EKONOMIKOS IR VERSLUMO MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS
ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, pripažįstančius
Asociacijos įstatus, mokančius nustatyto dydžio mokesčius, aktyviai dalyvaujančius
Asociacijos veikloje, koordinuojantis Asociacijos narių veiklą ir atstovaujantis Asociacijos
narių interesams.
2. Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociacijos teisinė forma – asociacija.
3. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji finansiniai metai
prasideda nuo jos įregistravimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.
5. Asociacija turi atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
6. Asociacija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
7. Asociacijos įstatai gali būti keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
8. Asociacija turi teisę gauti paramą LR Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.
9. Asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.
II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS
10. Asociacijos veiklos tikslai: atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, koordinuoti
Asociacijos narių veiklą, telkti Asociacijos narius ekonomikos ir verslumo mokymo kokybei
gerinti. Asociacija gali siekti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančių
tikslų įgyvendinimo.
11. Asociacijos uždaviniai:
11.1. Organizuoti ekonomikos mokslines, metodines konferencijas, seminarus dalykinėms ir
bendrosioms kompetencijoms tobulinti.
11.2. Dalyvauti rengiant su ekonomikos ir verslumo ugdymu susijusius dokumentus, leidžiant,
publikuojant vadovėlius bei metodines priemones.
11.3. Bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, dalyvauti ekonominio švietimo politikos
formavime, teikti siūlymus rengiant ir leidžiant metodines rekomendacijas.
11.4. Deleguoti atstovus į valstybines bei miestų švietimo veiklos organizavimo ir darbo
komisijas.
11.5. Inicijuoti šalies ir tarptautinius ekonomikos ir verslumo ugdymo projektus bei juose
dalyvauti.
11.6. Inicijuoti ir plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos bei užsienio valstybių ekonomikos ir
verslumo ugdymą vykdančiomis organizacijomis bei kitomis institucijomis ar asmenimis.
11.7. Kartu su atsakingomis valstybinėmis institucijomis ieškoti ekonomikos ir verslumo (arba
profesijos) mokytojams iškilusių dalykinių ar profesinių problemų sprendimo būdų.
11.8. Steigti stipendijas ir (arba) tarpininkauti suteikiant jas mokiniams ir studentams.
III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
12. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai:
ekonomikos, verslumo ar integruotus socialinius mokslus mokantys mokytojai ir profesijos
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mokytojai, juridiniai asmenys ir kiti su šių dalykų mokymu susiję asmenys, valdybai raštu
pareiškę norą dalyvauti jos veikloje ir sumokėję nustatytą nario mokestį.
13. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme
(toliau – Asociacijų įstatymas).
14. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos
narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
15. Asociacijos narys gali sustabdyti narystę Asociacijoje, pateikęs prašymą elektroninėmis
priemonėmis valdybai. Sprendimas dėl narystės sustabdymo priimamas valdybos posėdyje
balsų dauguma. Narystę sustabdžius, narys praranda balso teisę visuotiniame narių susirinkime
ir nėra skaičiuojamas į kvorumą, netenka teisės naudotis kitomis Asociacijos nario
privilegijomis.
16. Asociacijos narių pareigos:
16.1. laikytis Asociacijos įstatų;
16.2. mokėti metinį nario mokestį;
16.3. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos valdymo organų sprendimus;
16.4. apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ne vėliau kaip per 30 dienų elektroninėmis
priemonėmis informuoti Asociacijos valdybą;
16.5. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.
17. Narys pašalinamas iš Asociacijos, kai nesilaiko šių įstatų ar nemoka nario mokesčių
daugiau kaip dvejus metus. Sprendimas dėl pašalinimo priimamas valdybos posėdyje balsų
dauguma.
18. Narystė Asociacijoje gali būti atnaujinta:
18.1. pateikus prašymą valdybai;
18.2. tik įvykdžius visus finansinius įsipareigojimus.
19. Sprendimas dėl narystės atnaujinimo priimamas valdybos posėdyje balsų dauguma.
IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
20. Asociacijos organai yra:
20.1. visuotinis narių susirinkimas;
20.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;
20.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
20.4. revizijos komisija.
V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
21. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos,
kiek nepakeista šiais įstatais.
22. Visuotinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius
nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio narių
susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia prezidentas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą
ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui elektroniniu
paštu. Jeigu asociacijos narys neįvykdė šių Įstatų 16.4. punkte nurodytos pareigos, tai
informacijos išsiuntimas Asociacijos nario prašyme priimti į Asociaciją nurodytais rekvizitais
yra laikomas tinkamu nario informavimu apie šaukiamą susirinkimą.
23. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti valdyba, prezidentas arba
iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne mažiau kaip ¼ Asociacijos narių.
24. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½
Asociacijos narių, sprendimai joje priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų
dauguma. Kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar
2

likviduoti Asociaciją, sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
25. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 3 mėnesius šaukiamas
pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio
susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja asociacijos narių.
26. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas gali vykti nuotoliniu būdu ir organizuojamas
elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiu atveju Asociacijos nariai dalyvauja ir balsuoja
visuotiniame narių susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas
perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti nario tapatybę.
27. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami.
VI. PREZIDENTAS
28. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis,
taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
29. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
29.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
29.2. pateikia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą visuotiniam
narių susirinkimui;
29.3. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
tvarkytojui;
29.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus visuotiniam narių
susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;
29.5. užtikrina visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;
29.6. organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
29.7. prezidentas priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
29.8. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias
funkcijas, kiek tai pagal esmę priskirtina prezidento veiklai.
30. Prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai:
30.1. pasibaigia kadencija, kuriai jis buvo išrinktas;
30.2. jis atsistatydina iš pareigų;
30.3. valdyba atšaukia prezidentą iš pareigų.
31. Prezidentui atsistatydinus iš pareigų ar nušalinus prezidentą iš pareigų, artimiausiame
valdybos posėdyje išrenkamas naujas prezidentas.
32. Prezidento darbas gali būti atlyginamas. Sprendimą dėl atlyginimo dydžio nustato Valdyba,
darbo sutartį su Prezidentu pasirašo Valdybos įgaliotas asmuo.
VII. VALDYBA
33. Valdybą 2 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro
7 (septyni) nariai (įskaitant Asociacijos prezidentą), kuriais gali būti fiziniai asmenys –
Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų – pasiūlyti fiziniai asmenys.
34. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi vieną balsą. Jei kandidatų,
surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų
skaičių surinkusių kandidatų.
35. Valdyba iš savo narių renka asociacijos prezidentą.
36. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.
37. Valdyba:
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37.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių
patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus
šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir prezidentui;
37.2. priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės
apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
37.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir prezidento keliamus klausimus;
37.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir pareigybes;
37.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
37.6. organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo
nustatyta tvarka;
37.7. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos
veikloje kylančius klausimus.
38. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos
posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių
valdybos narių balsų dauguma.
39. Valdyba arba jos įgaliotas Asociacijos narys gali atstovauti Asociacijai santykiuose su
valstybės institucijomis ir kitais asmenimis.
40. Valdyba priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir
tvirtina jų nuostatus.
41. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
VIII. REVIZIJOS KOMISIJA
42. Revizijos komisija – kolegialus Asociacijos priežiūros organas.
42.1. Revizijos komisiją, susidedančią iš trijų narių, dvejų metų kadencijai renka visuotinis
narių susirinkimas. Rinkimų procedūra – tokia pati kaip valdybos.
42.2. Revizijos komisijos narys negali būti valdybos nariu.
42.3. Revizijos komisija savo sprendimus priima posėdžiuose. Revizijos komisijos posėdžio
sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Revizijos komisijos narys ar Asociacijos
prezidentas. Revizijos komisijos sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau, kaip
pusė narių. Revizijos komisijos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu
prieš. Balsavimo metu kiekvienas Revizijos komisijos narys turi vieną balsą. Balsams už ir
prieš pasiskirsčius po lygiai, lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas. Revizijos komisijos
posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei ½ Revizijos komisijos narių.
42.4. Revizijos komisijos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne
vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Asociacijos prezidentą. Tokiu atveju valdyba skiria
laikinai eiti revizijos komisijos nario pareigas kurį nors asociacijos narį.
43. Revizijos komisija pirmame posėdyje iš savo narių renka pirmininką.
43.1. Revizijos komisijos pirmininkas yra atsakingas už revizijos komisijos veiklos
organizavimą.
43.2. Revizijos komisijos pirmininką atšaukti iš pareigų turi teisę likę revizijos komisijos nariai
balsų dauguma.
44. Revizijos komisija kartą per metus tikrina Asociacijos finansinę veiklą bei dokumentaciją.
Išvadas pateikia visuotiniam narių susirinkimui.
45. Revizijos komisija, kontroliuodama Asociacijos finansinę veiklą, privalo:
45.1. ne rečiau kaip kartą per metus patikrinti asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus
buhalterinės veiklos dokumentus;
45.2. visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti neeilinius finansinius ir
buhalterinius patikrinimus;
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45.3. artimiausiame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus
pažeidimus;
45.4. visuotiniam narių susirinkimui pateikti išvadą apie asociacijos finansinės veiklos metų
ataskaitą.
46. Revizijos komisijos posėdžiai protokoluojami.
47. Revizijos komisijos nariams už veiklą revizijos komisijoje neatlyginama.
IX. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA
48. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
49. Kiekvienas Asociacijos narys moka metinį nario mokestį, kurį nustato visuotinis narių
susirinkimas.
50. Lėšų ir pajamų šaltiniai:
1) nario mokesčiai, tiksliniai įnašai;
2) neatlygintinai gautos iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšos ir turtas;
3) kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;
4) ūkinės - komercinės veiklos pajamos;
5) kitos teisėtai gautos lėšos.
51. Asociacija lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą
naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei juos skiriantis asmuo nurodo juos naudoti
kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
52. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo dvejų metų laikotarpiui
išrinkta revizijos komisija.
X. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
53. Asociacijos susirinkimų pranešimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius
arba kitus asmenis, išsiunčiami elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo
priėmimo. Asociacijos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/arba šiuos
įstatus turi būti skelbiami viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Taip pat visi vieši sprendimai ir
pranešimai skelbiami Asociacijos internetiniame puslapyje.
54. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama
nariams elektroniniu paštu.
55. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina
valdyba.
56. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama elektroniniu
paštu.
57. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, asociacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas
asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
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XI. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
58. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, veiklos nutraukimo ir likvidavimo, nuostatų
patvirtinimo, filialų ir atstovybių valdymo organų skyrimo ir atšaukimo priima Asociacijos
valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.
59. Asociacijos filialas ar atstovybė yra Asociacijos padalinys, kuris nėra juridinis asmuo ir
veikia asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Asociacijos įstatus ir valdybos suteiktus
įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ar atstovybės nuostatuose.
60. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.
XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
61. Asociacijos įstatai keičiami Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
XIII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR
LIKVIDAVIMAS
62. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą
Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
63. Asociacija pertvarkoma (reorganizuojama arba likviduojama) Civilinio kodekso ir LR
Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2020 m. spalio mėn. 07 d.

_________________
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