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Įregistruota juridinių asmenų registre 
2018 m. balandžio 9 d. Kodas 190652327 

Lietuvos fizikų draugijos 
 

ĮSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Lietuvos fizikų draugija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 
juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.  
  
2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.  
 
3. Asociacijos finansiniai metai prasideda liepos 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d. 
 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 
 
4. Pagrindinis Asociacijos tikslas yra vienyti Lietuvos fizikus, koordinuoti ir remti jų 
veiklą, siekiant prisidėti prie fizikos mokslo Lietuvoje plėtotės ir rūpinantis fizikos 
mokymu aukštosiose mokyklose ir kitose švietimo įstaigose. 
 
5. Kiti Asociacijos tikslai: 

5.1. sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su 
kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacinėmis struktūromis, 
plėtoti tarptautinius ryšius; 
5.2. atstovauti ir ginti Asociacijos narių profesinius interesus; 
5.3. propaguoti visuomenėje fizikos mokslo pasiekimus ir jų praktinę reikšmę, 
rūpintis gamtamokslinės kultūros ugdymu. 
 

6. Siekdama savo tikslų, Asociacija veikia šiose srityse: 
6.1. organizuoja mokslinės, pedagoginės, informacinės ir populiariosios fizikos 
literatūros leidybą, dalyvauja fizikos mokslinių ir metodinių žurnalų leidyboje; 
6.2. bendradarbiauja su valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis fizikos  
mokymo ir su tuo susijusiais klausimais, ypatingą dėmesį skirdama fizikai gabių 
mokinių neformaliojo švietimo sistemos plėtrai; 
6.3. organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, pasitarimus; 
6.4. vykdo fizikos mokslo pasiekimų ir jų praktinės reikšmės propagavimą 
visuomenėje; 
6.5. rūpinasi fizikų kalbos kultūros kėlimu, fizikos terminijos ir fizikos istorijos 
Lietuvoje plėtojimu; 
6.6. bendradarbiauja su kitų valstybių fizikų draugijomis, kitomis mokslo ir 
švietimo institucijomis bei asmenimis, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, 
pasitarimuose ir kituose renginiuose, skirtuose fizikos klausimams nagrinėti. 

 
7. Siekdama savo tikslų pasirinktose srityse, Asociacija vykdo šią veiklą: 

58.11       Knygų leidyba 
58.14       Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 
63            Informacinių paslaugų veikla 
72.19.20  Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 
72.20       Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 
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74.3         Vertimai raštu ir žodžiu 
85.2         Pradinis ugdymas 
85.3         Vidurinis ugdymas 
85.4         Aukštasis mokslas 
85.6         Švietimui būdingų paslaugų veikla 
91.01       Bibliotekų ir archyvų veikla 
94.12       Pofesinių narystės organizacijų veikla  
 

8. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas. 
  
 
III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
9. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, 
pateikę prezidentui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir 
Lietuvos fizikų draugijos asamblėjos (toliau – LFD asamblėja) nustatyta tvarka sumokėję 
nustatyto dydžio stojamąjį įnašą ir nario mokestį. 
 
10. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, bei priėmimo, išstojimo, 
pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama LFD asamblėjos sprendimu. 
 
11. Asociacijos narys turi tokias teises: 

11.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime; 
11.2. būti Asociacijos skyriaus deleguotas į LFD asamblėją ir balsuoti joje; 
11.3. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis; 
11.4. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą 
informaciją apie jos veiklą. 
11.5. Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises. 
 

12. Asociacijos narių pareigos: 
12.1. laikytis Asociacijos įstatų; 
12.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, LFD asamblėjos, valdymo organų 
nutarimus; 
12.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose. 
12.4. reguliariai mokėti nario mokestį. 
 

 
IV. ASOCIACIJOS VIDINĖ STRUKTŪRA 

 
13. Asociacijos veikla organizuojama Asociacijos nariams savanoriškai jungiantis į 
struktūras – Asociacijos skyrius (toliau – Skyrius). 
14. Skyriai kuriami stambesnėse mokslo, studijų įstaigose, gamybinėse organizacijose, taip 
pat teritoriniu principu. Skyriai steigiami esant ne mažiau kaip 5 nariams. Kiekvienas 
narys priklauso tik vienam skyriui. 
 
15. Skyriai neturi juridinio asmens teisių. 
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16. Skyriaus funkcijos: 
16.1. svarstyti skyriaus narių bendrą veiklą; 
16.2. bendradarbiauti su kitais skyriais, siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus; 
16.3. vadovaudamiesi Valdybos nustatytomis kvotomis, deleguoti narius – skyriaus 
atstovus į LFD asamblėją; 
16.4. teikti pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui ar LFD asamblėjai.  

