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1. BENDROJI DALIS

11LTPA yra savanoriska visuomenine organizacija, vienijanti teismo psicniatius,

psichologus ir ivairiq profesiju specialistus. LTPA veikla apima visa Lietuvos
Respublikos teritorija,

',.

12LTPA veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos

Respublikos visnomeniniq organizacijq bei kitais istatymais, Yynausybes
nutarimais ir savo veiklqgrindzia siais [statais.

1.3.LTPA yra juridinis asmuo, turintis s'avo anspaudq, sqSkaitq banke,
disponuojantis savo lesomis ir turtu.

14LTPA simbolika: graikq sviesos ir tamsos dievas Janus, pavaizduotas dviem

" veidais. Aplink ft [rasas „LIETUVOS TEISMO PSICHIATRIJOS
ASOCIACIJA".

2. LTPA UZDAVINIAI

2.1.Vienyti ivairiq profesijq specialistus ir kitus asmenis, Lietuvos Respublikos

piliecius, dirbancius teisesaugos, teismo psichiatrijos, psichologijos ir
nusikaltimu prevencijos srityje.

2.2.Rupintis teismo psichiatrijos bei psichologijos mokslo vystymu, organizuoti
mokslinius suvaziavinius, konferencijas ir simpoziumus.

|

2.3.Siekti, kad butq kuriamos ir vykdomos asmenq su psichikos ir elgesio
sutrikimais nusikalstamumo tyrimq ir prevencijos programos.

2.4.Skatinti ir remti [vairias asmenq su psichikos ir elgesio sutrikimais nusikaltimu
prevencijos iniciatyvas.

2.5.Riipintis ir remti atleistq nuo baudziamosios atsakomybes ir pnverstinai
gydomq [vairias psichikos ligoniq reabilitacines programas.
2.6.Bfendradarbiauti su atitinkamomis ir kitose valstybese veikianciomis
organizacijomis.

2.7.Rupintis teismo ekspertq psichiatrq, psichologq kvalifikacija, dalyvauti
ekspertq, psichiatrq, psichologq sertifikavime.

2.8.Padeti ginti profesinius ir socialinius interesus bei teises valstybinese ir
nevalstybinese organizacijose.

2.9.Padeti analizuoti socialines psichiatrijos bukle. Lietuvoje, teikti pasiulymus bei
programas siai sveikatingumo krypciai vystyti.
3. NARYSTE, NARIIJ TEISES IRPAREIGOS

3.1.Tikraisiais nariais gali buti teismo psichiatrai, psichologai, psichiatrai, kitq
profesijq specialistai, studentai, rezidentai.

3.2.Remejais gali buti asmenys ir visuomenines organizacijos, privacios imones,
materialiai ar kitaip remiancios sios organizacijos veiklq.
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4 LTPA VALDYMAS IR STRUKTURA

4i LTPA reikalus tvarko suvaziavimas, valdyba ir revizijos kom.sija.
4'2'suvaziavimas yra auksciausia LTPA institucija;
421 LTPA suvaziavimas saukiamas ne reciau kaip karteiper 3metus,

If' LTPA vaziavimas nustato valdybos nariu. skaiciu., isrenka F^n*,
tddyba Teviz jos komisija. ir keicia LTPA jstatus, pruma sprend.ma. te gt

padaHmus vii„y,is [ visuomeniniu. orgamzaciju. sajunga, reorgamzuon
LTPA, nutrauktijos veiklaj

am Qiiva3Havime teise balsuoti tun LlrA iikiicji nanai.
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4 teiStSkai dalyvauja 50% balsavimo teise turincm. nan, phus vienas „
laikomi priimtais, kai balsuoja paprasta dauguma nanuj
4.2.4. balsavimo teise turintiems nariams apie suvaz.av.ma. pranesama last.ska,

4.3 LTPAlamySsudaro prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, rzdminkas bei
suvaziavime isrinkti tikrieji LTPA nanai;
l * 1 valdvba isrenka viceprezidenta^ sekretonu. ir lzdimnicaj

balso lemiamas;

4.3.3. valdyba atstovauja LTPA ir veikia jos vardu. Valdyba:
saukia suvaziavimaj

..

