KAUNO KRAŠTO FORTEPIJONO MOKYTOJŲ DRAUGIJOS
ĮSTATAI

1.

BENDROJI DALIS

1.1. Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija (toliau - draugija) yra savanoriška,
savarankiška dalyko mokytojo visuomeninė organizacija.
1.2. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos konstitucija, kitais Lietuvos
respublikos įstatymais, teisės norminiais aktais, švietimo ir mokslo ministerijos įstatymais
bei šiais įstatais.
1.3. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, antspaudą su savo
pavadinimu, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitą Lietuvos respublikos įregistruotuose
bankuose, už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu.
1.4. Draugija bendradarbiauja su Kauno krašto švietimo skyriais, švietimo ir mokslo
ministerija, kitomis švietimą įtakojančiomis įstaigomis, organizacijomis.
1.5. Draugijos būstinė yra Vytauto pr. 44, Kaune.

2.

DRAUGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS TERITORIJA

2.1. Pagrindinis draugijos uždavinys- sudaryti sąlygas pedagogų saviraiškai.
2.2. Kolegialiai padėti kelti dalykinę, pedagoginę kvalifikaciją.
2.3. Analizuoti pedagoginių naujovių, naujų programų įdiegimą į praktiką.
2.4. Skleisti darbo patirtį.
2.5. Rengti mokslines konferencijas, seminarus – praktikumus.
2.6. Palaikyti ryšius su mokslininkais, atlikėjais, kultūros specialistais, pedagogais, mokymo,
mokslo ir kultūros įstaigomis.
2.7. Bendradarbiauti su kitų miestų, apskričių, valstybių švietimo institucijomis, ruošti ir
įgyvendinti programas, kaupti ir skleisti užsienio šalių patirtį.
2.8. Per masines informavimo priemones informuoti visuomenę apie kolegų pažagią darbo
patirtį ir pasiekimus.
2.9. Organizuoti įvairius krašto ir miesto renginius: konkursus, festivalius, parodas, koncertus,
paskaitas ir kt.
2.10. Veiklos teritorija apima Kauno, Šakių, Jurbarko, Vilkaviškio, Marijampolės, Alytaus
apskritys ir Kauno bei Birštono miestai.

3.

DRAUGIJOS NARIAI

3.1. Draugijos nariais gali būti visi Lietuvos respublikos piliečiai – pedagogai – fortepijono
mokytojai, raštu pareiškę pageidavimą dalyvauti jos veikloje, pritariantys draugijos veiklai
ir mokantys nario mokestį.
3.2. Nusipelniusiems dalyko pedagogams gali būti suteiktas draugijos garbės nario vardas.

4.

DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

4.1. Draugijos narys turi teisę:
4.1.1. dalyvauti visuose draugijos renginiuose,
4.1.2. rinkti ir būti išrinktais į draugijos valdybą,
4.1.3. teikti pasiūlymus dėl draugijos veiklos ir juos ginti,
4.1.4. organizuoti ir jungtis į problemines grupes,
4.1.5. gauti informaciją apie draugijos veiklą,
4.1.6. gauti kvalifikuotą paramą, sprendžiant pedagoginius klausimus,
4.1.7. gauti rekomendaciją mokytojo – metodininko kvalifikacinei kategorijai įgyti,
4.1.8. narys gali dalyvauti krašto konkursų organizavimo bei vertinimo darbe.

4.2. Draugijos narys privalo:
4.2.1. aktyviai dalyvauti draugijos veikloje,
4.2.2. laikytis draugijos įstatų,
4.2.3. mokėti nario mokestį,
4.2.4. vykdyti draugijos valdymo organų pavedimus.
4.3. Draugijos atsakingoji sekretorė tvarko draugijos narių sąrašą, kuris turi būti laisvai
prieinamas kiekvienam draugijos nariui.
4.4. Draugijos narys, nemokantis pusę metų nario mokesčio arba raštu pareiškęs norą
nedalyvauti draugijos veikloje, nustoja būti draugijos nariu.

5.

DRAUGIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

5.1. Draugijos pagrindą sudaro muzikos mokyklų draugijos narių grupės ne mažiau kaip 3
nariai. Narystės klausimą sprendžia grupė. Ginčus dėl narystės sprendžia draugijos
valdyba.

