VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO FAKULTETO
STUDENT ATSTOVYB

1. Bendroji dalis
1.1.

Šiuose statuose vartojamos sąvokos ir santrumpos:
VU – Vilniaus universitetas
VU KNF – Vilniaus universiteto Kauno fakultetas
VU Studentas – asmuo, rašytas VU studentų registrą ir studijuojantis pagal nuosekliųjų
studijų programą;
VU KNF SA – Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Studentų atstovybė
VU SA – Vilniaus universiteto Studentų atstovybė;
Studentų atstovas – šių statų numatytais atvejais deleguotas ar rinkimų metu VU KNF, VU
SA, VU KNF SA institucijas išrinktas asmuo;
Konferencija – VU KNF SA konferencija;
Parlamentas – VU SA Parlamentas;
Prezidentas – VU KNF SA prezidentas;
Viceprezidentas – VU KNF SA viceprezidentas;
Revizijos komisija – VU KNF SA kontrolės institucija;
Darbo reglamentas – VU KNF SA darbo reglamentas;
Įstatai – VU KNF SA statai;
Testas – Pagrindinių socialinių-akademinių žinių patikrinimo testas.

VU KNF SA yra savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų VU KNF studentų
interesams atstovaujanti organizacija.
1.3. VU KNF SA yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. VU KNF SA turi savo
simboliką ir antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių bankuose.
1.4 LOGO
1.2.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

VU KNF SA veikla grindžiama teisėtumo, demokratijos, viešumo, skaidrumo, sąžiningumo,
kolegialumo, savivaldos ir autonomijos principais.
VU KNF SA veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų bei
Asociacijų statymu, Civiliniu kodeksu, Vilniaus universiteto Statutu, statais ir Darbo
reglamentu bei kitais teisės aktais.
VU KNF SA veikla neterminuota.
VU KNF SA buveinės adresas: Muitinės g 12, Kaunas, Lietuva.
VU KNF SA el. adresas: http://www.knfsa.lt, el. paštas: info@knfsa.lt.
2. VU KNF SA tikslai, funkcijos ir uždaviniai

2.1.

VU KNF SA tikslai:
2.1.1.
atstovauti VU KNF studentams, ginti jų teises bei teisėtus interesus;
2.1.2.
tobulinti studijų procesą VU KNF;
2.1.3.
plėtoti studentų mokslinių draugijų veiklą;
2.1.4.
rūpintis studentų socialine gerove;

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

steigti ir tarpininkauti suteikiant stipendijas studentams;
organizuoti turiningą studentų laisvalaik ir skatinti kultūrinę veiklą;
skatinti akademinės bendruomenės pilietiškumą, puoselėti žmogiškąsias vertybes
ir tradicijas;
2.1.8.
skleisti informaciją apie VU KNF SA veiklą;
2.1.9.
skatinti VU bendruomenės tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą;
2.1.10. sudaryti sąlygas studentams atlikti praktikas;
2.1.11. plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybėse
veikiančiomis studentų ir kitomis organizacijomis bei kitais asmenimis.
2.1.12. renka (deleguoja) 3 Studentų atstovus VU KNF fakulteto Tarybą.
2.1.13. Renka (deleguoja) 3 Studentų atstovus VU KNF akademinės etikos komisiją.
2.1.14. Renka (deleguoja) 3 Studentų atstovus VU KNF ginčų nagrinėjimo komisiją.
2.1.15. Renka (deleguoja) 1 Studentų atstovą VU KNF SA Studijų kolegiją.
2.1.16. Deleguoja 2 asmenis VU SA Parlamentą;
2.1.17. teikia pasiūlymus VU SA valdymo institucijoms jų veiklos klausimais;
2.1.18.
gyvendina VU KNF SA valdymo ir kontrolės institucijų sprendimus;
2.1.19. atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias statams bei Darbo reglamentui.
VU KNF SA prezidentu tas pats asmuo negali būti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
VU KNF SA prezidentas ex officio (pagal pareigas) yra VU KNF tarybos narys, Parlamento
bei VU SA Tarybos narys.
VU KNF prezidentas už VU KNF SA veiklą atsiskaito VU KNF SA konferencijai .
VU KNF SA likviduojama jo statuose nustatyta tvarka arba kai panaikinama VU KNF.

