VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
ĮSTATAI
1. Bendroji dalis
1.1

Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos ir santrumpos:
VGTU - Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
VGTU SA – VGTU Studentų atstovybė;
Narys – VGTU SA narys;
Savanoris – VGTU SA savanoris;
Atstovas – VGTU SA atstovas;
Visuotinė konferencija – VGTU SA visuotinė konferencija;
FS konferencija – VGTU fakulteto seniūnų konferencija;
Valdyba - VGTU SA valdyba;
CB - VGTU SA centrinis biuras
Prezidentas - VGTU SA prezidentas;
Viceprezidentas - VGTU SA viceprezidentas;
Kontrolės komisija – VGTU SA kontrolės komisija;
SA F - VGTU Studentų atstovybės padalinys fakultete;
Pirmininkas – SA F pirmininkas;
Įstatai - VGTU SA įstatai;
Darbo reglamentas - VGTU SA darbo reglamentas;
Komitetas – VGTU SA komitetas;
Komiteto vadovas – VGTU SA komiteto vadovas;
Komiteto koordinatorius – VGTU SA F komiteto koordinatorius;
Alumni – VGTU SA alumni;
Klubas – VGTU SA klubas.

Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos:
VGTU Studentas - asmuo, studijuojantis pagal laipsnį suteikiančią studijų programą;
Studentų atstovas - studentas, fakulteto seniūnų konferencijos metu patvirtintas studentų atstovu;
Narys – studentas, savanoriškai įsirišęs į VGTU SA narių sąrašą;
Savanoris – studentas, savo noru įtrauktas į VGTU SA fakulteto savanorių sąrašą ir sudaręs
savanoriško darbo sutartį;
Seniūnas - VGTU akademinės grupės balsų dauguma išrinktas jos atstovas, VGTU studentas.
1.2

1.3
1.4
1.5

VGTU SA yra savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų VGTU studentų interesams
atstovaujanti organizacija.
VGTU SA yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. VGTU SA turi savo simboliką ir
antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių bankuose.
VGTU SA logotipas.



Ženklą sudaro aktyvūs studentai skaitantys knygą ir užduodantys
klausimą, vienijanti juosta ir lotyniškas žodis „discipulo“.
 Aktyvūs studentai keliantys ranką reiškia smalsumą, aktyvumą ir
išmintį;
 Vienijanti juosta – tai senojo logotipo elementas reiškiantis vienybę;
 Lotyniškas žodis „discipulo“ reiškia „studentai“.
 Logotipo kompozicija yra vientisa, nedaloma ir nekeičiama.
1.6
VGTU SA veikla grindžiama teisėtumo, pilietiškumo, demokratijos, viešumo, skaidrumo,
sąžiningumo, kolegialumo ir savivaldos principais.
1.7
VGTU SA nariai ir jos organai veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR
Mokslo ir studijų įstatymu, LR Civiliniu kodeksu, LR Asociacijų įstatymu, VGTU Statutu, VGTU SA
Įstatais, VGTU SA Darbo reglamentu bei kitais LR teisės aktais.
1.8
Asociacijos pavadinimas: VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ
ATSTOVYBĖ.
1.9
Teisinė forma – Asociacija.
1.10
VGTU SA veikla neterminuota.
1.11
VGTU SA el. adresas: http://www.vgtusa.lt, el. paštas: vgtusa@vgtusa.lt.

2. VGTU SA tikslai
2.1

2.2

2.3

VGTU SA tikslai:
2.1.1 atstovauti VGTU studentams bei jų teisėtiems interesams;
2.1.2 telkti studentą demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje;
2.1.3 kurti studentams palankią aplinką;
VGTU SA uždaviniai:
2.2.1
aktyviai dalyvauti įtvirtinant ir ginant studentų teises, laisves bei interesus;
2.2.2 prisidėti tobulinant mokymo procesą, studentų atliekamus mokslinius tyrimus,
gamybinę bei mokomąją praktiką;
2.2.3
skatinti universiteto akademinę bendruomenę bendradarbiauti tarpusavyje;
2.2.4
vystyti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, neformalų ir pilietinį ugdymą;
2.2.5
padėti sudaryti reikiamas sąlygas studentų mokymuisi, poilsiui, buičiai ir darbui;
2.2.6
tęsti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentiškas tradicijas.
VGTU SA, siekdama tikslų, vykdo šias funkcijas (šių rūšių veiklą):
2.3.1 atstovauja studentams VGTU institucijose (studentų atstovai dalyvauja valdymo
organų veikloje sprendžiamojo balso teise);
2.3.2
gina teisėtus studentų interesus asociacijose, valstybiniuose ir visuomeniniuose
judėjimuose, institucijose bei santykiuose su VGTU administracija bei dėstytojais;
2.3.3 palaiko ryšius ir bendradarbiauja su veikiančiomis studentų ir jaunimo
organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų;
2.3.4
rengia, svarsto ir siūlo dokumentų susijusių su studentų teisėmis bei jų teisėtais
interesais projektus;
2.3.5
organizuoja sociologines apklausas, susitikimus, diskusijas, seminarus, konferencijas
bei kitus renginius studentus dominančiais klausimais;
2.3.6
steigia fondus, kitas organizacijas, skirtas VGTU SA tikslams siekti, veiklai vystyti.
3. VGTU SA nariai, savanoriai, atstovai ir alumni

