LIETUVOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGA
ĮSTATAI
1. Bendrieji nuostatai
1.1. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (toliau - “Sąjunga”) yra savarankiška asociacija, vienijanti
mokslo, kultūros, švietimo darbuotojus, doktorantus, o taip pat asociacijas bendriems tikslams
siekti ir interesams tenkinti.
1.2. Pilnas sąjungos pavadinimas - Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.
1.3. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo nuo įstatų įregistravimo
dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas.
1.4. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais
įstatais.
1.5. Sąjunga pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus
įsipareigojimus.
1.6. Sąjunga įsteigta neribotam laikui ir veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.7. Sąjunga turi organizacinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą.
1.8. Sąjungos buveinė yra J.Basanavičiaus g. 6, Vilnius.
1.9. Sąjungos teisinė forma yra asociacija.
2. Sąjungos tikslai, funkcijos ir uždaviniai
2.1. Rūpintis jaunų mokslininkų profesiniu pasirengimu, remti jų kūrybinę veiklą, sudaryti
palankias sąlygas perimti pažangiausią pasaulio mokslo patyrimą.
2.2. Didinti mokslo savarankiškumą ir atsakomybę, formuoti visuomenės palankumą mokslui.
2.3. Vykdyti mokslinę – tiriamąją veiklą.
2.4. Vykdyti švietėjišką bei mokslo populiarinimo veiklą masinėse informacijos priemonėse,
organizuoti seminarus, konferencijas, viešas diskusijas, kitus renginius.
2.5. Bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis, asociacijomis bei privačiais asmenimis,
prisidėti prie švietimo ir mokslo sistemos kūrimo ir plėtotės.
2.6. Organizuoti švietėjiškus, kultūrinius konkursus, skirti premijas.
2.7. Bendradarbiauti su Lietuvos mokymo įstaigomis (universitetais, bendrojo lavinimo
mokyklomis), kultūros įstaigomis (bibliotekomis, muziejais, kultūros centrais ir t.t.), mokslo
įstaigomis.
2.8. Bendradarbiauti su kitų valstybių jaunais mokslininkais, jų organizacijomis.
2.9. Dalyvauti tarptautinių organizacijų bei programų veikloje.
2.10. Organizuoti seminarus, mokymosi, kvalifikacijos kėlimo kursus, vykdyti kitą švietėjišką veiklą.
3. Sąjungos teisės ir pareigos
3.1. Sąjunga gali:
3.1.1. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo
tikslus ir uždavinius;
3.1.2. organizuoti susirinkimus ir masinius renginius;
3.1.3. turėti sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka;
3.1.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudoti ar juo disponuoti;
3.1.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
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3.1.6. samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai;
3.1.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių
organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
3.1.8. steigti įmones, fondus ir įstaigas. Jie steigiami ir veikia pagal atitinkamus įstatymus;
3.1.9. steigti visuomenės informavimo priemones;
3.1.10. stoti į sąjungas, susivienijimus ir išstoti iš jų;
3.1.11. stoti į tarptautines organizacijas;
3.1.12. vykdyti leidybinę veiklą.
3.2. Sąjunga atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės
institucijoms, moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
4. Sąjungos nariai, jų priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Sąjungos tvarka bei sąlygos
4.1. Sąjunga gali turėti tikruosius ir garbės narius.
4.2. Sąjungos tikrieji nariai gali būti Lietuvos piliečiai ar užsieniečiai, nuolat gyvenantys bei
dirbantys mokslinį darbą Lietuvoje, o taip pat asociacijos, kurių tikslai ir uždaviniai neprieštarauja
Sąjungos tikslams ir uždaviniams; kurių nariai yra tik fiziniai asmenys ir ne mažiau kaip pusė jų
narių tenkina Sąjungos tikriesiems nariams keliamus reikalavimus. Norintis tapti Sąjungos tikruoju
nariu asmuo pirmininkui pateikia raštišką prašymą jį priimti, o norinti tapti Sąjungos tikrąja nare
asociacija pateikia dokumentus, liudijančius, kad asociacijos įstatuose nustatyta tvarka buvo
priimtas nutarimas įstoti į Sąjungą ir kad ji atitinka asociacijoms - Sąjungos narėms - keliamus
reikalavimus. Į Sąjungos garbės narius priimami Lietuvos ar užsienio piliečiai, ypatingai nusipelnę
Sąjungai savo veikla ar parama. Tikriesiems nariams taikomas 35 m. amžiaus apribojimas. Garbės
narių amžiui apribojimų nėra.
