
 

KLUBO „MOKSLO VEKTORIUS“ 

 

 

 

VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

1. Klubas „Mokslo vektorius“ (toliau  Klubas) yra savanoriška, savarankiška visuomeninė 

asociacija, kuri siekia skatinti, puoselėti ir plėtoti įvairioms visuomenės ir amžiaus 

grupėms skirtas mokslo populiarinimo veiklas Lietuvoje. 

2.  Klubas laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir 

savo veiklą grindžia šiais įstatais 

3. Klubo veiklos tikslai: 

3.1. propaguoti mokslo laimėjimus, įvairiomis formomis pristatant fizinių, biomedicinos, 

technologinių, humanitarinių ir socialinių mokslų pasiekimus mokyklų 

bendruomenėms ir plačiąjai visuomenei, į šias veiklas tolygiai įtraukiant visus 

Lietuvos regionus;  

3.2. koordinuoti asociacijos narių veiklą ir atstovauti jų interesams, skatinant ir plėtojant 

įvairioms visuomenės ir amžiaus grupėms skirtas mokslo populiarinimo ir 

neformalios edukacijos veiklas;   

3.3. susitarimų ir sutarčių pagrindu bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos švietimo ir 

mokslo sistemos, savivaldybių ir kitomis valdžios ar verslo institucijomis, 

tarptautinėmis organizacijomis, siekiančiomis vystyti mokslo populiarinimo ir 

neformalios edukacijos veiklas.  

4. Siekdamas savo tikslų, Klubas veikia šiose srityse: 

4.1. Jaunųjų tyrėjų ir jų vadovų aktyvumo skatinimas, organizuojant veiklas, skirtas 

sudominti ir įtraukti Lietuvos moksleivius į įvairių mokslo sričių tiriamąsias 

veiklas, padėti norintiems gilinti jų dalykines žinias ir formuoti praktinius 

tiriamuosius įgūdžius, skatinti juos rinktis mokslinę karjerą; teikiant metodinę 

pagalbą ir kitaip skatinant mokytojus, vadovaujančius jaunųjų tyrėjų projektams; 

4.2. Gabių vaikų lavinimui skirtų iniciatyvų ir programų įgyvendinimas;  

4.3. Projektų, kuriais siekiama įtraukti visą šeimą (vaikus, tėvus ir senelius) į bendras 

tiriamąsias veiklas, inicijavimas ir įgyvendinimas.  

4.4. Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą veiklų, skirtų senjorams, propagavimas, 

rėmimas ir organizavimas.  

4.5. Pilietinio mokslo (mokslininkų mėgėjų), įvairių visuomenės grupių ir 

bendruomenių inicijuotų tiriamųjų veiklų skatinimas  

4.6. Mokslo populiarinimo formų įvairovės skatinimas.     



5. Klubas, įgyvendindamas savo tikslus, organizuoja Klubo narių veiklas – susitikimus, 

seminarus, mokymus, konkursus, konferencijas, mokslo populiarinimo renginius, stovyklas, 

rengia ir įgyvendina projektus, rengia ir leidžia mokslo populiarinimo veikloms skirtas 

elektronines ir kitas publikacijas, įgyvendindamas šias veiklas: 

5.1. narystės organizacijų veikla; kitų,  niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų 

veikla; 

5.2. švietimas; kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; kitas mokymas; 

5.3. leidybinė veikla; knygų leidyba; žurnalų ir periodinių leidinių leidyba; knygų, 

periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla; 

5.4. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla; 

5.5. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla; užsakomųjų informacinių paslaugų centro 

veikla; reklamos agentūrų veikla; reklama; kūrybinė, meninė ir pramogų 

organizavimo veikla; 

5.6. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai 

tyrimai ir taikomoji veikla; humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; 

gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;  socialinių 

mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai 

tyrimai ir taikomoji veikla; kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; kita, niekur 

kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla; 

5.7. informacinių paslaugų veikla; programų rengimas ir transliavimas; kompiuterinių 

žaidimų leidyba; duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir 

susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla. 
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