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Jaunųjų gydytojų asociacijos veiklos reglamentas

Pirmas skirsnis. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šis reglamentas apibrėžia Jaunųjų gydytojų asociacijos (toliau - JGA) darbo tvarką.
1.2. Be šio reglamento, asociacijos veiklos klausimus taip pat reguliuoja JGA įstatai, kiti
organizacijos reglamentai bei Lietuvos Respublikos įstatymai.
Antras skirsnis. Interesų atstovavimo tvarka.
2.1. JGA interesus atstovauja Prezidentas arba Valdybos pirmininkas ir/ar jų deleguoti nariai.
Prezidentui ar Valdybos pirmininkui tokių įgaliojimų nenurodžius, sprendimą dėl atstovavimo
priima Valdyba.
Trečias skirsnis. Darbo grupių, veiklos komandų tvarka.
3.1. Darbo grupė – ribotam laikui sudaroma žmonių grupė, kuri turi konkretų tikslą ir terminą
jam pasiekti.
3.2. Veiklos komanda – žmonių grupė, kuri vykdo vieną ar kelis ilgalaikius JGA veiklos
tikslus.
3.3. Darbo grupės ir veiklos komandos sudaromos Valdybos nutarimu. Asociacijos nariai gali
inicijuoti darbo grupės ir veiklos komandos sudarymą rašytiniu prašymu Valdybai.
3.4. Darbo grupę arba veiklos komandą sudaro vadovas, asociacijos nariai bei kiti privatūs ar
juridiniai asmenys.
3.4.1. Valdyba gali sudaryti uždarą darbo grupę su iš anksto numatytais jos nariais.
3.5. Darbo grupės ar veiklos komandos vadovą skiria Prezidentas, Valdybos pirmininkas arba
Valdyba. Darbo grupės ar veiklos komandos vadovas tvirtina savo darbo grupės narius. Darbo
grupės narių sudėtis gali kisti.
3.6. Valdyba gali pakeisti darbo grupės ar veiklos komandos vadovą ir, esant reikalui, darbo
grupę ar veiklos komandą panaikinti.
3.7. Darbo grupės ir veiklos komandos yra atskaitingos Valdybai ir darbo rezultatus turi
pateikti iki Valdybos nustatyto termino.
3.8. Darbo grupės veikla yra nutraukiama patvirtinus jos rezultatus Valdyboje.

Ketvirtas skirsnis. JGA Aktyvo ir Biuro veiklos tvarka, JGA Tarybos veikla.
4.1. Biuras – kolegialus JGA vykdymo organas, sudarytas iš Biuro direktoriaus ir Biuro narių.
4.2. Biuro direktorius - vienasmenis Biuro valdymo organas, skiriamas Valdybos sprendimu iš
Biuro narių ir esantis tiesiogiai jai atskaitingas.
4.3. Aktyvas - struktūrinis asociacijos vienetas, sudarytas iš JGA narių, išreiškusių norą
aktyviai prisidėti prie JGA veiklos. Aktyvo nariai turi Biuro direktoriaus priskirtą mentorių iš
Valdybos ar Biuro.
4.4. Biuro narys - Aktyvo narys, vykdantis reguliarią veiklą Biure, turintis apibrėžtas pareigas
bei atsakomybes ir esantis tiesiogiai atskaitingas Komiteto lyderiui.
4.5. Komitetas - reguliarią JGA veiklą užtikrinantis struktūrinis Biuro vienetas, sudarytas iš
komiteto lyderio ir Biuro narių, kuruojamas numatyto Valdybos nario. Išskiriami penki
komitetai:
 renginių organizavimo;
 informacijos sklaidos;
 informacinių technologijų;
 administracijos;
 dizaino.
4.6. Komiteto lyderis - vienasmenis komiteto valdymo organas, tiesiogiai atskaitingas Biuro
direktoriui ir komitetą kuruojančiam Valdybos nariui.
4.7. Komiteto kuratorius - Valdybos narys, prižiūrintis komiteto veiklą ir esantis už tai
tiesiogiai atskaitingas asociacijos Prezidentui ir / ar Valdybos pirmininkui.
4.8. Stojimo į Biurą tvarka:
4.8.1. Aktyvo narys pateikia raštišką arba žodinę užklausą Biuro direktoriui;
4.8.2. Biuro direktorius su aktyvo nariu aptaria lūkesčius ir bandomojo laikotarpio
vertinimo kriterijus bei paskiria kuruojantį mentorių iš Valdybos ar Biuro.
4.8.3. Aktyvo narys pasirinktoje srityje veikia bent tris mėnesius, po kurių Valdybos
posėdyje sprendžiama dėl Biuro narystės. Esant atitinkamoms aplinkybėms, bandomojo
laikotarpio terminas gali būti keičiamas.
4.8.4. Narystę Biure po Direktoriaus teikimo turi patvirtinti Valdyba.
4.9. Biuro narystė atšaukiama pačio Biuro nario prašymu, Biuro direktoriaus ir Valdybos
sprendimu.
4.10. JGA Taryba - struktūrinis patariamasis JGA organas, sudarytas iš JGA prezidento,
Valdybos pirmininko, Biuro direktoriaus, dviejų atstovų iš Vilniaus universiteto bei dviejų
atstovų iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rezidentų tarybų.
Penktas skirsnis. Virtualių sprendimų priėmimo tvarka.
5.1. Asociacijos valdymo, priežiūros ir vykdomieji organai gali rinktis į virtualius posėdžius bei
susirinkimus. Virtualūs posėdžiai ir susirinkimai yra organizuojami įprastine JGA įstatuose
numatyta tvarka.
5.2. Organų nariai taip pat gali dalyvauti fiziniuose posėdžiuose ir susirinkimuose virtualiu
būdu, jeigu dėl objektyvių priežasčių fizinis dalyvavimas yra negalimas.
5.3. Asociacijos valdymo, priežiūros ir vykdomieji organai pavienius sprendimus gali priimti
virtualaus balsavimo būdu. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esminiai asociacijos
veiklos klausimai bei finansiniai klausimai sprendžiami asociacijos organų susirinkimų ir
posėdžių metu.

