
 1 

LIETUVOS PSICHOANALIZĖS DRAUGIJOS 

Į S T A T A I 

 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS. 

1.1.Lietuvos psichoanalizės draugija (toliau – LPaD) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo (asociacija), vienijantis moksline, pedagogine bei praktine veikla 

užsiimančius psichologus, gydytojus, psichoterapeutus ir kitus specialistus, gilinančius 

psichoanalizės ar psichoanalitinės psichoterapijos žinias.  

 

 

1.2.LPaD tikslai: vienyti specialistus, besidominčius psichoanalize ir psichoanalitine 

psichoterapija bei taikančius psichoanalitinius metodus psichoanalizės, psichoterapijos 

praktikoje ar psichologiniame konsultavime; atstovauti jų interesams ir juos ginti 

valstybinėse, visuomeninėse ir viešose organizacijose; plėtoti psichoanalizės teoriją 

praktinėje, mokslinėje ir mokomojoje srityse; skleisti psichonalizės žinias; užmegzti ryšius 

su tarptautinėmis organizacijomis bei atskirais specialistais.  

 

1.3.LPaD įgyvendindamas savo tiklsus užsiima šia ūkine-komercine veikla: 

-profesinis mokymas; 

-profesinės literatūros ruošimas ir vertimas iš užsienio kalbų; 

-tarptautinis bendradarbiavimas; 

-parama; 

-reklama; 

1.4.LPaD veikia, laikydamasi Lietuvos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 

asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, ir veiklą grindžia šiais 

įstatais. 

1.5.LPaD turi savo antspaudą bei sąskaitą banke.  

1.6.LPaD buveinė yra Vilniuje, Latvių g. 19A-7. 

1.7.LPaD, siekdama šiuose Įstatuose nurodytų tikslų, turi teisę gauti paramą Lietuvos 

respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

2. LPaD NARYSTĖ 

 

2.1.LPaD nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, praktikuojantys psichoanalizę, 

psichoanalitinę ar psichodinaminę psichoterapiją ir pritariantys šiems įstatams bei 

įsipareigojantys jų laikytis.  

2.2.Asmuo, norintis tapti LPaD nariu, pateikia prašymą LPaD tarybai. LPaD taryba svarsto 

kandidato prašymą ir patvirtina (nepatvirtina) tokio asmens narystę.  LPaD narystė įsigali 

tuomet, kai yra sumokamas stojamasis ir metinis nario mokestis.  

2.3.LPaD nariai yra skiriami į tikruosius narius bei narius-kandidatus. Tikrieji nariai yra tie, 

kurie atitinka 2.1 skirsnyje numatytus reikalavimus bei yra baigę psichoanalizės, 

psichoanalitinės ar psichodinaminės psichoterapijos mokymo programas bei yra įgiję 

atitinkamą kvalifikaciją. Nariai-kandidatai yra tie, kurie atitinka 2.1 skirsnyje numatytus 

reikalavimus, tačiau tebedalyvauja psichoanalizę, psichoanalitinę ar psichodinaminę 

psichoterapiją mokymo programose.  

 

2.4.LPaD narių teisės: 

2.4.1.Dalyvauti ir balsuoti  LPaD narių susirinkime. Narių-kandidatų balsai turi tik patariamąją 

galią; 

2.4.2.tikrieji nariai gali būti renkami į LPaD valdymo organus; 

2.4.3.naudotis LPaD teikiamomis paslaugomis bei dalyvauti jos renginiuose ar valdymo organų 

posėdžiuose; 
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2.4.4.susipažinti su LPaD dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą; 

2.4.5.bet kada išstoti iš LPaD, raštu apie tai pranešus LPaD tarybai ar Prezidentui. Išstojimo 

data laikoma prašymo gavimo data. Tokiu atveju stojamieji ir nario mokesčiai ar kitaip nario 

perduotos LPaD nuosavybėn lėšos ir turtas negrąžinami; 

2.4.6.dalyvauti kitų profesinių ir visuomeninių organizacijų veikloje, būti jų nariais. 