.

sprendzia turtinius ir leSupanaudojimo klausimus,
priima ir pasalina asociacijos nanus;
. rekomenduoja teismo psichiatvus (psichologus) SAM sertilikalm gauu,
. rekomenduoja priimti i garbes nanus;

- organizuoja asociacijos veikia. ir rengumis;

J Lm^JP^ viceprezidentas, sekretorius, izdimnkas ir loti

nanatilnkam, s'metu kadencjai. Isr.nktiems valdybo,»nUms del torn

nors priezasciu negalint eiti savo pare.gu, nanus , paieigas sku.a LT1 A
43 5™apreaz«\.dovauja valdybos veiklai ir jos igaliotas aistovauja
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It rP,e7klentui ne»alint vykdyti savo pareigu, jo pareigas tarn tikru

SS JSjTiJSS viceprezidentas. Valdyba renkasi ne rec.au

S!p
"al^ per ketvTrb, LTPA valdyba kasmet pnvalo atsiskaityti
suvaziavimui apie per atsiskaitomajilaikotarpiathktadarbaj

43 6^™ tvrko LTPA valdybos dokumentacija, Izdimnkas atheka

4-3'6' vaWybosnmodyt, apskait,. Esant reikalui, valdyba samdo 1etat.ru

<Jp£lffl£SS}£& »U** LTPA U ,r nnansin,
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Grupes Sirenka" vadova, Grupes vadovaujasi siais istatais ir nera junduna.

47AsocSos struktOriniai padaliniai gali buti steigiami tentorium priacipu

esant ne ma&au 10 nam, Strukturinius padalimus steigia ir ju veikia. gab
nutraukti
valdyba. Strukturiniai padalima. nera J^™**£
vadovaujasi siais istatais. Padalima. issirenka savo vadova. Icons ats.skaito
48LTPA valdyba, gavus pranesima. apie teismo psichiatro, teismo psichologo

LTPA nano'etiicos pazeidima, apie tai mformuoja LTPA nanus ir atsjzvdguM

i fa pasiulymus, per 10 darbo dienq sudaro Etikos kom ya, Kom si a
iom ne maaau kaip is 5LTPA narii, Ikomisija. galiMti kviecami^
taigu ir organizaciju (universiteui, Sveikatos apsaugos mm stenjos,
TeSgumo mimstenjos, psichiatru. asociacijos ir tt) atstovai. Etikos k=
per 1 menesj turi pateikti savo isvada, kun paskelbiama LTPA mleineto

svetaineje. APie Etikos komisijos isvada. mformuojami visi LTPA nana. be.
skunda.apie etikos pazeidima_pateik?s asmuo ar instituc.ja.

5. LTPALESOS
f .l.LTPA lesas sudaro:

5.1.1.

5.1.2.

stojamasis ir kasmetinis nario mokestis. Ju dydi nustato suvaziavimas;
fizinhi asmemi, labdaros organizaciju ir
(paaukotos) lesos;

5.1.3.

nevalstybiniri

organizaciju,

tarptautinhi

v
visuomeniniii

organizaciju

dovanotos (paaukotos) lesos;
5.1.4.

kredito istaigu palukanos uz saugomas savo lesas;

5.1.5.

skolintos kapitalo lesos;

5.1.6.

[plaukos, leidybos ir atskaitymai [steigtiiimoniupajamu;

5.1.7..

kitos teisetai gautos lesos.

5.2.LTPA lesos naudojamos istatuose numatytiems tikslams igyvendmti.
5.3.Visus fmansinius dokumentus pasiraso prezidentas Gam nesant - jo [gahotas
viceprezidentas) ir izdininkas.

6. LTPA VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA
6.1.LTPA veikia gali pasibaigti:
6.1.1

LTPA suvaziavimui priemus sprendima. reorganizuoti LTPA, t.y. padalyti [
kelias naujas visuomenines organizacijas arba prisijungti pne
visuomenines organizacijos;

6.1.2 . LTPA suvaziavimui priemus sprendima nutraukti veiklaj
6.1.3 . teismui priemus sprendima^ nutraukti LTPA veikia.

6.2.LTPA reorganizuojama ar nutraukiama jos veikia suvaziavime balsavns uz tai
2/3 tikruju nariu ir paskyrus likvidacin? komisij^.

6.3.llTPA lesos ir turtasj atsiskaiciuos su kreditoriais ir samdomais darbuotojais,
sunaudojamos likvidacines komisijos sprendimu galiojanciu istatymu
nustatyta tvarka.
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