LIETUVOS TEISMO PSICHIATRIJOS ASOCIACIJOS (LTPA)
ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. LTPA yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti teismo psichiatrus, psichologus
ir įvairių profesijų specialistus. LTPA veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
1.2. LTPA veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos
visuomeninių organizacijų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir savo veiklą
grindžia šiais įstatais.
1.3. LTPA yra juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, sąskaitą banke, disponuojantis savo
lėšomis ir turtu.
1.4. LTPA simbolika: graikų šviesos ir tamsos dievas Janus, pavaizduotas dviem veidais.
Aplink jį įrašas „LIETUVOS TEISMO PSICHIATRIJOS ASOCIACIJA“.
2. LTPA UŽDAVINIAI
2.1. Vienyti įvairių profesijų specialistus ir kitus asmenis, Lietuvos Respublikos piliečius,
dirbančius teisėsaugos, teismo psichiatrijos, psichologijos ir nusikaltimų prevencijos srityje.
2.2. Rūpintis teismo psichiatrijos bei psichologijos mokslo vystymu, organizuoti mokslinius
suvažiavimus, konferencijas ir simpoziumus.
2.3. Siekti, kad būtų kuriamos ir vykdomos asmenų su psichikos ir elgesio sutrikimais
nusikalstamumo tyrimų ir prevencijos programos.
2.4. Skatinti ir remti įvairias asmenų su psichikos ir elgesio sutrikimais nusikaltimų prevencijos
iniciatyvas.
2.5. Rūpintis ir remti atleistų nuo baudžiamosios atsakomybės ir priverstinai gydomų įvairias
psichikos ligonių reabilitacines programas.
2.6. Bendradarbiauti su atitinkamomis ir kitose valstybėse veikiančiomis organizacijomis.
2.7. Rūpintis teismo ekspertų psichiatrų, psichologų kvalifikacija, dalyvauti ekspertų, psichiatrų,
psichologų sertifikavime.
2.8. Padėti ginti profesinius ir socialinius interesus bei teises valstybinėse ir nevalstybinėse
organizacijose.
2.9. Padėti analizuoti socialinės psichiatrijos būklę Lietuvoje, teikti pasiūlymus bei programas
šiai sveikatingumo krypčiai vystyti.
3. NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Tikraisiais nariais gali būti teismo psichiatrai, psichologai, psichiatrai, kitų profesijų
specialistai, studentai, rezidentai.
3.2. Rėmėjais gali būti asmenys ir visuomeninės organizacijos, privačios įmonės, materialiai ar
kitaip remiančios šios organizacijos veiklą.
3.3. Garbės nariais gali būti asmenys, kurių veikla pasižymėjo nuopelnais teismo psichiatrijai,
psichologijai.
3.4. LTPA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys
Lietuvos Respublikoje, kuriems sukakę 18 metų. Asmenys, norintys tapti LTPA tikraisiais
nariais, pateikia pareiškimą LTPA valdybai, kuri tvarko narystės klausimus ir sumoka
stojamąjį mokestį.
3.5. Tikrieji LTPA nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka šiuose įstatuose
nustatytą stojamąjį ir nario mokestį ar teikia paramą. Visi nariai turi teisę:
3.5.1. dalyvauti asociacijos veikloje, susirinkimuose, konferencijose, gauti metodinę, mokslinę
ir praktinę pagalbą su sprendžiamuoju balsu;
3.5.2. dalyvauti valdymo organų rinkimuose;
3.5.3. gauti visą informaciją apie asociacijos veiklą;

3.6. Rėmėjai turi patariamojo balso teisę.
3.7. LTPA tikrieji nariai privalo mokėti LTPA valdybos nustatytą stojamąjį nario mokestį.
Studentai ir rezidentai nuo stojamojo mokesčio atleidžiami ir moka 50% nario mokesčio.
LTPA tikrieji nariai privalo sumokėti nario mokestį už einamuosius metus ne vėliau kaip
iki gegužės 1 d. LTPA nariai gali bet kada išstoti iš jos. Tokiu būdu nario mokesčiai ar
kitaip perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.8. Nesumokėjus nario mokesčio, 1 metus narystė apribojama, nesumokėjus 2 metus – narys
pašalinamas iš LTPA, prieš tai jį perspėjus.
3.9. Narių sąrašus tvarko LTPA sekretorius. Šie sąrašai yra laisvai prieinami kiekvienam
organizacijos nariui.
4. LTPA VALDYMAS IR STRUKTŪRA
4.1. LTPA reikalus tvarko suvažiavimas, valdyba ir revizijos komisija.
4.2. Suvažiavimas yra aukščiausia LTPA institucija;
4.2.1. LTPA suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 3 metus;
4.2.2. LTPA suvažiavimas nustato valdybos narių skaičių, išrenka prezidentą, valdybą,
revizijos komisiją ir keičia LTPA įstatus, priima sprendimą steigti padalinius, vienytis į
visuomeninių organizacijų sąjungą, reorganizuoti LTPA, nutraukti jos veiklą;
4.2.3. suvažiavime teisę balsuoti turi LTPA tikrieji nariai. Sprendimai laikomi teisėtais, kai
dalyvauja 50% balsavimo teisę turinčių narių plius vienas ir laikomi priimtais, kai
balsuoja paprasta dauguma narių;
4.2.4. balsavimo teisę turintiems nariams apie suvažiavimą pranešama raštiškai prieš 20 dienų.