 
17. Aukščiausias skyriaus organas yra jo narių visuotinis susirinkimas, šaukiamas ne 
rečiau kaip kartą per metus. Laikotarpiu tarp susirinkimų skyriui vadovauja skyriaus narių  
išrinktas skyriaus vadovas, renkamas 4 metų kadencijai. 
 
18. Skyriaus vadovas: 

18.1. organizuoja skyriaus narių susirinkimus; 
18.2. palaiko ryšius su valdyba; 
18.3. informuoja skyriaus narius apie Asociacijos teikiamas paslaugas – rengiamas 
konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius. 

 
19. Neeilinį skyriaus narių visuotinį susirinkimą gali inicijuoti skyriaus vadovas arba 
iniciatyvinė grupė, sudaryta nemažiau kaip 1/3 skyriaus narių.  
 
 

V. ASOCIACIJOS ORGANAI 
 
20. Asociacijos organai yra šie: 

20.1. aukščiausias Asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas; 
20.2. dalį Visuotinio narių susirinkimo teisių turintis organas – LFD 
asamblėja,kurią sudaro skyrių deleguoti atstovai; 
20.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas; 
20.4. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba; 
20.5. revizorius. 

 
21. Visuotinis narių susirinkimas: 

21.1. keičia Asociacijos įstatus; 
21.2. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar 
likvidavimo; 
21.3. sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, jei pagal Lietuvos 
Respublikos asociacijų įstatymą ir šiuos Įstatus tai nėra priskirta kitų Asociacijos 
organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos. 

 
22. Iniciatyvos teisę sušaukti visuotinį narių susirinkimą turi Valdyba arba ne mažiau kaip 
1/3 narių, pateikę prašymą prezidentui. Visuotinį narių susirinkimą šaukia prezidentas. 
Prezidentas, gavęs prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pradėti Visuotinio 
narių susirinkimo organizavimą. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip 
20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 43 punkte nurodyta 
tvarka. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 5 dienas šaukiamas 
pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio 
susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo narių. 
Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu 
sutinka visi Asociacijos nariai. 
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23. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 
1/2 narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 21 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu 
dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, 
neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 
21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti 
reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų. 
 
24. LFD asamblėja yra Asociacijos organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo 
teisių. Kiekvienas skyrius į LFD asamblėją deleguoja valdybos nurodytą dalyvių skaičių, 
kuris yra proporcingas skyriuje esančių narių-fizinių asmenų skaičiui, ir kiekvieno skyriuje 
esančio nario-juridinio asmens nurodytą vieną atstovą (fizinį asmenį). 
  
25. LFD asamblėja: 

25.1. nustato ilgalaikes Asociacijos veiklos kryptis; 
25.2. renka ir atšaukia prezidentą, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius 
nuostatus;  
25.3. renka ir atšaukia valdybą ar jos narius, nustato valdybos narių skaičių; 
25.4. skiria revizorių (auditorių) ir nustato jo vykdomos veiklos apmokėjimo 
tvarką, tvirtina jo ataskaitas; 
25.5. tvirtina narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarką; 
25.6. nustato stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; 
25.7. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo 
nariams tvarką; 
25.8. tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę; 
25.9. analizuoja ir vertina Valdybos veiklos ataskaitą. 
25.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų 
juridinių asmenų dalyviu. 

 
26. Eilinę LFD asamblėją šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius 
nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba   eilinės LFD 
asamblėjos nesušaukia, revizorius pateikia prašymą tai padaryti Prezidentui. Gavęs 
prašymą, prezidentas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų inicijuoti eilinės LFD 
asamblėjos sušaukimą. Apie šaukiamą LFD asamblėją ne vėliau kaip 20 dienų iki 
susirinkimo dienos pranešama kiekvienam skyriui įstatų 43 straipsnyje nurodyta tvarka, 
nurodant, kiek dalyvių turi skyrius deleguoti į asamblėją. Jeigu LFD asamblėjoje nėra 
kvorumo, per 5 dienas šaukiama pakartotina LFD asamblėja, kuri turi teisę priimti 
sprendimus neįvykusios asamblėjos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek asamblėjoje 
dalyvavo deleguotų atstovų. 
 
