PATVIRTINTA
Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos
konferencijoje 2005 m. liepos 29 d.

LIETUVOS MATEMATIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS
ĮSTATAI
l. BENDROSIOS NUOSTATOS.
1. Lietuvos matematikos mokytojų asociacija (toliau vadinama asociacija) yra ribotos
atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
3. Asociacijos veiklos pradžia – 1991 m. gruodžio 20 d..
4. Asociacijos finansinių metų pradžia sausio 1 d., o pabaiga gruodžio 31 d..
5. Asociacijos buveinė Didlaukio g. 82, Vilnius.
6. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
7. Asociacija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės
aktais bei šiais įstatais.
8. Asociacija turi antspaudą su pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje
įregistruotame banke, atributiką.
ll. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS.
9. Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių
interesams ir juos ginti, atstovauti mokinių ir studentų interesus, susijusius su matematikos
mokymu ir studijomis.
10. Asociacijos uždaviniai:
10.1. organizuoti matematikos mokslines, metodines konferencijas, seminarus, konsultacijas;
10.2. teikti pasiūlymus, ruošiant ugdymo planus, mokymo programas, standartus, leidžiant
vadovėlius, vaizdines priemones, dėl egzaminų organizavimo;
10.3. teikti pasiūlymus švietimo politikos sklaidoje, leisti metodines rekomendacijas;
10.4. teikti pasiūlymus švietimo įstaigas aprūpinant vadovėliais, vaizdinėmis priemonėmis,
informacinėmis technologijomis;
10.5. analizuoti mokymo rezultatus, teikti pasiūlymus jų gerinimui;
10.6. deleguoti atstovus į švietimo veiklos organizavimo ir darbo komisijas;
10.7. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose edukaciniuose projektuose;
10.8. bendradarbiauti su kitų valstybių analogiškomis asociacijomis;
10.9. teikti pasiūlymus dėl mokytojų atestacijos;
10.10. ginti narių pedagoginius-dalykinius interesus;
10.11. organizuoti leidybą.
11. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
12. Pagrindinės veiklos rūšys:
12.1. kvalifikacijos tobulinimas;
12.2. papildomas mokymas.
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13. Asociacijos veiklos rūšys:
13.1. laikraščių leidyba;
13.2. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
13.3. kita leidyba;
13.4. spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla;
13.5. laikraščių spausdinimas;
13.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas spausdinimas;
13.7. parengiamoji spausdinimo veikla;
13.8. pagalbinė, su spausdinimu susijusi veikla.
lll. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.
14. Asociacijos nariai gali būti matematikos mokytojai, dėstytojai ir kiti švietimo sistemoje
dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su matematikos mokymu ir
asmenys, kurie suinteresuoti matematikos mokymu. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
15. Nariu neribotą laikotarpį laikomas asmuo, raštu pareiškęs norą tapti asociacijos nariu,
sumokėjęs stojamąjį įnašą ir mokantis nario mokestį.
16. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka, įstatų keitimo klausimai nustatomi
asociacijos konferencijoje.
17. Asociacijos narys gali bet kada išstoti apie tai pareiškus raštu asociacijos prezidentui.
18. Asociacijos nario teisės:
18.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos narių konferencijoje, teikti pasiūlymus;
18.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
18.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie
jos veiklą;
18.4. bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir
turtas negrąžinami;
18.5. gauti dokumentus ir kitą informaciją per pedagoginę spaudą, asociacijos apskričių
atstovus, valdybos narius, asociacijos internetinį puslapį.
18.6. kitos teisės, nustatytos šių įstatų ar įstatymų.
19. Asociacijos buveinėje bei internetiniame puslapyje turi būti asociacijos narių sąrašas, kiti
pranešimai, skelbimai.
20. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų.
21. Narys pašalinamas iš asociacijos, kai nesilaiko šių įstatų ar nemoka nario mokesčių daugiau
kaip tris metus. Sprendimas dėl pašalinimo priimamas valdybos posėdyje balsų dauguma.
lV. VALDYMAS.
22. Asociacijos organai yra:
22.1. Aukščiausias asociacijos organas – konferencija.
22.2. Asociacijos kolegialus valdymo organas – valdyba.
22.3. Kitas organas – revizijos komisija.
23. Konferencija šaukiama ne rečiau, kaip kartą per metus. Konferencija turi visas visuotinio narių
susirinkimo teises.