VGTU SA nariai
3.1
3.2

VGTU SA nariais gali būti tik VGTU studentai.
Asmuo tampa VGTU SA nariu, esant bent vienai iš šių sąlygų:
3.2.1. sumoka šių įstatų nustatyta tvarka patvirtintą mokestį, jeigu toks yra nustatytas;

3.3
3.4.
3.5.

3.2.2. darbo reglamento nustatyta tvarka yra įtraukiamas į narių sąrašą,
kurį tvarko Prezidentas.
Narystė VGTU SA pasibaigia nuo to momento, kai jis raštu pareiškia apie savo narystės nutraukimą
SA F Pirmininkui arba nustojo būti VGTU studentu.
Narys, padaręs materialinę žalą VGTU SA, turi ją atlyginti LR teisės aktų numatyta tvarka.
VGTU SA nariai įsipareigoja laikytis 1.6 punkte nurodytų teisės aktų.

VGTU SA savanoriai ir atstovai
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Savanoriu ar studentų atstovu gali būti tik VGTU SA narys.
Studentų atstovo ir savanorio veikla grindžiama noru dalyvauti VGTU SA ar SA F veikloje.
Studentų atstovas tvirtinamas FS konferencijoje.
Savanorio statusas įgyjamas pasirašius savanoriško darbo sutartį.
Studentų atstovas turi pareigą:

3.10.1 atstovauti VGTU studentams, ginti jų teises bei teisėtus interesus;
3.10.2 dalyvauti VGTU SA savivaldos institucijų, į kurias yra išrinktas ar deleguotas,
veikloje;
3.10.3 sąžiningai vykdyti pareigas, kurios jiems tenka kaip VGTU SA savivaldos institucijos,
Kontrolės komisijos ar VGTU institucijų, į kurias yra išrinktas ar deleguotas, nariams;
3.10.4 vykdyti VGTU SA valdymo ir kontrolės institucijų sprendimus;
3.11. Studentų atstovas turi teisę reikšti organizacijos nuomonę bei dalyvauti priimant sprendimus
studentams rūpimais klausimais savo kompetencijos ribose.
3.12. Studentų atstovo kadencijos trukmė yra vieneri metai.
3.13. Studentų atstovo įgaliojimai pasibaigia:
3.13.1 pasibaigus kadencijai;
3.13.2 jam atsistatydinus;
3.13.3 nušalinus nuo pareigų Darbo reglamento numatyta tvarka;
3.13.4 nustojus būti VGTU SA nariu;
3.13.5 baigus ar nutraukus studijas VGTU;
3.13.6 kitais LR įstatymų numatytais atvejais.
3.14.

Studentų atstovų ir savanorių sąrašus tvarko Pirmininkas. Sąrašai turi būti prieinami visiems
nariams.
3.15. Savanoriško darbo sutarties galiojimo terminas nurodytas sutartyje. Sutartis ir statusas nutrūksta tik
tuo atveju, kai studentas raštu pareiškia apie jos nutraukimą, pažeidžia sutarties sąlygas, nustoja būti
VGTU studentu arba pasikeičia jo statusas.
3.16. VGTU SA savanoriai ir atstovai turi šias pareigas:
3.16.1 pasirašyti savanoriško darbo sutartį;
3.16.2 VGTU SA narių atžvilgiu elgtis pagal etikos ir moralės normas;
3.16.3 būti lojal„s VGTU SA bei laikytis konfidencialumo, kai to reikalauja atitinkama
situacija
3.16.4 vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti VGTU SA
interesams;
3.16.5 nepainioti VGTU SA turto su savo asmeniniu turtu arba nenaudoti jo ar jo informacijos,
kurią gauna būdamas Studentų atstovu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai be
valdybos ar prezidiumo sutikimo;
3.16.6 privalo pranešti Kontrolės komisijai apie aplinkybes, nurodytas Įstatų 3.16.5 punkte bei
privalo jų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba
įrašyta į atitinkamo VGTU SA organo posėdžio protokolą.
VGTU SA nariai, savanoriai ir atstovai
3.17.