Šeštas skirsnis. Asociacijos finansinės veiklos ir reprezentacinių išlaidų kompensavimo
tvarka.
6.1. Prieigą prie asociacijos banko sąskaitų turi Prezidentas, Valdybos pirmininkas. asociacijos
buhalteris ir Biuro administracijos komiteto finansininkas.
6.2. JGA vykdomi projektai gali turėti atskiras subsąskaitas, kurias administruoja projekto
vadovai.
6.3. Asociacijos banko korteles administruoja Prezidentas, Valdybos pirmininkas ir Biuro
direktorius. Jeigu JGA vykdomas projektas turi atskirą subsąskaitą, už jos banko kortelės
administravimą yra atsakingas projekto vadovas.
6.4. JGA nariai registruoja su reprezentacijos veiklomis patirtas išlaidas. Veiklos metų
pabaigoje, įvertinus asociacijos finansinius resursus, valdyba sprendžia dėl patirtų
reprezentacinių išlaidų kompensavimo.
6.5. Prezidentas, Valdybos pirmininkas ir Biuro direktorius gali teikti rekomendacijas Valdybai
dėl skatinamųjų finansinių išmokų skyrimo JGA nariams už aktyvią veiklą.
Septintas skirsnis. Nusižengimų nagrinėjimo ir laikinų etikos komisijų veikos tvarka.
7.7. Įvykus JGA veiklos principams prieštaraujantiems nusižengimams ar JGA nariui veikiant
prieš asociacijos interesus, šaukiamas specialus Valdybos posėdis, kuris sprendžia dėl
nuobaudų asociacijos nariui ar tolimesnių veiksmų.
7.8. Jeigu nusižengimą įvykdo Valdybos narys, Prezidentas ar Valdybos pirmininkas sušaukia
laikiną etikos komisiją. Komisiją sudaro ne mažiau nei trys nariai, iš kurių bent vienas –
revizijos komisijos narys. Laikinai etikos komisijai pirmininkauja Prezidentas ar Valdybos
pirmininkas. Išnagrinėjusi atvejį, etikos komisija savo išvadas pristato Valdybai tolimesniam
sprendimui.
Aštuntas skirsnis. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka.
8.1. Asociacijos stojamojo įnašo ir kasmetinio nario mokesčio dydis nustatomas Visuotinio
narių susirinkimo sprendimu.
8.2. Stojamasis įnašas ir kasmetinis nario mokestis pervedami į asociacijos banko sąskaitą.
8.3. Stojamasis ir kasmetinis nario mokestis yra privalomas visiems tikriesiems asociacijos
nariams, jeigu kitaip nenustato Visuotinis narių susirinkimas. Kasmetinis nario mokestis
netaikomas nario stojamaisiais metais.
8.4. Stojamasis įnašas turi būti sumokėtas per vieną mėnesį nuo narystės prašymo patvirtinimo.
8.5. Narystės prašymus tvirtina prezidentas ar valdybos pirmininkas. Ypatingais atvejais,
sprendimas dėl nario priėmimo į asociaciją priimamas valdybos posėdžio metu.
8.6. Kasmetinis mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų balandžio 1 d.
8.7. Atleisti nuo asociacijos nario mokesčio mokėjimo ar sumažinti jo dydį atskiriems
asociacijos nariams gali tik Visuotinis narių susirinkimas Valdybos teikimu.
8.8. Iš asociacijos išstojusiems ar pašalintiems nariams jų stojamasis įnašas ir nario mokesčiai
nėra grąžinami.

Devintas skirsnis. Kandidatavimo į prezidento, valdybos nario ir revizijos komisijos nario
pozicijas tvarka.
9.1. Motyvaciniai laiškai į prezidento bei valdybos narių pozicijas siunčiami Valdybos
pirmininkui likus ne daugiau kaip 28 d. ir ne mažiau kaip 14 d. iki paskelbtos Visuotinio
susirinkimo datos
9.2. Motyvaciniai laiškai viešinami JGA nariams likus ne mažiau kaip 10 d. iki Visuotinio
susirinkimo datos.
9.3. Kandidatūros į revizijos komisijos narių pozicijas keliamos Visuotinio susirinkimo metu.
Dešimtas skirsnis. Baigiamosios nuostatos.
10.1. JGA reglamentas gali būti keičiamas ar papildomas Visuotinio susirinkimo arba Valdybos
sprendimu.
10.2. Reglamento pakeitimų ar papildymų projektus teikia Valdyba, Prezidentas ar ne mažiau
nei dešimties tikrųjų JGA narių iniciatyvinė grupė.
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