6.7.8. Tvirtina Nacionalinio atstovo metinę veiklos ataskaitą;
6.7.9. Tvirtina strateginį LiPSA planą;
6.7.10. Tvirtina nario mokesčio tvarką ir pakeitimus;
6.7.11. 2/3 (dviejų trečiųjų) Susirinkime dalyvaujančių narių balsų daugumos
sprendimu sprendžia LiPSA reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
6.7.12. Tvirtina organizacinę struktūrą ir pakeitimus;

6.7.13. Svarsto kitus svarbius klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organų
funkcijos.
7. Prezidiumas
7.1. LiPSA Prezidiumas (toliau – Prezidiumas ) yra kolegialus valdymo organas.
7.2. Prezidiumą renka Susirinkimas dalyvaujančių narių balsų daugumos principu vienerių metų
kadencijai. Anksčiau laiko Prezidiumas gali būti perrinkta tik 2/3 (dviejų trečiųjų)
Susirinkimo dalyvių balsų dauguma.
7.3. Prezidiumą sudaro Prezidentas, Viceprezidentas, Projektų vadovas ir Finansininkas.
7.4. Prezidiumo veikla, narių teisės ir pareigos, apibrėžtos LiPSA Prezidiumo darbo reglamente,
kurį tvirtina Susirinkimas.
7.5. Prezidiumo posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja bent 3/4 (trys ketvirtosios) Prezidiumo
narių.
7.6. Prezidiumo posėdžiuose sprendimai priimamai posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių
balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Prezidento balsas, o jam
nedalyvaujant – pirmininkaujančiojo balsas. Sprendimai priimami posėdžių metu, o skubūs –
ir ne posėdžių metu. Skubių sprendimų priėmimo tvarka aprašoma Prezidiumo darbo
reglamente.
7.7. Prezidiumo nariai ir Prezidentas, už jiems pavestų funkcijų atlikimą atsiskaito Susirinkimui.
Prezidentas metinę Prezidiumo veiklos ataskaitą pristato Susirinkimui. Svarbesniais atvejais
ir atskiri Prezidiumo nariai savo ataskaitas pristato tiesiogiai Susirinkimui.
7.8. Prezidiumo kompetencija:
7.8.1.
Metinio LiPSA veiklos plano sudarymas ir vykdymas;
7.8.2.
Svarbių LiPSA sprendimų priėmimas;
7.8.3.
Susirinkimo šaukimas;
7.8.4.
Funkcinių komandų vadovų tvirtinimas;
7.8.5.
Funkcinių komandų darbo reglamentų tvirtinimas;
7.8.6.
LiPSA projektų tvirtinimas
7.8.7.
Bendradarbiavimas su Nacionaliniu atstovu.
8. Prezidentas
8.1.
8.2.
8.3.

Prezidentu gali tapti bet kuris LiPSA narys.
Prezidentas yra atsakingas už organizacijos veiklą. Prezidentas be atskiro įgaliojimo
atstovauja LiPSA.
Prezidentui vykdyti ir organizuoti LiPSA veiklą padeda Prezidiumas.

8.4.

LiPSA Prezidentą renka Susirinkimas vienerių metų kadencijai. Renkama slaptu balsavimu
dalyvaujančių narių balsų daugumos principu. Nė vienam kandidatui į Prezidentus nesurinkus
daugumos Susirinkime dalyvaujančių narių balsų, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai
dalyvauja antrame rinkimų ture, kurį laimi daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Asmuo gali
būti Prezidentu ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
8.5. Nebaigus kadencijos, kitas Prezidentas gali būti renkamas tik 2/3 (dviejų trečiųjų) neeiliniame
Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma;
8.6. Naujai išrinkto Prezidento įgaliojimai prasideda balandžio mėnesio 15 (penkioliktą) dieną.
Prieš tai buvusio Prezidento įgaliojimai pasibaigia balandžio mėnesio 14 (keturioliktą) dieną.
8.7. Prezidentas:
8.7.1. Vadovauja LiPSA Prezidiumo darbui;
8.7.2. Pasirašo LiPSA dokumentus;
8.7.3. Finansinius dokumentus pasirašo kartu su Finansininku.
8.8.
Jeigu Prezidentas laikinai negali vykdyti savo funkcijų, jo funkcijas laikinai vykdo
Viceprezidentas arba kitas Prezidento pareigas einančio asmens įgaliotas narys.
9. Finansininkas
9.1. LiPSA finansininkas renkamas Susirinkimo metu ir yra Prezidiumo narys.
9.2. Finansininkas:
9.2.1. Rengia ketvirtines ir metines finansines ataskaitas;
9.2.2. Rengia finansų planus;
9.2.3. Pasirašo finansinius dokumentus;
9.2.4. Valdo LiPSA finansus.
10. Revizijos komisija
10.1. Revizijos komisija yra LiPSA veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo
tikslingumą kontroliuojantis organas.
10.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys. Revizijos komisijos pirmininkas išrenkamas Revizijos
komisijos narių.
10.3. Revizijos komisija renkama Susirinkime vienerių metų kadencijai Susirinkime dalyvavusių
narių dauguma. Revizijos komisijos narys negali būti LiPSA Prezidiumo nariu. Revizijos
komisijos nario pareigas gali eiti LiPSA narys, LiPSA asocijuotas dalyvis, LiPSA Alumni
narys arba asmuo, nepriklausantis LiPSA.
10.4. Revizijos komisija atlieka LiPSA veiklos priežiūrą pagal Susirinkime patvirtintą 
Revizijos
komisijos darbo reglamentą.
10.5. Revizijos komisija atsiskaito Susirinkimui.