VGTU SA nariai, savanoriai ir atstovai turi šias teises:

3.17.1 dalyvauti VGTU SA veikloje;
3.17.2 rinkti VGTU SA savivaldos institucijų bei Kontrolės komisijos narius, taip pat
atitinkamų VGTU institucijų, kuriose turi teisę dalyvauti studentų atstovai, narius;
3.17.3 būti išrinktais į VGTU SA savivaldos institucijas bei Konrolės komisiją, taip pat į
atitinkamas VGTU institucijas, kuriose turi teisę dalyvauti studentų atstovai;
3.17.4 teikti siūlymus, klausimus VGTU SA institucijos dėl VGTU SA veiklos ir gauti
motyvuotus atsakymus;
3.17.5 laisvai išstoti ar laikinai stabdyti savo narystę VGTU SA;
3.17.6 kitas teises, kurios neprieštarauja LR teisės aktams, VGTU statutui bei šiems įstatams.
VGTU SA alumni
3.18.

VGTU SA alumni – asmenys, bent dvejus metus aktyviai dirbę, dalyvavę ir kitaip prisidėję prie
VGTU SA veiklos, taip pat buvę VGTU SA valdymo organų nariai arba VGTU SA atstovai VGTU
valdymo organuose. Alumni veiklą aprašo Darbo reglamentas.

4. VGTU SA struktūriniai vienetai
4.1

4.2
4.3

VGTU SA struktūriniai vienetai:
SA F;
CB;
Klubai;
Kiti struktūriniai vienetai.
SA F ir CB nuostatai yra tvirtinami Valdybos.
VGTU SA struktūriniai vienetai privalo vykdyti VGTU SA savivaldos institucijų sprendimus bei
darbo reglamente nustatyta tvarka atsiskaityti už savo veiklą.
SA F

VGTU SA padaliniai VGTU fakultetuose yra SA F. Kiekviename VGTU fakultete gali būti
steigiama po vieną SA F, kuri veikia pagal Darbo reglamentą.
4.5
SA F yra įkuriama FS konferencijos sprendimu.
4.6
Fakulteto seniūnai tvirtina Studentų atstovus, Darbo reglamento nustatyta tvarka.
4.7
SA F pirmininkas ex officio (pagal pareigas) yra fakulteto tarybos narys, Valdybos narys.
4.8
SA F pirmininkas renkamas fakultetoseniūnų konferencijos vienerių metų kadencijai, jo rinkimo ir
atšaukimo tvarka nustatyta Darbo reglamente.
4.9
SA F:
4.4

4.10
4.11

4.9.1 atstovauja savo fakulteto studentus ir gina jų interesus;
4.9.2 organizuoja FS konferenciją
4.9.3 teikia pasiūlymus VGTU SA savivaldos institucijoms jų veiklos klausimais;
4.9.4 įgyvendina VGTU SA savivaldos institucijų sprendimus fakultete;
4.9.5 atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias Įstatams bei Darbo reglamentui. enka
SA F pirmininkas už savo veiklą atsiskaito FS konferencijai bei Prezidentui.
SA F likviduojama Visuotinės konferencijos metu, likęs SA F turtas ir lėšos atitenka VGTU SA.

CB
4.12

CB sudaro:
4.12.1 prezidentas;

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

4.12.2 viceprezidentas(-ai);
4.12.3 komitetų vadovai.
CB narių pareigybes ir veiklą ar veiklos kryptis aprašo Darbo reglamentas.
CB sudėtį tvirtina Valdyba.
VGTU SA komitetas įkuriamas/panaikinamas Valdybos sprendimu. Jo veiklą aprašo Darbo
reglamentas.
Komitetą sudaro: komiteto vadovas ir (arba) tos veiklos SA F komiteto koordinatoriai, savanoriai (jei
FSA toks komitetas yra įkurtas).
CB padeda Prezidentui vykdyti savo funkcijas.
CB darbą organizuoja ir jam vadovauja Prezidentas arba kitas Prezidento teikimu Valdybos paskirtas
asmuo.
CB įgyvendina Konferencijos, Prezidento ir Valdybos sprendimus.
5. VGTU SA savivaldos ir kontrolės institucijos

