
 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

  

  

Į S T A T A I 
  

  

I.    BENDROJI DALIS 

  

1.1.      Šiuose įstatuose naudojami sutrumpinimai: 

Vytauto Didžiojo universitetas – VDU; 

VDU Studentų atstovybė – VDU SA; 

VDU SA Fakultetų atstovų susirinkimas – VDU Studentų parlamentas; 

VDU SA Prezidentas – Prezidentas; 

VDU SA Viceprezidentas – Viceprezidentas 

VDU SA padalinio pirmininkas – Pirmininkas 

VDU SA padalinys – Padalinys 

VDU SA Biuras – Biuras; 

VDU SA padalinio Biuras – Padalinio biuras 

VDU SA Valdyba – Valdyba; 

VDU SA Valdybos pirmininkas – Valdybos pirmininkas; 

VDU SA Revizijos komisija – Revizijos komisija; 

VDU SA Alumni – Alumni; 

VDU SA Garbės nariai – Garbės nariai. 

1.2.      VDU SA yra savarankiška, nepolitinė, ne pelno siekianti asociacija, atstovaujanti VDU 

studijuojantiems studentams. Jos veikla grindžiama viešumo, savivaldos, lygiateisiškumo ir 

kitais demokratiniais principais. 

1.3.      VDU SA yra viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, ūkinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą. 

1.4.      VDU SA teisinė forma – asociacija. VDU SA veiklos teisiniai pagrindai yra Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, VDU Statutas ir kiti 

teisės aktai bei šie Įstatai. 

1.5.      VDU SA buveinės adresas: S. Daukanto g. 27-201, 44249 Kaunas, Lietuvos Respublika. 

Buveinės adresas gali būti keičiamas Valdybos sprendimu. 

1.6.      VDU SA veiklos teritorija – Lietuvos Respublika. 

  

 

II. VDU SA TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA 

  

2.1.      VDU SA vizija – tapti lyderiaujančia, studentus vienijančia nevyriausybine organizacija 

Lietuvoje bei patraukliausia studentų savivalda savo nariams ir partneriams. 

2.2.      VDU SA misija – atstovauti VDU studentams vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame 

lygmenyse bei siekti visapusiškos jų gerovės. 



2.3.      VDU SA tikslai: 

2.3.1. atstovauti VDU studentams, ginti jų teises bei interesus Universitete ir už jo ribų; 

2.3.2. rūpintis VDU studentų akademine, socialine bei kultūrine gerove; 

2.3.3. skatinti akademinės bendruomenės pilietinį sąmoningumą bei prisidėti prie nacionalinės 

kultūros, žmogiškųjų vertybių ir tradicijų puoselėjimo; 

2.3.4. prisidėti prie VDU bendruomenės intelektualinio potencialo kūrimo bei plėtojimo; 

2.3.5. Įstatuose gali būti numatyti ir kiti tikslai, neprieštaraujantys Lietuvos Respublikos teisės 

aktams. 

2.4.      VDU SA uždaviniai: 

2.4.1. dalyvauti kuriant efektyvias šalies ir VDU studijų sistemas, kurios atitiktų studentų 

interesus bei garantuotų jų teisių apsaugą; 

2.4.2. plėtoti VDU studentų užimtumą; 

2.4.3. skleisti informaciją apie VDU ir VDU SA veiklą; 

2.4.4. įtraukti VDU studentus į pilietinių ir demokratinių vertybių sklaidą; 

2.4.5. Įstatuose gali būti numatyti ir kiti uždaviniai, neprieštaraujantys Lietuvos Respublikos 

teisės aktams. 

2.5.      VDU SA vykdo tokią veiklą: 

2.5.1. dalyvauja organizuojant studijų procesą VDU; 

2.5.2. įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja Universiteto savivaldos institucijų veikloje su 

sprendžiamojo balso teise; 

2.5.3.   sprendžia studentų buities, stipendijų skirstymo, vidaus tvarkos taisyklių nustatymo bei 

 laikymosi klausimus;    

2.5.4.   prisideda prie studentų laisvalaikio organizavimo; 

2.5.5.   dalyvauja Universiteto studijų kokybės užtikrinimo procese; 

2.5.6.   turėdama galimybių teikia studentams materialinę ir nematerialinę pagalbą; 

2.5.7.   užmezga ir plėtoja ryšius su kitų Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių aukštųjų 

            mokyklų studentais, jų ir kitomis organizacijomis; 

2.5.8.   organizuoja viešos informacijos apie VDU ir VDU SA paskelbimą įvairiomis 

          komunikacijos priemonėmis. 