4.3. Sąjungos narių skaičius neribojamas.
4.4. Naujų kandidatų narystę tvirtina Sąjungos Visuotinis susirinkimas arba, esant reikalui, tarp
Visuotinių susirinkimų priimti narį gali Taryba. Kandidatas laikomas Sąjungos nariu nuo to laiko,
kai, patvirtinus jo narystę, jis sumoka stojamąjį įnašą, jei toks nustatytas. Garbės narius į Sąjungą
pirmininko teikimu priima Visuotinis susirinkimas.
4.5. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką nustato Visuotinis
susirinkimas.
4.6. Sąjungos būstinėje turi būti visų jos narių sąrašas. Su juo turi teisę susipažinti kiekvienas
Sąjungos narys.
4.7. Sąjungos narys gali būti pašalintas iš Sąjungos Visuotinio susirinkimo arba Tarybos nutarimu,
jei jis:
4.7.1. vykdo priešingą Sąjungos tikslams viešą veiklą arba nesilaiko Sąjungos įstatų;
4.7.2. ilgau nei pusę metų nuo nustatyto laiko nesumoka jam priklausančio sumokėti nario
mokesčio;
4.8. Išstojusiems ar pašalintiems nariams jų sumokėti stojamieji įnašai bei narių mokesčiai
negrąžinami.
4.9. Tikrųjų narių narystė Sąjungoje baigiasi sulaukus 36 metų.
4.10. Sąjungos nariai gali išstoti iš Sąjungos, pateikdami atitinkamą prašymą pirmininkui.
5. Sąjungos narių teisės ir pareigos
5.1. Sąjungos tikrieji nariai turi teisę:
5.1.1. rinkti ir būti renkami į Tarybą, bei Sąjungos pirmininku;
5.1.2. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis:
5.1.3. gauti informaciją apie Sąjungos veiklą;
5.1.4. naudotis Sąjungos sukaupta informacija;
5.1.5. dalyvauti Sąjungos organizuojamuose renginiuose;
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5.1.6. dalyvauti diskusijose, balsuoti Visuotiniame susirinkime;
5.1.7. inicijuoti ir vykdyti projektus Sąjungos vardu bei juose dalyvauti visą projekto
trukmės laikotarpį, jei jų veikla neprieštarauja LR įstatymams ir atitinka Sąjungos tikslus.
5.1.8. išstoti iš Sąjungos.
5.2. Garbės nariai turi tas pačias teises kaip ir tikrieji, išskyrus balsavimo teisę Visuotiniame
susirinkime ir teisę rinkti bei būti renkamiems į Pirmininkus bei Tarybą.
5.3. Tikrieji Sąjungos nariai turi šias pareigas:
5.3.1. laikytis Sąjungos įstatų;
5.3.2. laiku sumokėti nustatytus narių mokesčius;
5.3.3. vykdyti Visuotinio susirinkimo ir Tarybos posėdžių nutarimus ar sprendimus;
5.3.4. dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose.
5.4. Tarybos nariai privalo dalyvauti Tarybos posėdžiuose.
6. Sąjungos valdymas
6.1 Sąjungos organai yra Visuotinis susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - Pirmininkas ir
kolegialus valdymo organas - Taryba. Sąjunga taip pat gali turėti Patarėjų tarybą, turinčią
patariamojo balso teisę.
7. Visuotinis susirinkimas
7.1. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausiasis Sąjungos organas, šaukiamas kiekvienais metais, turi
didžiausią galią. Visi Sąjungos nariai turi pareigą dalyvauti Visuotiniame susirinkime. Priimant
sprendimus, kiekvienas tikrasis Sąjungos narys turi vieną balsą. Asociacijos – Sąjungos tikrosios
narės – vardu balsuoja asociacijos įstatų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas (jei atstovas yra tikrasis
Sąjungos narys, jis turi du balsus). Prieš priimdamas sprendimą, Visuotinis susirinkimas išklauso
Patarėjų tarybos narių pareikštas nuomones.
7.2. Visuotinis susirinkimas gali:
7.2.1. priimti ir keisti įstatus;
7.2.2. nustatyti Sąjungos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
7.2.3. nustatyti Sąjungos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
7.2.4. steigti Sąjungai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones;
7.2.5. priimti sprendimą reorganizuoti ir likviduoti Sąjungą;
7.2.6. spręsti Sąjungos narių priėmimo ir šalinimo klausimus;
7.2.7. nustatyti Sąjungos organizacinę struktūrą, steigti padalinius, suteikti jiems įgaliojimus,
tvirtinti padalinių įstatus;
7.2.8. priimti nutarimus dėl stojimo į kitas sąjungas bei tarptautines organizacijas;
7.2.9. nustatyti Tarybos narių skaičių, rinkti ir atšaukti pirmininką, Tarybą, revizorių,
tvirtinti Patarėjų tarybos sudėtį.