5.1
Visuotinė konferencija – VGTU SA organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.
5.2
FS konferencija – SA F organas, kurį sudaro fakulteto akademinių grupių seniūnai (arba jų įgalioti
asmenys) ir fakulteto doktorantų atstovas.
5.3
VGTU SA sudaromi valdymo organai:
5.3.1
kolegialus valdymo organas – Valdyba;
5.3.2
vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.
5.4
Kontrolės komisija – kontrolės organas.
5.5
Konferencijos arba Valdybos sprendimu gali būti sudaromi kiti organai.
Visuotinė konferencija
5.6
Visuotinė konferencija yra aukščiausia VGTU SA savivaldos institucija.
5.7
Visuotinę konferenciją sudaro FS išrinkti delegatai. Delegatais gali būti tik fakultetų akademinių
grupių seniūnai (arba jų įgalioti asmenys) ir fakultetų doktorantų atstovai. Delegatai turi lygias balso teises.
5.8
FS renka ir deleguoja su balso teise į Visuotinę konferenciją po 3 delegatus ir papildomai po 1 delegatą
nuo kiekvieno 250 atstovaujamo fakulteto studentų skaičiaus (jei konkrečiame fakultete yra iki 124
studentų imtinai nėra deleguojamas papildomas dalyvis; jei nuo 125 iki 250 studentų imtinai,
deleguojamas papildomai 1 dalyvis; jei nuo 375 iki 500 studentų imtinai – 2 papildomi dalyviai, jei nuo
625 iki 750 studentų imtinai – 3 papildomi dalyviai ir t.t.)
5.9
Visuotinė konferencija vadovaujasi Asociacijų įstatymu, šiais Įstatais ir Darbo reglamentu.
5.10 Eilinę Visuotinę konferenciją ne rečiau nei du kartus per pusantrų metų šaukia Valdyba. Valdyba
nustato ataskaitinės-rinkiminės Konferencijos datą. Numatyta, kad viena jų vyksta spalio arba
lapkričio mėnesį, o kita – balandžio arba gegužės mėnesį.
5.11 Neeilinę Visuotinę konferenciją gali inicijuoti 1/2 Valdybos narių, Kontrolės komisija arba
Prezidentas.
5.12 Neeilinę Visuotinę konferenciją Valdyba šaukia, jeigu to reikalauja 2/3 Valdybos narių. Neeilinė
Visuotinė konferencija privalo būti sušaukta ne vėliau kaip per mėnesį po sprendimo priėmimo
(neįskaitant atostogų ir egzaminų sesijų laikotarpius).
5.13 Visuotinė konferencija yra teisėta ir jos metu priimti nutarimai galioja, kai dalyvauja daugiau nei 1/2
visų balso teisę turinčių delegatų. Jeigu visuotinėje konferencijoje nėra narių kvorumo, šių įstatų
nustatyta tvarka turi būti šaukiama pakartotinė Visuotinė konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus
neįvykusios Visuotinės konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek balso teisę turinčių
delegatų dalyvauja.
5.14 Visuotinė konferencija:
5.14.1 keičia įstatus;
5.14.2 keičia buveinę;
5.14.3 tvirtina metinę VGTU SA veiklos ir finansinę ataskaitas, Kontrolės komisijos ataskaitą;
5.14.4 tvirtina tikslus, pagrindinius uždavinius, ir veiklos strategiją;
5.14.5 skelbia ir tvirtina Prezidento rinkimų FS konferencijose rezultatus;

slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai renka Kontrolės komisijos narius;
išklauso, svarsto ir tvirtina Prezidento bei Kontrolės komisijos ataskaitas;
sprendžia Prezidento ir Kontrolės komisijos narių įgaliojimų atšaukimo klausimą;
Visuotinė konferencija įveda arba panaikina nario mokestį bei nustato jo dydį
priima sprendimą dėl VGTU SA, SA F reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
svarsto ir priima VGTU SA narystės nacionalinėse organizacijose klausimus;
svarsto ir priima sprendimus kitais šiuose įstatuose nurodytais veiklos klausimais bei
klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitoms savivaldos institucijoms.
Jei paskelbus FS konferencijų balsavimo rezultatus kandidatai surenka vienodą FS konferencijų balsų
kiekį, Visuotinė konferencija slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai renka Prezidentą iš po lygiai
balsų surinkusių kandidatų;
Jei nei vienas kandidatas nesurenka daugiau nei 50 proc. visų FS konferencijos balsų, Visuotinė
konferencija slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai renka Prezidentą iš daugiausiai balsų
surinkusių kandidatų;
Sprendimai dėl VGTU SA ar FSA reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, Prezidento
atstatydinimo, įstatų keitimo, narystės nacionalinėse organizacijose bei kitų klausimų, kuriuos
Visuotinė konferencija pripažįsta ypatingos svarbos yra priimami 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių
delegatų balsų dauguma. Kiti Visuotinės konferencijos sprendimai priimami 1/2 Visuotinėje
konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
Likus ne mažiau kaip 45 dienoms iki Visuotinės konferencijos, apie ją turi būti paskelbta viešai VGTU
SA skelbimų stenduose, elektroninėje svetainėje bei pranešta seniūnams ir fakultetų doktorantų
atstovams, o likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Visuotinės konferencijos, turi būti paskelbtas VGTU
SA internetinėje svetainėje, skelbimų lentoje Visuotinės konferencijos darbotvarkės projektas.
Visuotinės konferencijos posėdis yra viešas, jeigu Visuotinė konferencija nusprendžia kitaip.
5.14.6
5.14.7
5.14.8
5.14.9
5.14.10
5.14.11
5.14.12