2.6.    Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti VDU SA turi teisę: 

2.6.1. išreikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais; 

2.6.2. gauti informaciją ir paaiškinimus iš VDU ir jo padalinių vadovų bei darbuotojų visais 

studijų klausimais; 

2.6.3. VDU Statuto nustatyta tvarka pareikalauti dar kartą svarstyti VDU savivaldos 

institucijų ir administracijos priimtus sprendimus, susijusius su studijų klausimais; 

2.6.4. jungtis į studentų atstovybių bei kitokias sąjungas ir asociacijas; 

2.6.5. pirkti ir kitais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo 

disponuoti; 

2.6.6. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 

2.6.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš VDU, Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, 

nevyriausybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų juridinių ar fizinių asmenų; 

2.6.8. steigti (būti steigėju) įmones, įstaigas ir organizacijas, registruojamas ir veikiančias 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

2.6.9. vykdyti kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams ir šiems 

Įstatams. 

  

III. VDU SA NARIAI 

  



3.1.      VDU SA nariai yra asmenys, studijuojantys VDU ir išrinkti į VDU SA valdymo (VDU 

Studentų parlamentas, Valdyba, Prezidentas, Pirmininkas) ar paskirti į vykdymo (Biuras, 

Padalinio biuras) organus. 

3.2.      Valdybos ir Revizijos komisijos nariais gali tapti ir Alumni. 

3.3.      VDU SA nariai turi teisę: 

3.3.1. dalyvauti VDU SA veikloje; 

3.3.2. gauti informaciją apie VDU SA veiklą; 

3.3.3. teikti pasiūlymus ir paklausimus VDU SA valdymo ir vykdymo organams dėl VDU SA 

veiklos bei gauti atsakymus; 

3.3.4.  laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, apie tai raštiškai pranešant Valdybai 

arba nustojus eiti ar netekus VDU SA valdymo ir vykdymo organų pareigų. 

3.4.      VDU SA nariai įsipareigoja: 

3.4.1. sąžiningai vykdyti pareigas, kurios jiems tenka kaip VDU SA valdymo ir vykdymo 

organų nariams; 

3.4.2. aktyviai padėti įgyvendinti VDU SA tikslus ir uždavinius; 

3.4.3. laikytis šių Įstatų, VDU SA ir VDU norminių dokumentų, VDU Statuto bei kitų 

galiojančių LR teisės aktų; 

3.4.4. mokėti nustatytą nario mokestį, jeigu toks yra nustatytas VDU Studentų parlamento 

sprendimu; 

3.4.5. laikytis sąžiningumo, doros, teisingumo principų bei paisyti savo sąžinės; 

3.4.6. savo veikimu ar neveikimu nežeminti Studentų atstovybės kaip organizacijos vardo ir 

autoriteto. 

3.5.      Asmens narystė VDU SA pasibaigia be papildomo sprendimo ar patvirtinimo nuo tos dienos, 

kai jis nustoja būti VDU studentu arba iki vykdytos kadencijos pabaigos. 

3.6.     Valdybos teikimu patvirtinus 2/3 visų išrinktų į VDU Studentų parlamento narių balsų 

dauguma VDU SA narys gali netekti VDU SA nario statuso už šiuose įstatuose numatytų 

įsipareigojimų nevykdymą. 

3.7.     Garbės nariai: 

3.7.1. Garbės narius Prezidento teikimu ir Valdybos pritarimu tvirtina VDU Studentų 

parlamentas. Pirmininkas turi teisę siūlyti Garbės narius Prezidentui. 

3.7.2. Garbės nariu be VDU Studentų parlamento sprendimo tampa kadenciją baigęs 

Prezidentas ir Pirmininkas. 

3.8.   Alumni yra visi buvę VDU SA nariai. 

3.9.    Garbės nariai ir Alumni puoselėja VDU SA tradicijas ir kultūrą, perduoda patirtį ir žinias VDU 

SA nariams ir kitais būdais remia VDU SA. 

