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KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
ĮSTATAI
I.
1.

BENDROJI DALIS

Klaipėdos valstybinės kolegijos (toliau – KVK) Studentų atstovybės (toliau – KVK SA)

įstatai (toliau – Įstatai) nustato KVK SA veiklos tvarką.
2.

KVK SA teisinė forma – asociacija.

3.

KVK SA yra savarankiška ir savanoriška akademinė, nepolitinė, ne pelno siekianti

organizacija, veikianti ir atstovaujanti Klaipėdos valstybinės kolegijos studentus kolegijoje ir už jos
ribų.
4.

KVK SA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR

Mokslo ir Studijų įstatymu, LR Asociacijų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
asociacijų veiklą, taip pat KVK Statutu, šiais Įstatais, KVK SA Darbo reglamentu, Visuotinio
susirinkimo sprendimais, jei jie neprieštarauja LR teisės aktams.
5.

KVK SA veiklos teritorija – Lietuvos Respublika, kitos užsienio valstybės.

6.

Dokumentai susiję su KVK SA veikla yra saugomi KVK SA archyve.

7.

KVK SA veiklos laikotarpis – neribotas.

8.

KVK SA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9.

KVK SA oficialus logotipas yra: pavaizduotos mėlynos raidės „KVK“ ir juodos raidės

„SA“. „KVK“ ir „SA“ raides jungia fonas susidedantis iš trijų spalvų: geltonos, žalios, raudonos.
Žemiau mėlynomis raidėmis užrašas – „KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ
ATSTOVYBĖ“:

10. KVK SA simboliką gali naudoti tik jos nariai, partneriai ar kiti juridiniai ir fiziniai asmenys,
turintys oficialų Prezidento sutikimą.
11. Šiuose Įstatuose vartojamos sąvokos ir santrumpos:
Įstatai - Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės įstatai;
KVK SA – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė;
KVK – Klaipėdos valstybinė kolegija;
KVK F SA – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės padalinys fakultete;
Pirmininkas – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės padalinio fakultete
vadovas;
Seniūnas – Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinės studentų grupės atstovas, įgaliotas
atstovauti savo akademinės grupės interesus Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės
padalinyje, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų atstovybėje ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje;
KVK F SA visuotinis susirinkimas – Klaipėdos valstybinės kolegijos fakulteto akademinių
grupių seniūnų bendras susirinkimas;
Visuotinis susirinkimas – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės narių bendras
susirinkimas;
Neeilinis Visuotinis susirinkimas – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės
Visuotinis susirinkimas, esant būtinybei suorganizuotas konkrečiu klausimu iki eilinio Visuotinio
susirinkimo;
Prezidentas – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės vadovas;
Viceprezidentas – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės Viceprezidentas;
Prezidiumas – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės prezidiumas;
Koordinatorius – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės atitinkamos veiklos
koordinatorius;
Revizijos komisija – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės Revizijos komisija;
Valdyba – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės valdyba;
Asocijuotieji nariai – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės nariai;
Tikrieji nariai – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės nariai išlaikę žinių
patikrinimo testą;
Garbės nariai – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės nariai patvirtinti
Visuotinio susirinkimo;
Alumni – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės buvę nariai;
F SA Nuostatai – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės padalinio fakultete
nuostatai;

Kvorumas – susirinkimo dalyvių skaičius, reikalingas priimti arba patvirtinti visuotinio
susirinkimo sprendimus – daugiau nei 50 proc. visų narių;
Darbo reglamentas – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės darbo reglamentas;
LSP – Lietuvos studento pažymėjimas;
LR teisės aktai – Lietuvos Respublikos teisės aktai.

II.