5.15
5.16
5.17

5.18

5.19

FS konferencija
FS konferencija yra aukščiausia SA F organas, turintis dalį visuotinės konferencijos teisių.
FS konferenciją sudaro fakulteto akademinių grupių seniūnai (arba jų įgalioti asmenys) ir fakulteto
doktorantų atstovas. Delegatai turi lygias balso teises.
5.22 FS konferencija vadovaujasi Asociacijų įstatymu, šiais Įstatais ir Darbo reglamentu.
5.23 FS konferencija turi būti sušaukta ne anskčiau nei 45 ir ne vėliau kaip 7 dienos iki Visuotinės
konferencijos.
5.24 FS konferencija:
5.24.1 išklauso, svarsto ir tvirtina metinę SA F finansinę ir veiklos ataskaitas;
5.24.2 slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai renka SA F pirmininką;
5.24.3 slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai renka VGTU SA Prezidentą;
5.24.4 sprendžia SA F Pirmininko įgaliojimų atšaukimo klausimą;
5.24.5 tvirtina studentų atstovus;
5.24.6 steigia institucijas prie SA F bei jas likviduoja;
5.24.7 nagrinėja SA F narių pasiūlymus, susijusius su SA F studentų teisėmis ir interesais;
5.24.8 svarsto ir priima sprendimus kitais šiuose įstatuose nurodytais SA F veiklos klausimais bei
klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti Visuotinei konferencijai ar kitiems VGTU SA organams.
5.25 Kiekviena FS konferencija turi po vieną fiksuotą Prezidento rinkimų balsą, visi FS konferencijų
fiksuoti balsai sudaro bendrą balsų skaičių. Daugiausiai FS konferencijos delegatų balsų surinkęs
kandidatas į prezidento postą gauna vieną FS konferencijos balsą. Jei kandidatai surenka po vienodą
FS konferencijos delegatų balsų skaičių, jiems skiriama po vieną fiksuotą FS konferencijos balsą;
5.26 Sprendimai dėl SA F Pirmininko atstatydinimo bei kitų klausimų, kuriuos FS konferencija pripažįsta
ypatingos svarbos yra priimami 2/3 FS konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Kiti FS
konferencijos sprendimai priimami 1/2 FS konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
5.27 Eilinė FS konferencija vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. FS konferenciją šaukia ir jos datą
nustato fakulteto Studentų atstovų susirinkimas.
5.28 Neeilinę FS Konferenciją gali inicijuoti 1/2 fakulteto studentų atstovų, SA F pirmininkas, 1/3 fakulteto
akademinių grupių seniūnų, 2/3 Valdybos narių. Neeilinė FS Konferencija privalo būti sušaukta ne
5.20
5.21

5.29
5.30
5.31

5.32
5.33

vėliau kaip 1 mėn. po sprendimo priėmimo (neįskaitant atostogų ir egzaminų sesijų laikotarpius).
Neeilinei FS konferencijai taikomos tokios pat taisyklės kaip ir eilinei FS konferencijai, išskyrus 5.22
punktą.
Jei iki eilinės FS konferencijos yra likę mažiau kaip 1 mėn., neeilinė FS konferencija yra laikoma
eiline. Joje sprendžiami ir įprastiniai klausimai.
Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki FS konferencijos, apie ką turi būti paskelbta viešai SA F skelbimų
stenduose, elektroninėje svetainėje bei pranešta seniūnams, o likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki FS
konferencijos, turi būti viešai paskelbta ir preliminari FS konferencijos darbotvarkė.
FS konferencija yra teisėta ir jos metu priimti nutarimai galioja, kai dalyvauja daugiau nei pusė visų
balso teisę turinčiųjų. Jeigu FS konferencijoje nėra narių kvorumo, šių įstatų nustatyta tvarka turi būti
šaukiama pakartotinė FS konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios Konferencijos
darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek balso teisę turinčiųjų dalyvauja.
Pakartotinė FS konferencija turi būti surengta per 20 dienų po neįvykusios FS konferencijos, tačiau
negali vykti tą pačią dieną, iškart po neįvykusios FS konferencijos.
FS konferencijos posėdis yra viešas, jeigu FS konferencija nenusprendžia kitaip.