  

 

 

 

 

 

IV. VDU SA STRUKTŪRA 

 

  

4.1.      VDU SA valdymo organus sudaro: 

VDU Studentų parlamentas – visuotinis narių susirinkimas; 

Prezidentas – vienasmenis valdymo organas; 

Viceprezidentas – vienasmenio valdymo organo padėjėjas; 



Biuras – vykdomasis organas; 

Pirmininkas – padalinio vienasmenis valdymo organas; 

Padalinio biuras – padalinio vykdomasis organas; 

Valdyba – kolegialus valdymo organas; 

Revizijos komisija – kolegialus vidaus kontrolės organas. 

  

VDU Studentų parlamentas 

  

4.2.      VDU Studentų parlamentas: 

4.2.1.      yra aukščiausias VDU SA valdymo organas; 

4.2.2.     sudaromas iš fakultetų ir akademinių padalinių atstovų, demokratiniu keliu išrinktų 

pagal VDU SA Reglamentą. 

4.3.     VDU Studentų parlamento veikla: 

4.3.1.      priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, procedūrines taisykles ir reglamentus; 

4.3.2.      gali įvesti metinį nario mokestį, nustatyti jo dydį bei šio mokesčio mokėjimo tvarką; 

4.3.3.      Prezidento teikimu tvirtina VDU Tarybos, Senato, fakulteto tarybų, akademijų tarybų, 

ginčų bei etikos komisijų narius, deleguotus nuo VDU SA. 

4.3.4.     Vadovaujantis VDU SA Reglamentu: 

4.3.4.1.   renka Prezidentą; 

4.3.4.2.   priima Prezidento atsistatydinimą; 

4.3.4.3.   renka Pirmininką; 

4.3.4.4.   priima Pirmininko atsistatydinimą; 

4.3.4.5.  Valdybos teikimu ar daugiau nei 1/2 visų VDU Studentų parlamento narių 

prašymu  svarsto ir priima sprendimą dėl Prezidento ar Pirmininko 

atstatydinimo; 

4.3.4.6.   tvirtina Valdybos narių skaičių, slaptu balsavimu renka ir atstatydina Valdybos 

narius; 

4.3.4.7. tvirtina Revizijos komisijos narių skaičių, renka ir atstatydina Revizijos 

komisijos narius. 

4.3.5. priima VDU Studentų parlamento rinktų ar (ir) deleguotų asmenų nuo VDU SA 

atsistatydinimą; 

4.3.6.  siūlo, papildo, keičia ir tvirtina rezoliucijas, pozicijas, kitus VDU SA viešus 

pareiškimus. 

4.3.7. visų išrinktų narių balsų dauguma gali pareikalauti pakartotinai svarstyti Universiteto 

savivaldos institucijų priimtus sprendimus, susijusius su studentais; 

4.3.8. svarsto ir tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitą, svarsto Revizijos komisijos 

ataskaitą; 

4.3.9. sprendžia kitus, su VDU SA susijusius ir VDU Studentų parlamento kompetencijai 

priskirtus, klausimus, jei pagal esmę tai nėra kitų valdymo arba vykdymo organų 

funkcijoms priskirti klausimai; 

4.3.10. tvirtina VDU SA Garbės narius. 

4.4. VDU Studentų parlamento posėdžiai yra atviri. 

4.5. VDU Studentų parlamento posėdžius ne rečiau kaip kartą per pusę metų šaukia ir jiems 

pirmininkauja Prezidentas arba jo deleguotas asmuo. 

4.6.  VDU Studentų parlamento posėdį šaukia Prezidentas, ne vėliau kaip prieš 1 savaitę 

nurodydamas datą, vietą, laiką bei ne vėliau kaip prieš 3 dienas pateikdamas darbotvarkės 

projektą ir pridedamus dokumentus. VDU Studentų parlamento nariai apie posėdį informuojami 

el. paštu. Prezidentas išsiunčia pranešimus VDU Studentų parlamento nariams jų nurodytais el. 

pašto adresais. 



4.7. Neeilinį VDU Studentų parlamento posėdį šaukia Prezidentas, kai gauna ne mažiau kaip 

1/2  visų išrinktų VDU Studentų parlamento narių pasirašytą prašymą ar Revizijos komisijos 

prašymą.  

4.8. Prezidentas privalo sušaukti neeilinį VDU Studentų parlamento posėdį per 10 darbo dienų nuo 

prašymo įteikimo dienos. Prezidentas, per nustatytą terminą nesušaukęs neeilinio VDU 

Studentų parlamento posėdžio, automatiškai netenka savo įgaliojimų, o posėdį privalo sušaukti 

Valdybos pirmininkas per 5 darbo dienas. 