24. Asociacijos narių konferencija:
24.1. keičia asociacijos įstatus;
24.2. renka ir atšaukia asociacijos prezidentą, valdybos narius, revizijos komisijos narius;
24.3. nustato asociacijos narių stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo
tvarką;
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24.4. tvirtina asociacijos metų finansinę atskaitomybę;
24.5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ir pabaigos;
24.6. priima sprendimus dėl stojimo į kitas asociacijas ir tarptautines organizacijas;
24.7. priima kitus sprendimus, kurie numatyti Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
25. Konferencija neturi teisės pavesti valdybai ar kitiems asociacijos valdymo organams spręsti
rinkiminės konferencijos kompetencijai priklausančius klausimus.
26. Konferencijoje balso teisę turi visi konferencijoje dalyvaujantys asociacijos nariai. Vienas
asociacijos narys turi vieną balsą.
27. Konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja daugiau kaip ½ asociacijos narių.
Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip ½ balsavimo metu dalyvavusių
asociacijos narių balsų. 24.1. ir 24.5. punktuose nurodytiems konferencijos sprendimams
priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 rinkiminėje konferencijoje dalyvavusių narių balsų.
28. Jeigu konferencijoje nėra kvorumo (½ asociacijos narių) per 1 (vieną) mėnesį turi būti
šaukiama pakartotinė konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios
konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotinėje konferencijoje dalyvavo
asociacijos narių.
29. Asociacijos konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei ji nebuvo sušaukta įstatų
nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.
30. Konferencijų ir kolegialių organų posėdžiai turi būti protokoluojami.
V. VALDYBA. REVIZIJOS KOMISIJA.
31. Asociacijos veiklą organizuoja, vykdo ir strategiškai jai vadovauja asociacijos kolegialus
valdymo organas – valdyba. Ji turi teisę priimti nutarimus visais asociacijos veiklos
klausimais, išskyrus tuos, kurie šių įstatų priskirti Konferencijos kompetencijai.
32. Valdybos kompetencijai priklauso:
1) sudaryti sandorius asociacijos vardu;
2) vykdyti asociacijos metinį biudžetą, planuoti lėšų ir pajamų panaudojimą;
3) rengti ir šaukti konferencijas bei Valdybos posėdžius;
4) planuoti asociacijos darbą, koordinuoti darbą tarp konferencijų;
5) organizuoti konferencijos sprendimų bei Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
6) ruošti įstatų pakeitimus;
7) sudaryti darbo grupes specialioms asociacijos veiklos užduotims vykdyti;
8) prižiūrėti ir kontroliuoti asociacijos narių įsipareigojimų vykdymą;
9) organizuoti asociacijos veiklą ir spręsti einamuosius klausimus;
10) kontroliuoti, kaip laikomasi asociacijos įstatų;
11) vykdyti kitas užduotis, nepriskirtas Konferencijos ar Prezidento kompetencijai.
33. Valdyba atstovauja asociacijai santykiuose su valstybės institucijomis ir kitais asmenimis.
34. Valdybą dviejų metų kadencijai renka asociacijos konferencija. Jei valdybos narys
atsistatydina, vietoje jo, naujai dviejų metų kadencijai, konferencija renka naują Valdybos narį.
35. Valdybą sudaro keturi nariai – Prezidentas, du Prezidento pavaduotojai ir sekretorius.
Valdybai vadovauja asociacijos Prezidentas, kurį dvejiems metams išsirenka asociacijos
konferencija paprasta posėdyje dalyvavusių balsų dauguma.
36. Valdybos posėdžius šaukia Prezidentas. Kad būtų užtikrintas posėdžio kvorumas, jame turi
dalyvauti ne mažiau kaip ½ valdybos narių. Visi nutarimai priimami, kai už jį gauta daugiau
balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų ,,už“ negu ,,prieš“. Jeigu balsavimo metu balsai
pasidalina po lygiai, Prezidento balsas tampa lemiamu. Savo posėdžių nutarimus Valdyba
įformina protokolais, kuriuos pasirašo Prezidentas.
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37. Specialių užduočių atlikimui Valdyba gali sudaryti darbo grupes ir įtraukti į tokias darbo
grupes asmenis, kurie nėra Valdybos nariai.