4.3. LTPA valdybą sudaro prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, iždininkas bei suvažiavime
išrinkti tikrieji LTPA nariai;
4.3.1. valdyba išrenka viceprezidentą, sekretorių ir iždininką;
4.3.2. valdybos sprendimai laikomi teisėtais, kai dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių ir
balsuoja paprasta dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, prezidento balso lemiamas;
4.3.3. valdyba atstovauja LTPA ir veikia jos vardu. Valdyba:
- šaukia suvažiavimą;
- sprendžia turtinius ir lėšų panaudojimo klausimus;
- priima ir pašalina asociacijos narius;
- rekomenduoja teismo psichiatrus (psichologus) SAM sertifikatui gauti;
- rekomenduoja priimti į garbės narius;
- organizuoja asociacijos veiklą ir renginius;
- sudaro etikos komisiją.
4.3.4. LTPA valdyba: prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, iždininkas ir kiti nariai
renkami 3 metų kadencijai. Išrinktiems valdybos nariams dėl kurių nors priežasčių
negalint eiti savo pareigų, narius į pareigas skiria LTPA valdyba balsavimu;
4.3.5. LTPA prezidentas vadovauja valdybos veiklai ir jos įgaliotas atstovauja asociacijai.
Prezidentui negalint vykdyti savo pareigų, jo pareigas tam tikru laikotarpiu perima jo
įgaliotas viceprezidentas. Valdyba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. LTPA
valdyba kasmet privalo atsiskaityti suvažiavimui apie per atsiskaitomąjį laikotarpį atliktą
darbą;
4.3.6. sekretorius tvarko LTPA valdybos dokumentaciją. Iždininkas atlieka valdybos nurodytą
apskaitą. Esant reikalui, valdyba samdo 1 etatinį darbuotoją (techninį sekretorių).
4.4. Revizijos komisiją sudaro 2 nariai. Ji kontroliuoja LTPA ūkinę ir finansinę veiklą, apie
kurią kasmet atsiskaito suvažiavime.
4.5. Neeilinis LTPA suvažiavimas šaukiamas valdybos arba 1/3 tikrųjų narių reikalavimu.
4.6. Atliekant mokslines ir praktines programas, o taip pat administraciniuose vienetuose, kur
yra ne mažiau kaip 5 LTPA nariai, steigiamos LTPA grupės. Grupės išsirenka vadovą.
Grupės vadovaujasi šiais įstatais ir nėra juridiniai asmenys.

4.7. Asociacijos struktūriniai padaliniai gali būti steigiami teritoriniu principu, esant ne mažiau
10 narių. Struktūrinius padalinius steigia ir jų veiklą gali nutraukti valdyba. Struktūriniai
padaliniai nėra juridiniai asmenys. Jie vadovaujasi šiais įstatais. Padaliniai išsirenka savo
vadovą, kuris atsiskaito valdybai.
4.8. LTPA valdyba, gavus pranešimą apie teismo psichiatro, teismo psichologo, LTPA nario
etikos pažeidimą, apie tai informuoja LTPA narius ir, atsižvelgusi į jų pasiūlymus, per 10
darbo dienų sudaro Etikos komisiją. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 LTPA narių. Į
komisiją gali būti kviečiami kitų įstaigų ir organizacijų (universitetų, Sveikatos apsaugos
ministerijos, Teisingumo ministerijos, psichiatrų asociacijos ir kt.) atstovai. Etikos komisija
per 1 mėnesį turi pateikti savo išvadą, kuri paskelbiama LTPA interneto svetainėje. Apie
Etikos komisijos išvadą informuojami visi LTPA nariai bei skundą apie etikos pažeidimą
pateikęs asmuo ar institucija.
5. LTPA LĖŠOS
5.1. LTPA lėšas sudaro:
5.1.1. stojamasis ir kasmetinis nario mokestis. Jų dydį nustato suvažiavimas;
5.1.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
5.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
5.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas savo lėšas;
5.1.5. skolintos kapitalo lėšos;
5.1.6. įplaukos, leidybos ir atskaitymai įsteigtų įmonių pajamų;
5.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
5.2. LTPA lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
5.3. Visus finansinius dokumentus pasirašo prezidentas (jam nesant – jo įgaliotas
viceprezidentas) ir iždininkas.
6. LTPA VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA
6.1. LTPA veikla gali pasibaigti:
6.1.1. LTPA suvažiavimui priėmus sprendimą reorganizuoti LTPA, t.y. padalyti į kelias naujas
visuomenines organizacijas arba prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;
6.1.2. LTPA suvažiavimui priėmus sprendimą nutraukti veiklą;
6.1.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti LTPA veiklą.
6.2. LTPA reorganizuojama ar nutraukiama jos veikla suvažiavime balsavus už tai 2/3 tikrųjų
narių ir paskyrus likvidacinę komisiją.
6.3. LTPA lėšos ir turtas, atsiskaičiuos su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, sunaudojamos
likvidacinės komisijos sprendimu galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.
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