2.4.7.Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises. 

 

2.5.LPaD nariai privalo: 

2.5.1.mokėti nario mokestį. LPaD nustatomas stojamasis ir metinis nario mokestis. Stojamasis 

mokestis mokamas vieną kartą, stojant į LPaD; metinis mokestis mokamas kiekvienais 

metais iki pirmojo kalendorinių metų pusmečio pabaigos. Nesumokėjus metinio nario 

mokesčio LPaD narys perspėjamas, ir jei jis nesumoka mokesčio per vieną mėnesį nuo 

perspėjimo, LPaD Taryba svarsto jo tolesnės narystės draugijoje klausimą. Stojantysis į 

LPaD metinį nario mokestį privalo sumokėti iš karto su stojamuoju mokesčiu 

nepriklausomai nuo to, kuriuo kalendorinių metų laikotarpiu jis stoja į LPaD; 

2.5.2.vykdyti LPaD suvažiavimo ir Etikos komisijos pavedimus ir sprendimus; 

2.5.3.laikytis šių įstatų bei etikos kodekso. 

2.6.Narys šalinamas iš LPaD tarybos sprendimu, jei jis: 

2.6.1.nemoka nario mokesčio 2.5.1. skirsnyje nustatyta tvarka; 

2.6.2.nesilaiko šių įstatų ir/ar draugijos etikos kodekso. 

 

 

3. LPaD VALDYMO ORGANAI 

3.1.LPaD valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas (LPaD suvažiavimas), taryba, 

prezidentas.   

3.2.Specialias funkcijas vykdo Etikos ir Revizijos komisijos. 

 

3.3.LPaD suvažiavimas yra aukščiausias LPaD valdymo organas. Jis: 

3.3.1.priima ir keičia LPaD įstatus; 

3.3.2.renka ir atšaukia tarybos narius; 

3.3.3.renka ir atšaukia LPaD prezidentą; 

3.3.4.nustato LPaD stojamąjį ir metinį nario mokesčius; 

3.3.5.tvirtina LPaD veiklos bei finansinę ataskaitas; 

3.3.6.priima sprendimus dėl LPaD pertvarkymo ar veiklos pabaigos; 

3.3.7.priima sprendimus dėl LPaD tapimo dalyviu,dalyvavimo kitų organizacijų veikloje; 

3.3.8.priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo; 

3.3.9.sprendžia kitus ar ginčytinus LPaD veiklos klausimus, esant reikalui, panaikina bet kokius 

LPaD tarybos sprendimus. 

3.4.LPaD suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 2(du) metus tarybos ar 1/3 LPaD 

narių sprendimu. Apie suvažiavimo sušaukimą nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 

1(vieną) mėnesį raštu ar elektroniniu paštu. 

3.5.Suvažiavimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 LPaD narių. Nesant 

kvorumo, ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį šaukiamas naujas suvažiavimas, kuris laikomas 

įvykusiu nepriklausomai nuo dalyvaujančių jame LPaD narių skaičiaus.  

3.6.Suvažiavimo sprendimai, išskyrus dėl 3.3.1 ir 3.3.5 skirsniuose numatytų veiksmų, laikomi 

teisėtais, jei už juos balsuoja daugiau nei 1/2 dalyvaujančių suvažiavime LPaD narių. Dėl 

3.3.1 ir 3.3.5 skirsniuose numatytų veiksmų sprendimai laikomi teisėtais, jei už juos balsavo 

daugiau nei 2/3 suvažiavime dalyvavusių LPaD narių.  