38. Valdybos nariai iš užimamų pareigų gali būti atšaukti tik dėl nepatenkinamos jų darbo veiklos,
šių įstatų nuolatinius pažeidimus ar rimtus nusižengimus asociacijos tikslams ir pagrindiniams
veiklos principams. Atšaukus valdybos narį, konferencija vietoje jo išrenka naują Valdybos
narį.
39. Prezidentą dviejų metų kadencijai renka asociacijos konferencija. Jei Prezidentas atsistatydina,
vietoje jo, naujai dviejų metų kadencijai, asociacijos konferencija renka naują prezidentą.
Prezidento kompetencijai priklauso:
1) pirmininkauti valdybos posėdžiams;
2) kartu su pavaduotojais paruošti konferencijų ir valdybos posėdžių darbotvarkių projektus;
3) pasirašyti valdybos nutarimus;
4) ruošti metines valdybos darbo ataskaitas konferencijoms.
40. Asociacijos prezidentas yra atsakingas už asociacijos dokumentų tvarkymą bei asociacijos
įstatų ir kitų dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui.
41. Valdyba gali įgalioti Prezidentą atstovauti Asociacijai santykiuose su valstybės institucijomis
ir kitais asmenimis.
42. Asociacijos prezidentas atskiroms savo funkcijoms vykdyti gali įgalioti vieną iš pavaduotojų
ar sekretorių.
43. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka revizijos komisija. Revizijos komisiją sudaro 3
nariai. Revizijos komisijos nariu negali būti valdybos narys.
44. Revizijos komisiją dviejų metų kadencijai renka asociacijos konferencija. Revizijos komisija
pirmame posėdyje išsirenka pirmininką ir sekretorių.
45. Revizijos komisija, kontroliuodama asociacijos finansinę veiklą, privalo:
1) ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus
buhalterinės veiklos dokumentus;
2) konferencijos ar Valdybos pavedimu atlieka neeilinius finansinius ir buhalterinius
patikrinimus;
3) artimiausioje konferencijoje arba valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;
4) konferencijai pateikti išvadą apie asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;
5) ryšium su patikrinimo rezultatais pateikti pasiūlymus konferencijai.
Vl. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS.
46. Asociacija turi tokias teises ir pareigas, kurios neprieštarauja veiklos tikslams, nustatytiems
Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
47. Valstybės ir savivaldybių institucijos pareigūnai įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka
nesikiša į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.
48. Asociacija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir padeda siekti savo tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo.
Vll. ASOCIACIJOS TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI.
49. Savo veiklai vykdyti ir jai finansuoti Asociacija disponuoja savo lėšomis.
50. Asociacijos pajamų šaltiniai:
1) narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
2) neatlygintinai gautos iš fizinių ir(ar) juridinių asmenų lėšos ir turtas;
3) kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;
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4) ūkinės – komercinės veiklos pajamos;
5) kitos teisėtai gautos lėšos.
51. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, tai pat sudaryti išlaidų
sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija
negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu
asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
VIII. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
52. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
53. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama asociacijos konferencijos
sprendimu. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
54. Asociacijos konferencija tvirtina asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus bei skiria ir atšaukia
jų vadovus.
55. Asociacijos filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles
ir filialas atsako pagal asociacijos prievoles.
IX. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
56. Asociacijos konferencijos sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius
arba kitus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį
sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako asociacijos Prezidentas. Visi sprendimai ir
pranešimai skelbiami asociacijos internetiniame puslapyje arba įteikiami asmeniškai
pasirašytinai.
57. Visi kiti pranešimai skelbiami dienraštyje ,,Lietuvos rytas” ar pranešami nariams ir
kreditoriams teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.
58. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų:
asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, metinių veiklos ataskaitų,
revizijos komisijos ataskaitų, konferencijų protokolų, asociacijos ir valdybos narių sąrašų,
valdybos posėdžių protokolų, kitų asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
59. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiami neatlygintinai.
X. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
60. Įstatai keičiami asociacijos konferencijos sprendimu.
61. Asociacijos įstatų pakeitimai turi būti užregistruoti juridinių asmenų registre.
62. Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo konferencijos įgaliotas asmuo.
63. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
64. Šie įstatai priimti ir patvirtinti Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos konferencijoje,
įvykusioje 2005 metų liepos mėnesio 29 dieną.
Lietuvos matematikos mokytojų
asociacijos prezidentė

Ona Jablonskienė

