
LIETUVOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS 

Į S T A T A I 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (toliau LKKMA) - nepolitinė, savarankiška ir savanoriška 
visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos švietimo sistemos kūno kultūros 
pedagoginius darbuotojus ir telkianti juos aktyviai veiklai bei atstovaujanti jų interesams. 

1.2. LKKMA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
visuomeninių organizacijų, Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos respublikos kūno kultūros ir 
sporto bei kitais LR įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais. 

1.3. LKMMA yra juridinis asmuo, turintis savo lėšas, sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikos 
registruotų banką, emblemą, ženklelį, vėliavą ir antspaudą (apskritimas, kurio pakraštyje 
viršutinėje dalyje įrašas “Lietuvos Respublika”. Šie žodžiai iš abiejų pusių išskirti žvaigždutėmis, o 
apskritimo apatiniame krašte žodžiai “Kūno kultūros mokytojų asociacija”. Antspaudo viduryje - 
Gedimino stulpai, žemiau raidės LKKMA). 

1.4. LKKMA glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir 
sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitomis valstybinėmis ir 
visuomeninėmis organizacijomis, kūno kultūros ir sporto sąjungomis, švietimo ir sporto įstaigomis 
Lietuvoje ir užsienyje įstatymų numatytos kompetencijos ribose. 

1.5. LKKMA buveinė, Sporto g. 6, 44221, Kaunas, telefonas 837302669. 
2. Tikslai ir uždaviniai 

2.1. LKKMA rūpinasi savo narių kompetencija, kvalifikacija ir atestavimu, organizuoja renginius, skirtus 
kūno kultūros mokytojų profesiniam meistriškumui kelti, kvalifikacijai tobulinti, jų sveikatai 
stiprinti. 

2.2. LKKMA siekia bendradarbiauti su kitų šalių atitinkamomis organizacijomis. 
2.3. LKKMA pedagogų tarpe skleidžia šalies ir užsienio valstybių pažangią kūno kultūros ugdymo patirtį. 
2.4. LKKMA skleidžia savo narių patirtį, analizuoja su kitomis suinteresuotomis organizacijomis kūno 

kultūros problemas bendrojo lavinimo mokyklose (gimnazijose), gina savo narių interesus. 
3. Asociacijos veiklos kryptys 

3.1. Siekiant gerinti pedagogų profesinę kompetenciją, kelti jų kvalifikaciją asociacija organizuoja ir 
vykdo seminarus, konferencijas, simpoziumus, kongresus, stovyklas, parodas, konkursus. 

3.2. Organizuoja ir leidžia informacinius biuletenius, prisideda rengiant metodines rekomendacijas, 
straipsnių rinkinius kūno kultūros dėstymo klausimais. 

3.3. Nuolat rūpinasi kūno kultūros mokytojų kvalifikacija, palaiko glaudžius ryšius su Švietimo ir mokslo 
ministerija, mokytojų kvalifikaciją tobulinančiomis, kūno kultūros specialistus ruošiančiomis 
mokslo įstaigomis, teikia joms rekomendacijas, siūlymus kūno kultūros ir sporto ugdymo, mokymo 
programų tobulinimo klausimais. 

3.4. Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų, dirbančių 
su moksleiviais, stažuotes užsienyje. 

4. Asociacijos nariai. Jų teisės ir pareigos. 

4.1. LKKMA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai - bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų ar 
kitų ugdymo įstaigų pedagogai, dirbantys kūno kultūros ir sporto srityje, raštu pareiškę norą 
dalyvauti asociacijos veikloje ir sumokėję stojamąjį mokestį. 

4.2. LKKMA gali turėti Garbės narius, kurie tvirtinami asociacijos visuotiniame susirinkime 
(konferencijoje). Garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys nuopelnų kūno 
kultūros ir sporto ugdyme. Kandidatūras gali teikti ir asociacijos skyriai. 

4.3. Pedagogas, norintis tapti LKKMA nariu rajono, miesto skyriaus pirmininko vardu parašo 
pareiškimą, kuris aptariamas artimiausiame tarybos posėdyje ir sprendžiamas priėmimo 
klausimas. Tarybos posėdžiuose sprendžiamas ir narių pašalinimas. Ginčus dėl narystės sprendžia 
LKKMA respublikinė taryba. 

4.4. Kiekvienas LKKMA narys turi teisę:  
4.4.1. dalyvauti visuose asociacijos renginiuose; rinkti ir būti išrinktas į asociacijos tarybą; 
4.4.2. gauti išsamią informaciją apie LKKMA veiklos planus, lėšų panaudojimą; 
4.4.3. dalyvauti rengiant ir tobulinant LKKMA dokumentus; 
4.4.4. gauti kvalifikuotą paramą, sprendžiant ginčus dėl dėstymo ir ugdymo; 
4.4.5. metodikos; 



4.4.6. naudotis visų narių lygiomis teisėmis; 
4.4.7. iškilus būtinumui reikalauti sušaukti visuotinį susirinkimą; 
4.4.8. teikti pasiūlymus LKKMA veiklai gerinti; reikšti kritines pastabas tarybos ir atskirų jos narių 

atžvilgiu.  
4.5. LKKMA nariai privalo: 

4.5.1. vadovautis LKKMA įstatais, būti aktyviais organizacijos nariais, 
4.5.2. sąžiningai atlikti savo pareigas ir pavestus darbus; 
4.5.3. laikytis profesinės etikos normų; 
4.5.4. laiku sumokėti nario mokestį; 
4.5.5. narių sąrašą tvarko generalinis sekretorius. 