Prezidentas
5.34

5.35
5.36
5.37

5.38
5.39

Prezidentas yra VGTU SA vadovas, atsakingas už organizacijos veiklą. Prezidentas be atskiro
įgaliojimo atstovauja ir ex officio yra VGTU Rektorato, VGTU SA Valdybos, CB narys.
Prezidentą pusantrų metų kadencijai renka FS ir Visuotinė konferencija Įstatų numatyta tvarka. Tas
pats asmuo negali būti Prezidentu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Naujai išrinktas Prezidentas savo pareigas pradeda eiti kai atliekami atitinkami pakeitimai LR
juridinių asmenų registre LR įstatymų nustatyta tvarka.
Prezidentas:
5.37.1 VGTU SA vardu sudaro sandorius, atidaro ir uždaro VGTU SA sąskaitas banke,
VGTU SA vardu atlieka kitus juridinius veiksmus;
5.37.2 iš VGTU SA narių teikia Valdybai tvirtinti Viceprezidentą (us), CB narius bei jų
veiklos sritis taip pat darbo grupių vadovus;
5.37.3 organizuoja Valdybos ir CB darbą bei jiems vadovauja;
5.37.4 organizuoja Konferencijos ir Valdybos priimtų nutarimų vykdymą;
5.37.5 koordinuoja VGTU SA padalinių veiklą;
5.37.6 priima į darbą ir atleidžia VGTU SA samdomus darbuotojus;
5.37.7 savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus;
5.37.8 tvarko VGTU SA narių sąrašą;
5.37.9 organizuoja VGTU SA finansinę ir ūkinę veiklą ir atsako už ją;
5.37.10 teikia pasiūlymus Valdybai priimant įvairius sprendimus VGTU SA kompetencijos
klausimais;
5.37.11 ne mažiau kaip 2 kartus per kadenciją pateikia veiklos ir finansines ataskaitas
Visuotinei konferencijai;
5.37.12 netenka įgaliojimų, jeigu jam šių įstatų nustatyta tvarka buvo pareikštas
nepasitikėjimas ir Konferenciją jį atstatydino. Nuo momento kai Valdyba pareiškia
nepasitikėjimą Prezidentu iki neeilinės Konferencijos sprendimo Prezidento pareigas
eina Valdybos įgaliotas asmuo. Jei neeilinė Konferencija išrenka naują Prezidentą, jis
savo pareigas pradeda eiti Įstatuose numatyta tvarka;
5.37.13 prižiūri VGTU SA turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą;
5.37.14 vykdo kitas Įstatuose bei Darbo reglamente nustatytas funkcijas.
Prezidentui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint vykdyti savo funkcijų, jas laikinai vykdo
Viceprezidentas. Jeigu Viceprezidentas negali vykdyti Prezidento funkcijų, jas Valdybos sprendimu
pavedama vykdyti kitam VGTU SA nariui.
Prezidento įgaliojimai pasibaigia:
5.39.1 pasibaigus kadencijai;

5.40

5.39.2 jam atsistatydinus Įstatų nustatyta tvarka;
5.39.3 atstatydinus Įstatų numatyta tvarka;
5.39.4 nustojus būti VGTU SA nariu;
5.39.5 baigus ar nutraukus studijas VGTU;
5.39.6 kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
Jeigu Prezidentas atsistatydina likus:
5.40.1 mažiau nei 3 mėnesiams iki kadencijos pabaigos, likusį laiką Prezidento pareigas
laikinai eina Valdybos įgaliotas asmuo;
5.40.2 daugiau nei 3 mėnesiams iki kadencijos pabaigos, šaukiama neeilinė konferencija.