3. VU KNF SA nariai
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

VU KNF SA nariais gali būti tik VU KNF studentai.
Asmuo tampa VU KNF SA nariu esant bent vienai iš šių sąlygų:
3.2.1.
sumoka šių statų nustatyta tvarka patvirtintą mokest , jeigu toks yra nustatytas;
3.2.2.
dalyvauja VU KNF SA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje;
3.2.3.
Darbo reglamente numatyta tvarka pateikia prašymą savo VU KNF SA
prezidentui arba jo galiotam (-iems) asmeniui (asmenims);
VU KNF SA nariai turi šias teises:
3.3.1.
dalyvauti VU KNF SA veikloje;
3.3.2.
rinkti VU KNF SA savivaldos ir atitinkamų VU KNF institucijų narius;
3.3.3.
būti išrinkti VU KNF SA savivaldos bei kontrolės institucijas, taip pat
atitinkamas VU institucijas, kuriose turi teisę dalyvauti studentų atstovai;
3.3.4.
teikti siūlymus, klausimus VU KNF SA prezidentui dėl VU KNF SA veiklos ir
gauti motyvuotus atsakymus;
3.3.5.
dalyvauti priimant sprendimus studentams rūpimais klausimais pagal savo
kompetenciją;
3.3.6.
laisvai nutraukti ar laikinai sustabdyti savo narystę VU KNF SA;
3.3.7.
susipažinti su VU KNF SA narių sąrašu;
3.3.8.
kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Vilniaus
universiteto Statutui, VU KnF SA statams;
VU KNF SA nariai turi šias pareigas:
3.4.1.
laikytis statų ir Darbo reglamento, Vilniaus universiteto Statuto ir kitų Lietuvos
Respublikos teisės aktų;
3.4.2.
mokėti nario mokest , jeigu toks mokestis yra patvirtintas;
3.4.3.
vykdyti VU KNF SA kontrolės institucijų sprendimus;
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3.4.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

dalyvauti mokymuose, skirtuose nario veiklai reikalingoms kompetencijoms
suteikti ir kelti;
3.4.5.
kasmet Darbo reglamento numatyta tvarka išlaikyti Testą;
3.4.6.
atsakingai vykdyti pavestas užduotis;
3.4.7.
būti lojaliuVU KNF SA bei laikytis konfidencialumo;
3.4.8.
vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti VU KNF
SA interesams;
3.4.9.
nepainioti VU KNF SA turto su asmeniniu turtu arba naudoti jo ar
informacijos, kurią gauna būdamas VU KNF SA nariu, asmeninei ar trečiojo
asmens naudai gauti;
3.4.10. pranešti Prezidentui apie aplinkybes, nurodytas 3.4 .9 punkte bei nurodyti jų
pobūd ir vertę. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba rašyta atitinkamo
VU KNF SA organo posėdžio protokolą;
3.4.11. nedelsdamas pranešti Prezidentui apie galimą interesų konfliktą, jeigu inicijuoja
sandor su juridiniu asmeniu, kurio valdymo organo nariu jis yra.
VU KNF SA narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigas, numatytas statuose,
privalo padarytą žalą atlyginti VU KNF SA visiškai, jei Lietuvos Respublikos statymai ar
statai nenumato kitaip;
Narystė VU KNF SA pasibaigia nuo to momento, kai:
3.6.1.
raštu pareiškiama apie savo narystės nutraukimą Prezidentui ar jo galiotam (iems) asmeniui (asmenims);
3.6.2.
nustojama būti VU studentu;
3.6.3.
kitais statų, Darbo reglamento ir Lietuvos Respublikos statymų numatytais
pagrindais.
Narystė VU KNF SA gali būti nutraukta dėl VU SA nario pareigų nesilaikymo. Š sprendimą
priima Prezidentas Revizijos komisijai pritarus.
VU KNF SA narys yra šalinamas Darbo reglamento nustatyta tvarka.
Be 3.4 punkte numatytų pareigų, Studentų atstovas turi pareigą:
3.9.1.
atstovauti VU KNF studentams, ginti jų teises bei teisėtus interesus;
3.9.2.
dalyvauti VU SA, VU savivaldos institucijų, ar kitų institucijų kurias yra
išrinktas ar deleguotas, veikloje ir teikti ataskaitą;
3.9.3.
sąžiningai vykdyti pareigas, kurios jam tenka kaip VU KNF SA valdymo
institucijai ar valdymo ir kontrolės institucijų nariui.
Studentų atstovams VU valdymo organus ir kitas institucijas rinkti gali būti organizuojamas
viešas konkursas.
Studentų atstovo kadencijos trukmė yra vieneri metai.
Studentų atstovo galiojimai pasibaigia:
3.12.1. pasibaigus kadencijai;
3.12.2. jam atsistatydinus;
3.12.3. nušalinus nuo pareigų šių statų nustatytais atvejais;
3.12.4. nustojus būti VU KNF SA nariu išskyrus atvejus, numatytus šių statų 3.8 punkte;
3.12.5. kitais Lietuvos Respublikos statymų numatytais atvejais.
Jeigu Studentų atstovas nustojo būti VU studentu dėl to, kad pabaigė savo studijas, jo narystė
VU KNF SA prasitęsia kol jis taps VU studentu, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu
studentų atstovas stoja pirmosios arba antrosios pakopos studijas arba 4 mėnesiams, jeigu
Studentų atstovas stoja trečiosios pakopos studijas.
Studentų atstovas gali būti nušalinamas už savo pareigų nevykdymą. Studentų atstovas yra
nušalinamas Darbo reglamento nustatyta tvarka.
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4. VU SA savivaldos institucijos
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Konferencija yra aukščiausia VU KNF SA savivaldos institucija..
VU KNF SA vienasmenis valdymo organas yra Prezidentas.
Prezidentas vadovaujasi Konferencijos nutarimais ir juos vykdo.
Revizijos komisija yra kontrolės institucija vykdanti VU KNF SA finansin ir veiklos
patikrinimą.
Konferencija