10.6. Revizijos komisijos nariai turi teisę dalyvauti visuose LiPSA organų posėdžiuose stebėtojo
teisėmis.
11. Nacionalinis atstovas
11.1. Nacionalinis atstovas renkamas Susirinkime vienerių metų kadencijai balsavusiųjų dauguma.
11.2. Nacionalinis atstovas:
11.2.1. bendradarbiauja su Prezidiumu;
11.2.2. atstovauja LiPSA interesams EFPSA;
11.2.3. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Susirinkimo metu.
12. LiPSA finansinė veikla
12.1. LiPSA nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamas, nekilnojamas turtas ir piniginės
lėšos, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali
būti įgytas už LiPSA priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu
teisėtu būdu.
12.2. LiPSA lėšas sudaro:
12.2.1. Lėšos, surinktos už stojamąjį ir nario ar asocijuoto dalyvio mokestį;
12.2.2. Fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotas turtas ir lėšos,
labdara, dovanos, parama;
12.2.3. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LiPSA lėšas;
12.2.4. Skolinto kapitalo lėšos;
12.2.5. Lėšos, surinktos už projektinę veiklą;
12.2.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.
12.3. LiPSA finansininkas valdo finansus.
12.4. LiPSA lėšos gali būti naudojamos Prezidento – LiPSA renginiams organizuoti, leidiniams
leisti ir kitai LiPSA tikslus atitinkančiai veiklai finansuoti.
13. LiPSA pranešimų ir dokumentų skelbimo ir pateikimo nariams tvarka
13.1. LiPSA metinių ataskaitų, Susirinkimų ir Prezidiumo posėdžių protokolų, narių sąrašo ir kitų
svarbių LiPSA dokumentų saugojimo vieta, laikotarpis ir už saugojimą atsakingi asmenys yra
numatyti Nomenklatūros taisyklėse, k urį tvirtina Prezidentas. Visi LiPSA nariai ir Revizijos
komisija turi teisę susipažinti su šiais dokumentais. Norint susipažinti su LiPSA dokumentais
reikia pateikti Valdybai raštišką prašymą susipažinti su dokumentais ir pasižadėjimą nekeisti
juose esančios informacijos.
13.2. Įstatymų numatytais atvejais viešoji informacija skelbiama „Lietuvos ryto“ dienraštyje.

14. LiPSA įstatų, buveinės keitimas ir papildymas
14.1. Įstatai gali būti pakeisti ar papildyti Susirinkime 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių narių
sprendimu.
14.2. Naujo įstatų projekto siūlymas turi būti pateiktas nariams likus ne mažiau kaip 2 (dviem)
savaitėms iki Susirinkimo.
14.3. Nauji įstatai įsigalioja nuo įregistravimo VĮ „Registrų centre“ dienos.
14.4. LiPSA buveinė gali būti keičiama Prezidiumo daugumos sprendimu.

15. LiPSA reorganizavimas ir likvidavimas
15.1. LiPSA reorganizuojama ar likviduojama Susirinkimo nutarimu, ne mažiau kaip 2/3
(dviejų trečiųjų) Susirinkimo dalyvių balsų sprendimu arba teismo sprendimu.
15.2. LiPSA likvidavimui Susirinkimas ar teismas paskiria likvidatorių. Likęs asociacijos
turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka, patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir
asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario
stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš Juridinių Asmenų
Registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos
nustato Susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.
16.

Baigiamosios nuostatos

16.1. Teisiniai santykiai, susiklostantys LiPSA veikloje, kurie nereglamentuojami LR teisės
aktuose, šiuose įstatuose ir nepažeidžiant LR teisės aktų, šių įstatų ir Procedūrinių taisyklių,
gali būti reguliuojami Prezidiumo sprendimais.
16.2. Įstatų redakcija priimta 2014 m. rugsėjo 20 d. (du tūkstančiai keturioliktųjų metų rugsėjo
mėnesio dvidešimtą) dieną įvykusiame Susirinkime.

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos
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