Valdyba
5.41
5.42
5.43

5.44
5.45
5.46

5.47

5.48

Valdybą sudaro SA F pirmininkai ir Prezidentas.
Valdybos darbą organizuoja ir jam pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.
Valdybos posėdžiai kviečiami Prezidento ar jo įgalioto asmens ne rečiau kaip kartą per mėnesį
(išskyrus atostogų bei egzaminų sesijų laikotarpius). Jeigu nustatytu terminu bei tvarka posėdis
nekviečiamas, Valdyva gali susirinkti savo iniciatyva.
Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių.
Valdybos sprendimai gali būti priimami Valdybos elektroninėje konferencijoje.
Valdyba savo kompetencijos ribose:
5.46.1 svarsto galiojančius teisės aktus, kuriais reglamentuojama studentų ir jų organizacijų
teisinė padėtis, ruošia rekomendacijas juos tobulinti, dalyvauja rengiant ir svarstant
dokumentų projektus, aktus, leičiančius studentų teises ir pareigas bei teisėtus
interesus;
5.46.2 nustato priemones konferencijų sprendimams įgyvendinti, jei tokių reikia;
5.46.3 Darbo reglamento nustatyta tvarka tvirtina atstovus į VGTU Tarybą, Senatą, Senato
komisijas bei kitas VGTU institucijas;
5.46.4 sudaro darbo grupes, komisijas atskiriems savo kompetencijos klausimams analizuoti ir
spręsti, Prezidento teikimu tvirtina jų vadovus;
5.46.5 tvirtina VGTU SA biudžetą, veiklos planą;
5.46.6 Prezidento teikimu, tvirtina darbuotojų etatų sąrašą, premijas, pašalpas;
5.46.7 tvirtina VGTU SA darbo reglamentą, jo pataisas bei leidžia kitus bendro pobūdžio
VGTU SA teisės aktus;
5.46.8 Prezidento teikimu tvirtina Viceprezidentą (-us), komitetų vadovus ir jų veiklos sritis;
5.46.9 svarsto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir judėjimais, dalyvavimo
nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose klausimus bei sprendžia narystės kitose
organizacijose klausimus;
5.46.10 įstatymų numatyta tvarka duoda sutikimą Prezidentui steigti juridinius asmenis VGTU
SA tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
5.46.11 1/2 visų Valdybos narių dauguma gali inicijuoti nepasitikėjimą Prezidentu ir/arba
Kontrolės komisija. Valdybos nutarimas dėl nepasitikėjimo Prezidentu ir/arba Kontrolės
komisija priimamas 2/3 visų Valdybos narių balsų dauguma. Tame pačiame Valdybos
posėdyje sudaroma laikinoji komisija, kuriai pavedama ne vėliau kaip per 1 mėnesį
sušaukti neeilinę Visuotinę konferenciją.
5.46.12 vykdo kitą Įstatuose ir LR teisės aktuose numatytą veiklą tikslams bei uždaviniams
įgyvendinti.
Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi
lygias balso teises. Dėl klausimų, kurie pripažįstami esantys ypatingos svarbos, sprendimai
priimami 2/3 dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Klausimai pripažįstami esantys
ypatingos svarbos posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po
lygiai yra lemiamas posėdžio pirmininko balsas.
Valdybos posėdžiai vieši, jei Valdyba nenusprendžia kitaip. Kontrolės komisijos nariai svečio

teisėmis gali dalyvauti ir uždarame posėdyje.
Konferencijos metu nepatvirtinus finansinės ataskaitos, Valdyba tolesnius veiksmus sprendžia
artimiausio posėdžio metu, kuris turi būti sušauktas ne vėliau kaip per dešimt kalendorinių dienų.
Valdybos posėdžio sprendimas privalo būti paskelbtas VGTU SA tinklalapyje per tris kalendorines
dienas.
5.50 Valdybos nariai gali būti pašalinti iš pareigų dėl negalėjimo ar nesugebėjimo tinkamai atlikti savo
funkcijas FS Konferencijoje dalyvaujančių balsų dauguma, Prezidentui, Valdybai ar Kontrolės s komisijai
išreiškus nepasitikėjimą valdybos nariui.
5.49