4.5. Konferenciją sudaro VU KNF studentai. Delegatai turi lygias balso teises.
4.6. Konferencijos darbo tvarką, kiek jos nereglamentuoja statai, numato Darbo reglamentas.
4.7. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų pagal VU KnF SA narių
patvirtintą sarašą.
4.8. Neeilinę Konferenciją gali inicijuoti 2/3 VU KNF SA narių arba Revizijos komisija.
4.9. Konferencija:
4.9.1. priima, keičia ir papildo status;
4.9.2. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
4.9.3. nustato tikslus ir pagrindinius uždavinius, formuoja veiklos strategiją;
4.9.4. slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai renka Prezidentą;
4.9.5. renka Revizijos komisijos narius;
4.9.6. sprendžia Prezidento ir Revizijos komisijos narių galiojimų atšaukimo klausimą;
4.9.7. išklauso, svarsto ir tvirtina Prezidento bei Revizijos komisijos ataskaitas;
4.9.8. nustato nario mokesčio dyd ;
4.9.9. priima sprendimą dėl VU KNF SA reorganizavimo ar likvidavimo;
4.9.10. svarsto ir priima sprendimus kitais šiuose statuose nurodytais veiklos klausimais
bei klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitoms savivaldos institucijoms.
4.10. Sprendimai dėl VU KNF SA reorganizavimo, likvidavimo, Prezidento atstatydinimo, statų
keitimo bei kitų klausimų, kuriuos Konferencija pripaž sta ypatingos svarbos yra priimami 2/3
Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Kiti Konferencijos sprendimai
priimami 1/2 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Klausimai pripaž stami
esantys ypatingos svarbos Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
4.11. Konferencijos posėdis yra viešas, jeigu Konferencija nenusprendžia kitaip.
Prezidentas
4.12. Prezidentas yra VU KNF SA vadovas, atsakingas už organizacijos veiklą. Prezidentas be
atskiro galiojimo atstovauja ir ex officio yra VU KNF Tarybos narys, VU SA Parlamento, VU
SA Tarybos narys bei VU SA Konferencijos delegatas.
4.13. Registracija Prezidento postą turi būti paskelbta 2 savaitės prieš Konferenciją. Kandidatuoti
gali tik užsiregistravę asmenys. Registracijos ir Prezidento rinkimo tvarką nustato Darbo
reglamentas.
4.14. Prezidentą vienerių metų kadencijai renka Konferencija. Tas pats asmuo negali būti
Prezidentas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
4.15. Naujai išrinktas Prezidentas savo pareigas pradeda eiti kai atliekami atitinkami pakeitimai
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos statymų nustatyta
tvarka, bet ne vėliau kaip po 30 d. Praleidus š terminą Konferencijos sprendimas dėl naujo
Prezidento išrinkimo netenka teisinės galios.
4.16. Prezidentas:
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VU KNF SA vardu sudaro sandorius, atidaro ir uždaro VU KNF SA sąskaitas
banke, lėšas skiria statų tikslams gyvendinti, atlieka kitus juridinius veiksmus;
4.16.2. organizuoja Konferencijos nutarimų vykdymą.;
4.16.3. skiria sričių koordinatorius ir darbo grupių vadovus;
4.16.4. priima darbą ir atleidžia VU KNF SA samdomus darbuotojus;
4.16.5. pagal savo kompetenciją leidžia sakymus;
4.16.6. tvarko VU KNF SA narių sąrašą;
4.16.7. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie organizacijos veiklą pateikimo
nariams tvarką;
4.16.8. organizuoja VU KNF SA finansinę ir ūkinę veiklą ir atsako už ją;
4.16.9. prižiūri VU KNF SA turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą;
4.16.10. vykdo kitas statuose bei Darbo reglamente nustatytas funkcijas.
4.17. Prezidentas netenka galiojimų, jeigu jam šių statų nustatyta tvarka buvo pareikštas
nepasitikėjimas ir Konferenciją j atstatydino. Jei neeilinė Konferencija išrenka naują
Prezidentą, jis savo pareigas pradeda eiti statuose numatyta tvarka. Jeigu Prezidentui
išreikštas nepasitikėjimas neeilinė Konferencija išrenka laikinai einant pareigas Prezidentą.;
4.18. Jei Prezidentas dėl svarbių priežasčių negali eiti savo pareigų, j laikinai pavaduoja
Prezidento galiotas VU KNF SA narys.
4.19. Prezidento galiojimai pasibaigia arba jam išreikštas nepasitikėjimas:
4.19.1. pasibaigus kadencijai;
4.19.2. jam atsistatydinus Darbo reglamento nustatyta tvarka;
4.19.3. nustojus būti VU KNF SA nariu;
4.19.4. kitais Lietuvos Respublikos statymų numatytais atvejais.
4.16.1.