7.3. Visuotinį susirinkimą šaukia Sąjungos Taryba. Apie šaukiamą Visuotinį susirinkimą ne
vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų skelbiama Tarybos patvirtintame Sąjungos interneto
puslapyje ir/arba spaudoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais. Pranešime nurodoma šaukiamo susirinkimo data, laikas, vieta ir numatoma darbotvarkė.
7.4. Visuotinis susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Sąjungos tikrųjų narių.
Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta Sąjungos tikrųjų narių balsų dauguma,
išskyrus šių įstatų 7.2.1, 7.2.5 ir 7.2.7 punktuose numatytus atvejus, kuriais nutarimai priimami ne
mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime tikrųjų narių balsų dauguma. Balsavimo būdą pasirenka
pats susirinkimas.
7.5. Jei į Visuotinį susirinkimą susirenka mažiau negu pusė tikrųjų Sąjungos narių, susirinkę nariai
privalo nuspręsti, kada bus šaukiamas pakartotinis Visuotinis susirinkimas. Jis šaukiamas įprasta
Visuotinių susirinkimų šaukimo procedūra. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas
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nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus. Nutarimai pakartotiniame
Visuotiniame susirinkime priimami įprasta Visuotinio susirinkimo tvarka.
7.6. Tikrasis narys, negalintis dalyvauti Visuotiniame susirinkime, numatomais darbotvarkės
klausimais gali balsuoti raštu. Tokiame balsavimo pareiškime šalia kiekvieno Visuotinio
susirinkimo darbotvarkės punkto turi būti nurodyta, kaip narys balsuoja. Balsavimo pareiškimas
tvirtinamas parašu. Tikrasis narys, balsuojantis raštu, privalo pasirinkti patikimą balsavimo
pareiškimo išsiuntimo ar perdavimo būdą bei įvertinti laiką, reikalingą pareiškimui perduoti jo
pasirinktu būdu, kad balsavimo pareiškimas pasiektų Visuotinį susirinkimą iki 7.3 punkte
minimame pranešime nustatytos Visuotinio susirinkimo pradžios valandos. Pareiškimai, gauti po
nurodytos pradžios valandos, į balsų skaičių neįskaitomi. Jei Visuotinis susirinkimas nepatvirtina
numatytos darbotvarkės, balsavimo pareiškimai tampa negaliojantys. Visi tikrųjų narių balsavimo
pareiškimai su žyma apie jų gavimo datą ir laiką pridedami prie Visuotinio susirinkimo protokolo.
7.7. Tikrasis narys, negalintis dalyvauti Sąjungos Visuotiniame susirinkime ir nenorintis balsuoti
raštu, gali notariškai įgalioti už jį balsuoti kitą Sąjungos narį, kuris dalyvaus Visuotiniame
susirinkime. Įgaliojimas sudaromas raštu, jame nurodoma sudarymo data ir vieta, įgaliotojo bei
įgaliotinio vardai ir pavardės, galiojimo terminas. Įgaliojimas turi būti pasirašytas asmeniškai.
Telekomunikacijų priemonėmis perduotas įgaliojimas galioja, jei tekstas įskaitomas ir įmanoma
identifikuoti įgaliotojo parašą. Įgaliojimai pridedami prie Visuotinio susirinkimo protokolų.
8. Sąjungos Taryba
8.1. Taryba yra kolegialus valdymo organas. Ją sudaro nariai, kurių skaičių nustato Visuotinis
susirinkimas, ir Sąjungos pirmininkas.
8.2. Taryba renkama Visuotiniame susirinkime vienerių metų laikotarpiui.
8.3. Taryba:
8.3.1. šaukia Visuotinį susirinkimą;
8.3.2. organizuoja Sąjungos veiklą;
8.3.3. priima Tarybos darbo reglamentą;
8.3.4. tarp Visuotinių susirinkimų sprendžia Sąjungos narių priėmimo ir šalinimo
klausimus;
8.3.5. sprendžia kitus Sąjungos klausimus, išskyrus tuos, kurie priskirti Visuotinio
susirinkimo, Sąjungos pirmininko ir Patarėjų tarybos kompetencijai;
8.3.6. prieš priimdama sprendimą, išklauso Patarėjų tarybos narių pareikštas nuomones.
8.4. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Šiuos Tarybos posėdžius
šaukia Sąjungos pirmininkas. Tarybos posėdis taip pat šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip
trečdalis Tarybos narių. Nutarimai Tarybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma,
dalyvaujant daugiau kaip pusei Tarybos narių. Jei balsuojant Tarybos posėdyje balsai pasiskirsto po
lygiai, lemia pirmininko balsas.
8A. Sąjungos Patarėjų taryba
8A.1. Patarėjų taryba yra patariamasis Sąjungos organas. Į Patarėjų tarybą Sąjungos pirmininkas
kviečia žymius mokslo, kultūros bei visuomenės veikėjus. Asmenis, sutikusius dalyvauti Patarėjų taryboje,
jos nariais tvirtina Visuotinis susirinkimas.