5. Asociacijos struktūra ir valdymas 

5.1. LKKMA sudaro rajonų, miestų skyriai. 
5.2. Skyrių sudaro ne mažiau kaip trys nariai. Aukščiausias jo organas - visų narių susirinkimas, kurio 

sprendimai skyriams yra privalomi. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. 
5.3. Esant LKKMA narių skaičiui iki 10, rajonų, miesto skyriui vadovauja pirmininkas ir vicepirmininkas, 

kurie išrenkami visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu. Esant daugiau kaip 10 narių - 
išrenkama taryba iš 3 - 5 asmenų, o taip pat kontrolės komisija. 

5.4. Rajonų, miestų skyrius registruoja LKKMA respublikinė taryba. Skyriai vadovaujasi šiais įstatais. 
Rajonuose, miestuose LKKMA nariai gali jungtis į nuolatines ar laikinas grupes iškilusioms 
problemoms spręsti. Jų veiklos kryptis nustato skyriaus tarybos. Rajonų miestų skyriai nėra 
juridiniai asmenys. Jų veiklą gali nutraukti tik Respublikinė taryba už grubius šių įstatų pažeidimus. 
Nutraukus skyriaus veiklą, likę jo lėšos atitenka LKKMA. 

5.5. Aukščiausias LKKMA organas - respublikinė rajonų, miestų skyrių atstovų konferencija, kurios 
sprendimai teisėti, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė atstovų. Sprendimai priimami paprasta 
balsų dauguma. Respublikinės konferencijos vykdomos vieną kartą metuose, o visuotiniai 
susirinkimai rajonuose, miestuose - aagal visuotinių narių susirinkimų nustatytą reglamentą. 

5.6. Atstovavimo tvarką konferencijoje nustato Respublikinė taryba. 
5.7. Respublikinėje konferencijoje trijų metų laikotarpiui renkama taryba iš 9 - 11 asmenų, jos 

prezidentas, kontrolės komisija, tvirtinami svarbiausi asociacijos veiklą reglamentuojantys 
dokumentai, biudžetas bei priimami kiti nutarimai iečiantys asociacijos darbą ( įstatų papildymas, 
pakeitimas, narystės klausimai). 

5.8. Neeilinė respublikinė rajonų: miestų skyrių atstovų konferencija gali būti kviečiama kai to 
pageidauja ne mažiau, kaip 1/3 rajonų, miestų skyrių arba 2/3 arybos narių. 

5.9. Tarp konferencijų LLKMA veiklai vadovauja, jai atstovauja espublikinė taryba, kuri iš savo narių 
išrenka viceprezidentą, generalinį sekretorių, odininką, komisijų vadovus. Dauguma tarybos narių 
dirba visuomeniniais agrindais. Taryba turi teisę turėti apmokamus darbuotojus. 

5.10. Taryba organizuoja ir koordinuoja skyrių darbą vietose, teikia pasiūlymus ir paramą rajonų. miestų 
skyriams. 

5.11. Respublikinė taryba sprendžia visus asociacijos veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie priklauso 
respublikinės konferencijos kompetencijai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir 
galioja, kai posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė tarybos narių. 

5.12. Respublikinės LKKMA konferencijos bei tarybos priimtais dokumentais ir sprendimais vadovaujasi 
rajonų, miestų skyriai. 

5.13. Respublikinė taryba atstovaujama LKKMA bendradarbiauja su kitomis respublikinėmis 
organizacijomis šalyje ir užjos ribų, disponuoja asociacijos lėšomis, teikia pasiūlymus ugdymo 
organizacijoms, reiškia LKKMA požiūrį į svarbiausias kūno kultūros ir sveikos gyvensenos vystymo 
problemas. 

5.14. Respublikinės tarybos veiklai vadovauja prezidentas, o rajonų, miestų taryboms pirmininkas, kuris 
kviečia tarybos posėdžius, juose pirmininkauja, organizuoja tarybose bei susirinkimuose priimtų 
nutarimų vykdymą, tvarko asociacijos lėšas. 

5.15. Respublikinės tarybos posėdžiai vykdomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 
6. Kontrolės komisija. 

6.1. Asociacijos kontrolės komisiją sudaro pirmininkas, sekretorius narys. 
6.2. Kontrolės komisijos uždavinys - asociacijos finansinės veiklos kontrolė. 
6.3. Kontrolės komisija už savo darbą atsiskaito konferencijai. 

7. Asociacijos lėšos. 

7.1. LKKMA lėšas sudaro: 



7.1.1. stojamasis (5 Eur.) ir nario (5 Eur.) mokestis (nustatyti respublikinėje rajonų, miestų atstovų 
konferencijoje); pajamos už leidinius; 

7.1.2. registruotų visuomeninių organizacijų, privačių įmonių ir pavienių asmenų įnašai ir aukos; 
7.1.3. rajonų, miestų skyrių 50% įnašai į respublikinės tarybos sąskaitą. 

7.2. Asociacijos lėšos naudojamos: 
7.2.1. LKKMA programos įgyvendinimo finansavimui; 
7.2.2. Leidinių spausdinimui; 
7.2.3. Asociacijos narių, vykstančių stažuotis į užsienį, rėmimui. 

8. Asociacijos likvidavimas. 

8.1. Asociaciją gali likviduoti dviem trečdaliais balsų rajonų, miestų atstovų konferencija, kuri sudaro 
likvidaciną komisiją turto ir finansiniams klausimams išspręsti. 

8.2. Likęs turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, panaudojamas likvidacinės 
komisijos sprendimu, nepažeidžiant galiojančių įstatymų. 

 

 

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė   ________________    L. Trinkūnienė 

 

 