Revizijos komisija
4.20. Revizijos komisija yra VU KNF SA savivaldos finansin ir veiklos patikrinimą atliekanti
kontrolės institucija.
4.21. Revizijos komisiją sudaro narys, išrinktas Konferencijoje vienerių metų kadencijai. Revizijos
komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas šių statų 3.2 punkte nurodytas sąlygas
atitinkantis asmuo, tačiau ne vėliau kaip 18 mėnesių po narystės VU KNF SA pabaigos. Jis
negali tuo pačiu metu būti VU KNF SA Prezidentu, VU SA Tarybos ar Parlamento nariu, VU
KNF darbuotoju ar steigtų juridinių asmenų vadovu.
4.22. Revizijos komisija:
4.22.1. tikrina ir vertina VU KNF SA savivaldos veiklos teisėtumą, tikslingumą bei
efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas;
4.22.2. oficialiai, privalomai aiškina status tais atvejais, kai kyla ginčų ar neaiškumų dėl
statų interpretavimo;
4.22.3. inicijuoja neeilinę Konferenciją ir Prezidento atstatydinimą, jeigu nustato
esminius VU KNF SA veiklos pažeidimus;
4.22.4. atsiskaito Konferencijai teikdama atlikto VU KNF SA veiklos ir finansinio
patikrinimo ataskaitą.

5. Finansin veikla
5.1. VU KNF SA turtą sudaro teisėtai gytos lėšos, kilnojamas ir nekilnojamasis turtas, taip pat
intelektualinę išraišką turinčios vertybės.
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5.2. VU KNF SA turtas, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių statų bei Darbo
reglamento nustatyta tvarka, yra naudojamas organizacijos tikslams ir uždaviniams
gyvendinti.
6. Viešieji pranešimai ir skelbimai
6.1. VU KNF SA viešieji pranešimai ir skelbimai skelbiami VU KNF SA interneto svetainėje, o
nesant galimybei taip paskelbti arba kai teisės aktai reikalauja paskelbti kitu būdu.
7. Įstat pakeitimas ir papildymas
7.1. Šiuos status keičia ir papildo konferencija 2/3 visų Konferencijos delegatų balsų dauguma.
7.2. statų keitimo projektas turi būti paskelbtas viešai prieš 5 darbo dienas iki Konferencijos
išskyrus kai projektą pateikia Konferencijos delegatai statų numatytu atveju.
7.3. statų pakeitimai ir papildymai sigalioja registravus juos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. status teikti papildyti, gali bet kuris VU KnF SA narys.
8. Veiklos pabaiga
8.1. VU KNF SA gali būti pertvarkoma arba likviduojama Konferencijos sprendimu, priimtu 2/3
Konferencijos delegatų balsų dauguma, arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso, Asociacijų statymo ir kitų statymų nustatytais atvejais bei tvarka.

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Studentų atstovybės
Prezidentas

Justas Paulikas
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