 

3.7.Tarp suvažiavimų LPaD veiklą organizuoja ir ją valdo LPaD taryba. Ji: 

3.7.1.priima ir šalina LPaD narius; 

3.7.2.rengia ir pateikia LPaD suvažiavimui savo veiklos ataskaitą; 

3.7.3.organizuoja profesinę ar kitokią veiklą, atitinkančią LPaD tikslus.  
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3.8.LPaD tarybą sudaro 7 nariai : prezidentas, viceprezidentas, iždininkas, sekretorius ir dar 3 

tarybos nariai. Tarybos nariais gali būti renkami tik tikrieji LPaD nariai. Visi nariai 

tiesiogiai į savo pareigas renkami suvažiavime. 

3.9.Tarybos Pirmininkas kartu yra ir LPaD prezidentas. 

3.10. LPaD taryba yra renkama LPaD suvažiavime, už jos narius balsuojant daugiau nei 1/2 

jame dalyvaujančių LPaD narių. LPaD taryba renkama 2 (dvejiems)  metams. Jei kuris nors 

tarybos narys atsistatydina ar kitaip negali eiti pareigų, jo pareigas perima kitas tarybos 

narys. Jei atsistatydina ar dėl kitų priežasčių pareigų negali eiti LPaD prezidentas, 

šaukiamas neeilinis LPaD suvažiavimas, kuris išrenka naują prezidentą, ir taryba tęsia savo 

kadenciją iki 2 (dviejų) metų nuo buvusiojo prezidento išrinkimo pabaigos. LPaD 

prezidentas negali eiti šių pareigų ilgiau nei 2 (dvi) kadencijas iš eilės. 

3.11. LPaD tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1(vieną) kartą per mėnesį. Jie laikomi 

įvykusiais tik dalyvaujant ne mažiau nei 1/2 tarybos narių. Tarybos posėdžių sprendimai 

laikomi teisėtais, jei už juos balsuoja daugiau nei 1/2 tarybos narių.  

3.12.  Kiti tarybos nariai dalyvauja ir balsuoja tarybos posėdžiuose, bei vykdo kitus LPaD 

suvažiavimo ar tarybos pavedimus. Negalint eiti pareigų bet kuriam kitam tarybos nariui, 

išskyrus prezidentą, jie perima šių pareigas.  

 

3.13. LPaD prezidentas atidaro ir uždaro sąskaitą banke, atstovauja LPaD teisme, valstybinės 

ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais asmenimis, pasirašo sutartis ir kitus 

dokumentus LPaD vardu, skelbia ir oganizuoja  viešos informacijos paskelbimą, rengia ir 

pateikia LPaD veiklos ataskaitą LPaD suvažiavimui. Jam negalint eiti pareigų, prezidento 

funkcijas atlieka viceprezidentas.  

3.14. LPaD viceprezidentas dalyvauja ir balsuoja tarybos posėdžiuose bei pavaduoja prezidentą, 

šiam negalint eiti pareigų. Jis negali eiti prezidento pareigų ilgiau kaip 2 (du) mėnesius. Jei 

prezidentas ir toliau negali vykdyti savo pareigų, taryba privalo sušaukti LPaD suvažiavimą 

naujos tarybos rinkimams organizuoti.  

 

3.15. LPaD sekretorius vykdo LPaD raštvedybą ir informacinę veiklą.  

 

3.16. LPaD iždininkas tvarko LPaD finansus bei pateikia finansinę LPaD veiklos ataskaitą. 

 

3.17. Etikos komisijos pirmininkas vadovauja 3 narių LPaD etikos komisijai, kuri renkama 

suvažiavime, už jos narius balsuojant daugiau nei 1/2 suvažiavime dalyvavusių LPaD narių. 

Daugiausia balsų gavęs Etikos komisijos narys tampa jos pirmininku. Jei du ar visi 

komisijos nariai balsų surenka vienodai, pirmininką išsirenka patys. Etikos komisija veikia 

pagal Etikos kodeksą ir savo reglamentą.  