4.9. VDU Studentų parlamentas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/2 į VDU Studentų 

parlamentą išrinktų narių. 

4.10. Jeigu VDU Studentų parlamente nėra kvorumo, yra šaukiamas pakartotinis VDU Studentų 

parlamentas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio VDU Studentų parlamento 

darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek VDU Studentų parlamento narių jame dalyvautų. 

4.11. Pakartotinis VDU Studentų parlamentas turi būti šaukiamas Prezidento iniciatyva, ne vėliau 

kaip per 10 darbo dienų, po neįvykusio VDU Studentų parlamento. 

4.12. VDU Studentų parlamento sprendimai priimami: 

4.12.1. posėdyje dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma, jeigu šie Įstatai, VDU SA 

Reglamentas arba VDU Studentų parlamentas nenumato kitaip; 

4.12.2. sprendimai VDU SA reorganizavimo bei likvidavimo priimami 2/3 visų išrinktų VDU 

Studentų parlamento narių balsų dauguma; 

4.12.3. sprendimai dėl Įstatų pakeitimų ir papildymų, Prezidento atstatydinimo priimami 2/3 

posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma; 

4.12.4. sprendimai dėl VDU SA procedūrinių taisyklių, reglamentų priimami daugiau kaip 1/2 

visų išrinktų VDU Studentų parlamento narių balsų dauguma. 

 

Prezidentas 

  

4.13. Prezidentas yra VDU SA vienasmenis valdymo organas, vadovas. 

4.14. Prezidentas renkamas VDU Studentų parlamento. 

4.15. Prezidentu gali būti išrinktas VDU studentas atitinkantis VDU SA Reglamente nustatytus 

reikalavimus. 

4.16. Prezidentas renkamas vienerių metų kadencijai, bet ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš 

eilės. 

4.17. Išrinktas Prezidentas tampa Valdybos nariu. 

4.18. Prezidento teisės ir pareigos: 

4.18.1. šaukia VDU Studentų parlamento posėdžius ir jiems pirmininkauja; 

4.18.2. veikia VDU SA vardu ir be specialių įgaliojimų atstovauja VDU SA; 

4.18.3. dalyvauja VDU Rektorato, Senato, Universiteto Tarybos posėdžiuose su 

sprendžiamojo balso teise be papildomo delegavimo; 

4.18.4. sudaro sutartis, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems 

Įstatams, pasirašo juridinius bei finansinius dokumentus ir atsako už VDU SA veiklą; 

4.18.5. teikia pasiūlymus Valdybai įdarbinti samdomus darbuotojus, steigti juridinius asmenis 

VDU SA tikslams ir uždaviniams įgyvendinti; 

4.18.6. teikia Valdybai tvirtinti studentų atstovus, kurie su sprendžiamojo balso teise yra 

skiriami atstovauti VDU studentų interesams Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigose, 

organizacijose ir institucijose; 

4.18.7. deleguoja VDU SA narius nuo VDU SA į VDU institucijas su sprendžiamojo balso 

teise, išskyrus tuos atvejus, kai šie asmenys yra deleguojami nuo VDU SA šių Įstatų 

nustatyta tvarka; 



4.18.8. sudaro darbo grupes (komitetus ad hoc) tam tikriems įpareigojimams atlikti. Komitetai 

veikia tol, kol atlieka užduotį; 

4.18.9. teikia VDU Studentų parlamentui svarstyti ir tvirtinti VDU SA veiklos ir finansinę 

ataskaitas; 

4.18.10. teikia Valdybai svarstyti veiklos planus ir juos tvirtinti; 

4.18.11. VDU SA Įstatų pakeitimus ir papildymus Valdybos pritarimu teikia svarstyti VDU 

Studentų parlamentui; 

4.18.12. gavęs 1/2  visų išrinktų VDU Studentų parlamento narių pasirašytą prašymą dėl 

neeilinio VDU Studentų parlamento posėdžio sušaukimo privalo per 10 darbo dienų 

nuo prašymo gavimo dienos sušaukti neeilinį VDU Studentų parlamento posėdį; 

4.18.13. teikia Valdybai svarstyti ir VDU Studentų parlamentui tvirtinti Garbės narius. 

4.19. Prezidentui negalint eiti savo pareigų, jo pareigas laikinai eina Viceprezidentas arba Prezidento 

         paskirtas asmuo.     