27. LFD asamblėjoje kiekvienas skyrių deleguotas dalyvis turi tiek balsų, keliems 
Asociacijos nariams jis atstovauja. Valdybos nariai, kurie nepateko tarp skyrių deleguotų    
atstovų, dalyvauja LFD asamblėjoje be balsavimo teisės. LFD asamblėja gali priimti 
sprendimus, kai joje dalyvaujantys skyių deleguoti asmenys atstovauja daugiau kaip 
1/2(vieną antrąją) visų Asociacijos narių. LFD asamblėjos sprendimas laikomas priimtu, 
kai už jį gauta daugiau narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, 
neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).  
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28. Neeilinę LFD asamblėją iniciuoti ir organizuoti gali iniciatyvinė grupė, sudaryta 
nemažiau kaip iš 20 % Asociacijos narių, valdyba arba prezidentas. 
 
29. Prezidentą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina 
pareiginius nuostatus LFD asamblėja; 
 
30. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais 
asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. 
 
31. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nurodytų funkcijų: 

31.1. kartu yra ir valdybos pirmininkas bei vadovauja valdybai; 
31.2. atsako už asociacijos tikslų įgyvendinimą; 
31.3. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro sutartis su jais; 
31.4. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir 
pateikia ją LFD asamblėjai; 
31.5. pateikia ar organizuoja Asociacijos duomenų, informacijos ir dokumentų 
pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui; 
31.6. pateikia ar organizuoja informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam 
narių susirinkimui, LFD asamblėjai, valdybai ir Asociacijos nariams; 
31.7. atsako už LFD asamblėjos nutarimų įgyvendinimą; 
31.8. analizuoja valdybos pasiūlymus; 
31.9. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą 
paskelbimą; 
31.10. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos 
savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka; 
31.11. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir prezidento pareiginiuose 
nuostatuose nustatytas iš asociacijos veiklos kylančias funkcijas. 

 
32. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. 
 
33. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia bei jos narių skaičių nustato LFD 
asamblėja. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos 
narių-juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. 
 
34. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris 
lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Skyrių deleguotasdalyvis LFD 
asamblėjoje turi teisę jo atstovaujamų Asociacijos narių balsus paskirstyti savo nuožiūra, 
atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų 
surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų 
valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas LFD asamblėjos dalyvis 
gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. 
 
35. Prezidentas kartu yra ir valdybos pirmininkas. 
 
36. Valdybos nariams už veiklą valdyboje gali būti atlyginama. 
 
37. Valdyba: 
37.1.  Vykdo Asamblėjos pavedimus. 
37.2. steigia ir likviduoja skyrius; 
37.3. organizuoja visuotinius narių susirinkimus ir LFD asamblėjas; 
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37.4. organizuoja sąskaitų bankuose, Asociacijos turto ir lėšų tvarkymą; 
37.5. organizuoja asociacijos dokumentacijos tvarkymą; 
37.6. įgyvendina skyrių narių susirinkimo nutarimus; 
37.7. svarsto asociacijos narių, valdybos narių ir prezidento keliamus klausimus; 
37.8. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, 
mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir 
teikia siūlymus šiais klausimais skyrių LFD asamblėjai; 
37.9. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos 
veikloje kylančius klausimus. 
 
38. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos pasėdžius šaukia prezidentas. 
Valdybos posėdį taip pat gali inicijuoti daugiau kaip 1/3 valdybos narių. Valdyba gali 
priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Sprendimai 
priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma. 

VI. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS 
VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

 
39. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. 
 
40. Prezidentas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eilinei 
LFD asamblėjai praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį. 
 
41. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo LFD asamblėjos 4 metų laikotarpiui išrinktas 
revizorius. 
 
 
 

VII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 
 

42. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro 
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 
 
43. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama 
nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti 
Asociacijos buveinėje. 
 
44. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką 
tvirtina valdyba. 
 
45. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija elektroninėje formoje nariams 
pateikiama neatlygintinai. 
 

VIII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS 
NUTRAUKIMO TVARKA 

 
46. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti 
filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina 
Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais. 
 



  

7 psl. 
 

IX. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 
 

47. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. 
 

X. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA 
         
48. Asociacijos buveinė keičiama LFD asamblėjos sprendimu. 
 

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA 
 
49. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą 
Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. 
 
50. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka. 

 
     

Įstatai priimti Visuotiniame Lietuvos fizikų draugijos susirinkime 2017 m. spalio mėn. 05 d. 
 
 
 
2017.10.05       

Juozas Vidmantis Vaitkus 
Lietuvos fizikų draugijos prezidentas 

 
Vincentas Dienys 

      Lietuvos fizikų draugijos mokslinis sekretorius 