 

3.18. LPaD revizijos komisija renkama suvažiavime. Ją sudaro 3 nariai. Daugiausia balsų gavęs 

komisijos narys tampa jos pirmininku. Jei  du ar visi Revizijos komisijos nariai surenka 

vienodą balsų skaičių, pirmininką jie išsirenka patys. Revizijos komisija vykdo LPaD 

finansinės veiklos kontrolę. 

 

3.19. LPaD gali būti kuriamos profesinės sekcijos, laikinos komisijos ar komitetai bei 

teritoriniai skyriai, kurie neturi juridinio asmens statuso bei vykdo vadovaujančių LPaD 

organų pavedimus bei sprendimus. Sekcijos, komisijos, komitetai bei skyriai įkuriami LPaD 

tarybos sprendimu jos ar pačių LPaD narių iniciatyva. Jei jų veikla neatitinka LPaD 

politikos bei šių įstatų, juos panaikinti gali tik LPaD suvažiavimas tarybos teikimu. LPaD 

taryba iki to laiko sekcijos, komisijos, komiteto ar skyriaus veiklą sustabdo. LPaD sekcijų, 

komisijų, komitetų ar skyrių pirmininkai 1 kartą per metus atsiskaito už savo veiklą LPaD 

tarybai. 
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3.20. Visa LPaD suvažiavimų ir tarybos posėdžių medžiaga yra protokoluojama, o prtokolai 

saugomi LPaD sekretoriaus. LPaD nariai apie valdymo organų sprendimus informuojami 

raštu ar elektroniniu būdu. 

 

4. LPaD LĖŠOS 

4.1.LPaD lėšas sudaro stojamieji ir nario mokesčiai, savanoriški fizinių ir juridinių asmenų 

įnašai, labdaros fondų ir organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos, nevalstybinių  

organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir kitos 

teisėtai įgytos lėšos. 

4.2.LPaD lėšos naudojamos tik šiuose įstatuose numatytiems LPaD tikslams įgyvendinti. 

4.3.Finansinius dokumentus pasirašo LPaD prezidentas ir iždininkas. 

 

5. LPaD PERTVARKYMAS IR VEIKLOS PABAIGA 

5.1.LPaD gali būti pertvarkoma ar jos veikla baigiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka, taip nusprendus LPaD suvažiavimui, už sprendimą balsavus daugiau nei 2/3 jame 

dalyvavusių LPaD narių.   

5.2.Likęs LPaD turtas ir lėšos įstatymų numatyta tvarka gali būti perduodamos kitiems 

juridiniams asmenims, kuriuos nustato LPaD suvažiavimas ar teismas.  

 

 

6. LPaD DOKUMENTŲ IR KITOKIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA  

6.1.Nariui raštu pareikalavus, LPaD ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo reikalavimo 

gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas su visais 

LPaD dokumentais.  

 

7. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ SKELBIMŲ TVARKA 

7.1.Kai to reikalauja taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie Įstatai, vieši LPaD 

pranešimai ir skelbimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. 

 

8. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

8.1. LPaD Įstatai yra keičiami LPaD suvažiavimo sprendimu, priimamu 2/3 LPaD narių, 

dalyvaujančių susirinkime, balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo 

Juridinių asmenų registre.  

 

9. LPaD FILIALAI IR ATSTOVYBĖS 

9.1. Sprendimus steigti LPaD filialus ar atstovybes arba nutraukti jų veiklą priima LPaD 

suvažiavimas paprasta susirinkime dalyvaujančių LPaD narių balsų dauguma. LPaD 

suvažiavimas taip pat skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus, svarsto ir tvirtina filialų ir  

atstovybių nuostatus, kurių projektus LPaD suvažiavimui pateikia LPaD prezidentas. 

 

LPaD Įstatų pasirašymo data 2011.11.18 

LPaD įstatų pakeitimas registruotas 2011.12. 23d Juridinių asmenų registre 

 

Lietuvos psichoanalizės draugijos prezidentė 

Ilona Kajokienė  