            4.19.1. Prezidentui netekus įgaliojimų ar esant force majeure situacijai, kai Viceprezidento 

   Pareigybės nėra arba Prezidentas negali paskirti kito asmens, jo pareigas laikinai eina  

                        Valdybos pirmininkas. 

            4.19.2. Asmuo, laikinai einantis Prezidento pareigas, per 10 darbo dienų skelbia naujus 

   prezidento rinkimus. 

 

Viceprezidentas 
  

4.20. Viceprezidentas yra VDU SA vienasmenio valdymo organo, vadovo, padėjėjas. 

4.20.1. Viceprezidentas yra skiriamas Prezidento, esant poreikiui. 

4.21. Viceprezidentą ir jo funkcijas Prezidento teikimu tvirtina Valdyba. 

 

 Biuras 

  

4.22. Biuras padeda Prezidentui vykdyti ir organizuoti VDU SA veiklą bei vykdo kitas Įstatuose 

nustatytas funkcijas. 

4.23. Biurą sudaro visų VDU SA komitetų koordinatoriai bei administratorius.  

4.24. Biuro nariai yra tiesiogiai pavaldūs ir skiriami Prezidento. 

  

  

Pirmininkas 

  

4.25. Pirmininkas yra Padalinio vienasmenis valdymo organas, vadovas. 

4.26. Pirmininkas renkamas VDU Studentų parlamento. 

4.27. Pirmininku gali būti išrinktas to akademinio padalinio VDU studentas atitinkantis VDU SA 

Reglamente nustatytus reikalavimus. 

4.28. Pirmininkas renkamas vienerių metų kadencijai, bet ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš 

eilės. 

4.29. Išrinktas Pirmininkas tampa Valdybos nariu. 

4.30. Pirmininkas tiesiogiai atskaitingas VDU Studentų parlamentui, Valdybai ir Prezidentui. 

4.31. Pirmininko teisės ir pareigos: 

4.31.1. organizuoti Padalinio darbą, šaukti posėdžius ir jiems pirmininkauti; 

4.31.2. suderinti savo veiksmus su Prezidentu, atstovaujant akademinio padalinio studentams 

universiteto ribose ir už universiteto ribų; 

4.31.3.būti ex officio (pagal pareigas) akademinio padalinio Tarybos nariu, VDU Senato nariu.  



4.31.4. skirti ir pašalinti už Padalinio veiklas atsakingus asmenis; 

4.31.5. koordinuoti ir organizuoti Parlamento, Valdybos ir Prezidento nutarimų 

įgyvendinimą; 

4.31.6. užtikrinti, kad Padalinio metinis veiklos planas būtų rengiamas ir vykdomas 

atsižvelgiant į VDU SA Įstatuose numatytus tikslus; 

4.31.7. teikti Valdybai svarstyti ir tvirtinti metinį veiklos planą; 

4.31.8. siūlyti Prezidentui Garbės narius;  

4.32.  Pirmininkui netekus įgaliojimo ar esat force majeure situacijai, kai Pirmininkas negali paskirti 

            kito asmens, jo pareigas eina Valdybos įgaliotas asmuo. 

           4.32.1. Asmuo laikinai einantis Pirmininko pareigas per 10 darbo dienų skelbia naujo 

                            Pirmininko rinkimus. 

 

 

 

  

 

Padalinio biuras 

  

4.33. Padalinio biuras padeda Pirmininkui vykdyti ir organizuoti VDU SA veiklą bei vykdo kitas 

Įstatuose nustatytas funkcijas. 

4.34. Padalinio biurą sudaro visų VDU SA padalinio komitetų koordinatoriai bei administratorius.  

4.35. Padalinio biuro nariai yra tiesiogiai pavaldūs ir skiriami Pirmininko. 

 

  

  Valdyba 

  

4.36.   Valdyba sudaroma iš 7 narių, kuriuos, vadovaudamasis VDU SA Reglamentu, renka VDU 

Studentų parlamentas. 

4.37.   Valdyba renkama vienerių metų kadencijai, kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui yra 

neribojamas. 