Kontrolės komisija
Kontrolės komisija prižiūri ir teikia išvadas apie VGTU SA savivaldos institucijų, VGTU SA
struktūrinių vienetų bei VGTU SA įsteigtų juridinių asmenų finansus ir veiklą.
5.52 Kontrolės komisiją sudaro trys nariai, išrinkti Konferencijoje ne ilgiau nei dviem kadencijoms
pusantrų metų laikotarpiui. Kontrolės narių skaičius gali būti didinamas Konferencijos sprendimu.
Iki Konferencijos pabaigos Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos
darbui iki kitos Konferencijos.
5.53 Kontrolės komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas VGTU SA narys. Jis negali tuo pačiu metu
būti VGTU SA Prezidentu, VGTU SA Valdybos ir CB nariu, SA F valdymo organo nariu, taip pat
VGTU SA darbuotoju ar įsteigtų juridinių asmenų vadovu.
5.54 Kontrolės komisija:
5.54.1 tikrina ir vertina VGTU SA savivaldos institucijų, VGTU SA padalinių bei VGTU SA
įsteigtų juridinių asmenų veiklos teisėtumą, tikslingumą bei efektyvumą, teikia
atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas;
5.54.2 oficialiai, privalomai aiškina Įstatus tais atvejais, kai tarp skirtingų VGTU SA struktūrų
kyla ginčų ar neaiškumų dėl Įstatų interpretavimo;
5.54.3 inicijuoja neeilinę Konferenciją ir Prezidento atstatydinimą, jeigu nustato VGTU SA
savivaldos institucijų bei VGTU SA padalinių esminius veiklos pažeidimus;
5.54.4 atsiskaito Konferencijai, teikdami ataskaitas apie savo veiklos rezultatus.
5.55 Kontrolės komisija atlieka VGTU SA ar atskirų VGTU SA padalinių veiklos patikrinimus savo
iniciatyva, Konferencijos pavedimu arba Valdybos prašymu.
5.56 VGTU SA savivaldos institucijos, VGTU SA padaliniai, VGTU SA įsteigti juridiniai asmenys
Kontrolės komisijai pareikalavus, privalo jai pateikti prašomus duomenis bei dokumentus.
5.57 Kontrolės komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau pusė jos narių. Kontrolės
komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas.
5.58 Visi sprendimai Kontrolės komisijoje priimami balsų dauguma.
5.59 Kontrolės komisijos nariai gali dalyvauti VGTU SA savivaldos institucijų posėdžiuose stebėtojo
teisėmis ir tuo atveju, kai posėdis yra uždaras.
5.60 Likus daugiau kaip 3 mėnesiams iki Visuotinės konferencijos, daugiau nei 1/2 Kontrolės komisijos
narių įteikus atsistatydinimo raštus, šaukiama Neeilinė Konferencija.
5.61 Kontrolės komiija netenka įgaliojimų, jeigu šių įstatų nustatyta tvarka buvo pareikštas nepasitikėjimas
ir Visuotinė konferencija ją atstatydino. Nuo momento kai Valdyba pareiškia nepasitikėjimą Kontrolės
komisija iki neeilinės Konferencijos sprendimo jos pareigas eina Valdybos įgaliotas(-i) asmuo(-ys). Jei
neeilinė Konferencija išrenka naują komisiją, ji savo pareigas pradeda eiti Įstatuose numatyta tvarka.
5.51

6. Finansinė veikla
6.1
6.2

VGTU SA turtą sudaro teisėtai įgytos lėšos, kilnojamas ir nekilnojamas turtas, taip pat intelektinė
nuosavybė.
VGTU SA turtas, remiantis LR teisės aktų, šių Įstatų bei Darbo reglamento nustatyta tvarka, yra
naudojamas organizacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
7. Pranešimai ir skelbimai

7.1 VGTU SA pranešimai ir skelbimai skelbiami VGTU SA interneto svetainėje, o nesant galimybei taip
paskelbti arba, kai teisės aktai reikalauja paskelbti kitu būdu – kitais Visuotinės konferencijos,
Valdybos arba Prezidento nustatytais būdais.
7.2
VGTU SA sprendimai skelbiami:
7.2.1 valdymo ir kitų organų – VGTU SA arba SA F (jei tai susiję su konkrečia SA F) interneto
svetainėje ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo;
7.2.2 Visuotinės konferencijos – VGTU SA interneto svetainėje ne vėliau kaip per 14
kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo. FS Konferencijos – SA F interneto
svetainėje ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo;
7.2.3 atsakymas Universiteto bendruomenei dėl prašomos informacijos pateikiamas ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užklausimo gavimo dienos.
7.3
Prezidentas ir Valdyba yra atsakingi už tinkamą ir savalaikį pranešimų ir/arba skelbimų paskelbimą.
8. Įstatų pakeitimas ir papildymas
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Šiuos įstatus keičia ir papildo Visuotinė konferencija 2/3 visų Konferencijos delegatų balsų dauguma.
Įstatų keitimo projektą gali teikti Prezidentas, 1/3 Valdybos narių, ne mažiau kaip 100 VGTU SA
narių arba Konferencijos delegatas, jei jam pritaria ne mažiau kaip 1/10 Konferencijos dalyvių.
Įstatų pataisos projektas turi būti pateiktas raštu ir iš anksto išplatintas Konferencijos delegatams,
išskyrus kai projektą pateikia delegatai Visuotinės konferencijos metu.
Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, įregistravus juos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Veiklos pabaiga ir reorganizavimas

9.1
9.2
9.3

9.4

VGTU SA gali būti pertvarkoma arba likviduojama konferencijos sprendimu, priimtu 2/3
Konferencijos delegatų balsų dauguma, arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais bei tvarka.
Jeigu VGTU SA liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą VGTU
SA turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
Likęs VGTU SA turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir
VGTU SA narių reikalavimus dėl VGTU SA turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar
mokesčio, iki VGTU SA išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems
viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Konferencija ar teismas, priėmę sprendimą
likviduoti VGTU SA.
Apie numatomą VGTU SA ar SA F reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą per 30 dienų turi
būti paskelbta VGTU SA ir VGTU internetinėse svetainėse.