8A.2. Sąjungos pirmininkas Patarėjų tarybos narius kviečia į oficialius Sąjungos renginius:
Visuotinius susirinkimus, Tarybos posėdžius ir t.t. Visuotiniuose susirinkimuose ir Tarybos posėdžiuose
pirmininkas pristato Patarėjų tarybos narių pareikštas nuomones.
9. Pirmininkas
9.1. Sąjungos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas.
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9.2. Pirmininkas renkamas vieneriems metams.
9.3. Pirmininką Visuotinis susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai arba jis gali
atsistatydinti padavęs raštišką prašymą.
9.4. Pirmininkas:
9.4.1. analizuoja Sąjungos veiklą, lėšų panaudojimą ir teikia siūlymus Visuotiniam
susirinkimui bei Tarybai;
9.4.2. Visuotiniam susirinkimui atsiskaito už Sąjungos veiklą bei pajamas ir išlaidas
ataskaitiniu laikotarpiu;
9.4.3. vykdo kitas Visuotinio susirinkimo pavestas funkcijas;
9.4.4. vienasmeniškai veikia, sudaro sandorius Sąjungos vardu;
9.4.5. vienasmeniškai atstovauja Sąjungos interesams santykiuose su kitais asmenimis;
9.4.6. Pasirašo Sąjungos dokumentus, pirmininkauja Tarybos posėdžiams;
9.4.7. Tvarko Sąjungos lėšas ir atsako už tinkamą jų panaudojimą.
9.5. Pirmininkas turi teisę turėti vieną ar kelis vicepirmininkus, deleguoti jiems dalį savo įgaliojimų.
Vicepirmininkai skiriami ir atšaukiami Tarybai pritariant atitinkamam pirmininko siūlymui.
10. Finansinės veiklos kontrolė
10.1. Sąjungos finansinę veiklą kontroliuoja revizorius.
10.2. Jis privalo:
10.2.1. tikrinti Sąjungos finansinę metų apskaitą ir kitus finansinės buhalterinės veiklos
dokumentus;
10.2.2. Visuotinio susirinkimo pavedimu atlikti Sąjungos finansinius buhalterinius
patikrinimus;
10.2.3 artimiausiame Visuotiniame susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus
pažeidimus;
10.2.4. Visuotiniame susirinkime pateikti Sąjungos finansinės metų veiklos patikrinimo
ataskaitą.
11. Sąjungos filialų ir atstovybių steigimo bei likvidavimo tvarka
11.1. Sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys ir
naudojasi Sąjungos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialai ir atstovybės veikia pagal Sąjungos įstatus
ir Visuotinio susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi filialo arba atstovybės įstatuose.
11.2. Filialai ir atstovybės steigiami ir likviduojami, jų įstatai tvirtinami Sąjungos Visuotinio
susirinkimo nutarimu.
12. Sąjungos turtas ir lėšų šaltiniai
12.1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos
įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš šio skirsnio 12.2 punkte
nurodytų šaltinių.
12.2. Sąjungos pajamų šaltiniai:
12.2.1. stojamieji bei nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
12.2.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
12.2.3. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
12.2.4. Sąjungos įsteigtų įmonių pelnas;
12.2.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas;
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12.2.6. iš valstybės, valdžios ir valdymo institutų gautos lėšos konkrečioms kultūros,
švietimo, mokslo ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos naudojamos ir už jas
atsiskaitoma įstatymų nustatyta tvarka;
12.2.7. labdara, parama;
12.2.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
12.3. Sąjungos lėšos naudojamos šiuose Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
13. Sąjungos informacijos pateikimo tvarka
13.1. Sąjungos pranešimai skelbiami Sąjungos interneto svetainėje. Sąjungos interneto svetainės
adresą tvirtina Taryba. Apie Sąjungos interneto svetainės adreso pasikeitimus informuojami visi
Sąjungos nariai, apie numatomą LJMS reorganizavimą, likvidavimą pranešama viešai Tarybos
patvirtintame Sąjungos interneto puslapyje ir/arba spaudoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
13.2. Jeigu Sąjungos narys keičia savo adresą (ar kitus kontaktinius duomenis), jis privalo pranešti
Sąjungai apie šį pasikeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas
įteiktu.
13.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama
atskiru dokumentu.
14. Sąjungos pertvarkymo ir pabaigos tvarka
14.1. Sąjunga pertvarkoma, pasibaigia Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Visus kitus, šiuose įstatuose neaptartus klausimus, Sąjunga sprendžia, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
Susirinkimo įgaliotas asmuo

Brigita Serafinavičiūtė
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