4.38.  Valdybos nariai tuo pačiu metu negali būti VDU SA įsteigtų juridinių asmenų vadovais.  

4.39.  Valdyba: 

4.39.1.  užtikrina VDU Studentų parlamento priimtų nutarimų įgyvendinimą; 

4.39.2.  svarsto ir priima nutarimus visais VDU SA klausimais jos kompetencijos ribose: 

4.39.2.1. svarsto galiojančius norminius dokumentus, kuriais reglamentuojama studentų 

ir jų organizacijų teisinė padėtis, ruošia rekomendacijas juos tobulinti; 

4.39.2.2. Prezidento teikimu tvirtina studentų atstovus, kurie su sprendžiamojo balso 

teise yra skiriami atstovauti VDU studentų interesams Lietuvos ir užsienio 

valstybių įstaigose, organizacijose ir institucijose; 

4.39.2.3. organizuoja VDU Studentų parlamento bei Prezidento rinkimus, prižiūri jų 

eigą ir skelbia rezultatus; 

4.39.2.4. dalyvauja rengiant ir svarstant dokumentų projektus, aktus, susijusius su 

studentų teisėmis ir pareigomis bei teisėtais interesais; 

4.39.2.5. svarsto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir judėjimais, 

dalyvavimo nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, narystės ir kitus 

klausimus; 

4.39.2.6. Prezidento teikimu priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų 

veiklos nutraukimo 

4.39.2.7. Prezidento ir Pirmininko teikimu svarsto Garbės nario vardo suteikimą; 

4.39.2.8. svarsto klausimus dėl kitų juridinių asmenų kūrimo; 



4.39.2.9. svarsto VDU SA veiklos ir finansinius klausimus; 

4.39.2.10. kuria VDU SA vykdymo organus studentų poreikiams tenkinti ir teikia 

pasiūlymus dėl jų veiklos įgyvendinimo; 

4.39.2.11. sudaro komisijas aktualiems klausimams spręsti; 

4.39.2.12. sprendžia strateginius VDU SA veiklos įgyvendinimo klausimus. 

4.40. Valdybos darbą reglamentuoja VDU SA Reglamentas. 

4.41. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Neeilinį Valdybos posėdį 

šaukia Prezidentas ne mažiau kaip pusės valdybos narių arba Revizijos komisijos iniciatyva. 

Valdybos nariai apie posėdį informuojami el. paštu. Prezidentas išsiunčia pranešimus Valdybos 

nariams jų nurodytais el. pašto adresais. 

4.42.  Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių. Valdybos 

sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Jei balsai 

pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Valdybos posėdžiui pirmininkaujantis asmuo. 

4.43.  Valdybos posėdžiai yra atviri, jeigu Valdyba nenusprendžia kitaip. 

4.44.  Valdybos pirmininkas išrenkamas pirmojo Valdybos posėdžio metu iš esamų Valdybos narių. 

4.45.  Valdybos pirmininkas: 

4.45.1. vadovauja Valdybai, organizuoja jos darbą; 

4.45.2. VDU Studentų parlamentui atsiskaito už Valdybos veiklą; 

4.45.3. Prezidentui netekus įgaliojimų arba esant force majeure situacijai, kai Prezidentas 

negali paskirti kito asmens, eina Prezidento pareigas; 

4.45.4. Prezidentui nesušaukus pakartotinio VDU Studentų parlamento posėdžio šaukia neeilinį 

VDU Studentų parlamento posėdį ir jam pirmininkauja. 

 

 

                                   

Revizijos komisija 

  

4.46.  Revizijos komisija vykdo VDU SA, jos padalinių bei juridinių asmenų finansinę bei veiklos 

kontrolę. 

4.47.  Revizijos komisiją sudaro 5 nariai. Revizijos komisiją vienerių metų kadencijai renka VDU 

Studentų parlamentas. Revizijos komisijos pirmininką iš savo tarpo renka Revizijos komisijos 

nariai. 

4.48.  Revizijos komisijos nariai tuo pačiu metu negali būti Prezidentu, Pirmininku, Valdybos nariais 

ar VDU SA įsteigtų juridinių asmenų valdymo bei vykdymo organų vadovais. 

4.49.  Visi sprendimai Revizijos komisijoje priimami vienbalsiai. 

4.50.  Revizijos komisija: 

4.50.1. tikrina ir vertina VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų teisėtumą, 

             tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas 

             ir rekomendacijas; 

4.50.2. vykdo VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų finansinę kontrolę; 

4.50.3. atlieka VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų patikrinimus savo  

             iniciatyva, VDU Studentų parlamento pavedimu ar Valdybos prašymu; 

4.50.4. atlikusi patikrinimą Revizijos komisija teikia rekomendacijas ir išvadas; 

4.50.5. nustačiusi finansinės ir/ar veiklos pažeidimus, Revizijos komisija turi teisę inicijuoti 

neeilinį VDU Studentų parlamento posėdį. 