5.2. Jei mokykloje yra mažiau kaip 3 draugijos nariai, jie gali sudaryti jungtinę grupę su kitos
artimos teritorine padėtimi mokyklos grupe, arba įeiti į kitos mokyklos grupės sudėtį.

6.

DRAUGIJOS LĖŠOS IR TURTAS

6.1. Draugijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir
kitas turtas, reikalingas jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti,
kuris gali būti įgytas už jai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar
kitokiu teisėtu būdu.
6.2. Draugijos pajamų šaltiniai yra:
6.2.1. narių mokestis,
6.2.2. rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas,
6.2.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys draugijai,
6.2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas,
6.2.5. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms įgyvendinti,
6.2.6. skolinto kapitalo lėšos,
6.2.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
6.3. Draugijos lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
6.4. Draugijos piniginės lėšos kaupiamos ir saugomos banko įstaigose.

7.

DRAUGIJOS VALDYMAS

7.1. Draugijos valdymo organai yra narių susirinkimas ir valdyba.
7.2. Aukščiausias draugijos valdymo organas yra draugijos narių susirinkimas.

7.3. Susirinkimo kompetencijai priklauso:
7.3.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus,
7.3.2. nustatyti draugijos tikslus ir pagrindinius uždavinius,
7.3.3. svarstyti narių apeliacijas,
7.3.4. rinkti valdybos narius ir revizorių, bei juos atšaukti,
7.3.5. nustatyti nario mokesčio dydį,
7.3.6. tvirtinti draugijos veiklos ataskaitą,
7.3.7. reorganizuoti ir likviduoti draugiją,

7.3.8. spręsti kitus svarbius draugijos veiklos klausimus.
7.4. Narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Neeilinis susirinkimas gali
būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 draugijos narių arba valdyba jos
priimtu nutarimu.
7.5. Narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Kiekvienas
susirinkimo dalyvis priimant sprendimus turi vieną balsą. Sprendimai priimami paprasta
balsų dauguma. Nutarimams priimti, keisti ar papildyti įstatus, likviduoti draugiją priimti
reikalinga ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų.
7.6. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis
susirinkimas, kuris priima nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais
nepriklausomai nuo susirinkusiųjų narių skaičiaus.
7.7. Draugijos darbui laikotarpyje tarp susirinkimų vadovauja valdyba, kurią sudaro 5-7 nariai.
Valdyba renkama 2 metams. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per
mokslo metų semestrą.
Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių.
Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

7.8. Valdyba:
7.8.1. šaukia narių susirinkimus,
7.8.2. tvarko draugijos turtą ir lėšas,
7.8.3. priima į draugiją naujus narius,
7.8.4. už savo darbą atsiskaito narių susirinkimui,
7.8.5. sprendžia kitus draugijos klausimus, išskyrus tuos, kurie kurie yra priskirti susirinkimo
kompetencijai.

7.9. Draugijos pirmininkas:
7.9.1. organizuoja susirinkimo ir valdybos nutarimų vykdymą,
7.9.2. pasirašo draugijos dokumentus,
7.9.3. atstovauja draugijai teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su
kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
7.10. Nesant pirmininkui arba jam negalint eiti pareigų, jį pavaduoja draugijos atsakingoji
sekretorė.

7.11. Draugijos finansinę buhalterinę bei ūkinę veiklą kontroliuoja revizorius. Jis atlieka
patikrinimus 1 kartą per metus ir ataskaitą pateikia valdybai arba narių susirinkimui.
Valdyba ir pirmininkas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius
buhalterinius dokumentus.

8.

DRAUGIJOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

8.1. Draugijos veikla pasibaigia narių susirinkimo nutarimu arba Lietuvos Respublikos
įstatymais numatytos Valstybės institucijos sprendimu.
8.2. Visus klausimus, susijusius su draugijos veiklos pasibaigimu sprendžia susirinkime
išrinkta likvidacinė komisija.
8.3. Pasibaigus draugijos veiklai, likęs jos turtas ir lėšos, atsiskaičius su kreditoriais, grąžinus
skolas, proporcingai padalijama draugijos nariams.

Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos įstatai priimti 1997 m. spalio 3 d. steigėjų
susirinkime.

Kauno krašto fortepijono mokytojų
draugijos pirmininkė

V. Karužaitė