4.51. Revizijos komisijos nariai turi teisę dalyvauti visuose VDU Studentų parlamento ir Valdybos 

posėdžiuose stebėtojo teisėmis. 



4.52. VDU SA, jos padaliniai bei įsteigti juridiniai asmenys, Revizijos komisijai pareikalavus, privalo 

pateikti prašomus dokumentus ir kitus duomenis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo 

gavimo dienos. 

4.53. Revizijos komisija savo ataskaitą pristato VDU Studentų parlamentui ataskaitinio VDU 

Studentų parlamento posėdžio metu. 

4.54. Revizijos komisijai nepateikus finansinės ir/ar veiklos ataskaitos VDU Studentų parlamentui, 

per 30 dienų nuo ataskaitinio VDU Studentų parlamento posėdžio VDU SA privalo būti atliktas 

nepriklausomas finansinis ir/ar veiklos auditas. 

4.55. Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo nepriklausomo audito išvadų 

pateikimo, privalo supažindinti VDU Studentų parlamentą su finansinio audito išvadomis.  

4.56. Revizijos komisijos nario įgaliojimai pasibaigia, kai jis baigia kadenciją, atsistatydina, yra 

atstatydinamas ir/ar kai jo vietoje išrenkamas naujas Revizijos komisijos narys. 

  

  

V. VDU SA TURTAS IR LĖŠOS 

  

  

5.1.      VDU SA lėšas sudaro: 

5.1.1.      VDU SA nario mokestis, jeigu tokį savo sprendimu nustato VDU Studentų 

parlamentas; 

5.1.2.      Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių fizinių ir juridinių (labdaros organizacijų 

ir fondų, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių įstaigų ir privačių įmonių) skirtos ir 

kitos dovanotos (paaukotos) lėšos; 

5.1.3.      LR teisės aktų nustatyta tvarka gauta parama; 

5.1.4.      pajamos iš leidybos; 

5.1.5.      lėšos, gaunamos iš organizuojamų renginių ir projektų; 

5.1.6.      lėšos, gaunamos iš VDU; 

5.1.7.      kitos teisėtais būdais gautos lėšos. 

5.2.      VDU SA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, 

transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Įstatuose 

numatytiems tikslams įgyvendinti. Jis gali būti įsigytas už VDU SA priklausančias lėšas, o taip 

pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu. 

5.3.      VDU SA lėšos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka naudojamos VDU SA 

Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, organizacinėms struktūroms palaikyt i bei 

samdomo personalo išlaikymui. 

5.4.   Kartą per metus VDU SA atsiskaito už Universiteto suteiktas lėšas Universiteto Tarybos 

nustatyta tvarka. 

5.5.      VDU SA finansinės veiklos kontrolę atlieka Revizijos komisija. 

  

VI.  VIEŠIEJI PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI 

  

6.1.       Informacija apie rengiamą VDU Studentų parlamento posėdį, Valdybos posėdžius ir kita 

informacija susijusi su VDU SA veikla, viešinama VDU SA interneto svetainėje (www.vdusa.lt), 

bei tikrųjų narių elektroniniais paštais. Nesant galimybei paskelbti informacijos šiais kanalais arba 

kai teisės aktai reikalauja paskelbti kitu būdu – kitais Prezidento, Valdybos arba VDU Studentų 

parlamento nustatytais būdais. 

6.2.       VDU SA internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie visų VDU SA ir jos padalinių 

organų sudėtį. 

http://www.vdusa.lt/


  

VII. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

                                                            

7.1         VDU SA Įstatai gali būti keičiami ir papildomi bet kuriame VDU Studentų parlamento 

posėdyje 2/3 dalyvaujančių VDU Studentų parlamento narių balsų dauguma. 

7.2         Įstatų keitimo projektą VDU Studentų parlamentui teikia Prezidentas. 

7.3         Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka. 

  

VIII. VDU SA VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

  

8.1     VDU SA gali būti reorganizuojama arba likviduojama VDU Studentų parlamento posėdžio 

nutarimu, priimtu 2/3 visų išrinktų VDU Studentų parlamento narių balsų dauguma. 

8.2       VDU SA reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta 

tvarka, teismo sprendimu arba kitų LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Studentų atstovybės 

 Prezidentas                                                                         Paulius Vaitiekus 

 

  

  

  

  
 