KVK SA TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

12. KVK SA tikslai:
12.1. atstovauti KVK studentų socialinius ir akademinius interesus kolegijoje ir už jos ribų;
12.2. puoselėti ir turtinti KVK studentų kultūrą, žmogiškąsias vertybes ir tradicijas;
12.3. stiprinti KVK ir KVK SA, siekiant kokybiškai atstovauti studentų interesus.
13. KVK SA uždaviniai:
13.1. deleguoti savo atstovus į KVK Tarybą, KVK Akademinę tarybą, kitų lygių KVK
valdymo, sprendimų priėmimų organus bei KVK patariamąsias ir ginčų sprendimų struktūras;
13.2. palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su KVK, kitomis mokymo įstaigomis, miesto,
nacionalinėmis bei tarptautinėmis organizacijomis;
13.3. skatinti KVK bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą;
13.4. atstovauti KVK studentų ir KVK SA struktūrų teises KVK institucijose ir kitose
organizacijose;
13.5. rengti susirinkimus, Visuotinius susirinkimus, diskusijas, akcijas KVK veiklos bei šalies
švietimo, mokslo, studijų ir kitais klausimais;
13.6. organizuoti ir skatinti KVK studentų laisvalaikį, kultūrinę ir sportinę veiklą;
13.7. palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas;
13.8. kaupti ir platinti aktualią informaciją studentams;
13.9. teisės aktų nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis ar tapti juridinių asmenų dalyviu,
siekiant palaikyti KVK SA veiklą;
13.10. vykdyti KVK SA savianalizę Darbo reglamento nustatyta tvarka;
13.11. įgyvendinti KVK SA strategiją;
14. KVK SA veiklos sritys uždaviniams įgyvendinti yra šios:
14.1. akademinė;
14.2. socialinė;
14.3. ryšių su visuomene;
14.4. laisvalaikio planavimo ir organizavimo;
14.5. projektinė.

14.6. KVK SA gali vykdyti ir kitą, LR teisės aktams, bei šiems įstatams neprieštaraujančią
veiklą, reikalingą KVK SA tikslams pasiekti.

III.

KVK SA STRUKTŪRA
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IV.

KVK SA NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. KVK SA sudaro: Asocijuotieji, Tikrieji ir Garbės nariai, Alumni;
16. Asocijuotieji nariai:
16.1. Asocijuotieji nariai – KVK studentai, norintys prisidėti prie KVK SA veiklos vykdymo
ir pasirašę Asocijuotojo nario anketą;
16.2. Asocijuoto nario statusas pasibaigia išlaikius žinių patikrinimo testą arba savo noru
nutraukus narystę, nariui buvus neveiksniam arba pažeidus, Įstatus ar kitus vidaus dokumentus.
Pažeidimus svarsto Valdyba Prezidento teikimu.
16.2.1. Žinių patikrinimo testo metodiką tvirtina Valdyba.
17. Asocijuotojo nario teisės:
17.1. dalyvauti KVK SA veikloje;
17.2. gauti iš KVK SA struktūrinių organų išsamią informaciją apie KVK SA veiklą;
17.3. tapti Tikruoju nariu išlaikius žinių patikrinimo testą;
17.4. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę;
17.5. teikti, KVK SA struktūriniams organams, pasiūlymus, paklausimus, apie KVK, KVK SA;
17.6. pagal galimybes gauti paramą iš KVK SA iniciatyvoms, atitinkančioms KVK SA veiklos
tikslus.
18. Asocijuotojo nario pareigos:
18.1. savo veikla nežeminti KVK SA ir KVK kaip organizacijų, vardo ir jų autoriteto;
18.2. nepiktnaudžiauti KVK SA nario teisėmis ar kitaip veikti prieš KVK SA;
18.3. padėti įgyvendinti KVK SA tikslus ir uždavinius;
18.4. vykdyti KVK SA valdymo organų priimtus sprendimus;
18.5. laikytis, šių Įstatų ir kitų vidaus dokumentų, pažeidimus svarsto Valdyba Prezidento
teikimu, Darbo reglamento nustatyta tvarka.
19. Tikrieji nariai:
19.1. Tikrieji nariai – KVK studentai, norintys prisidėti prie KVK SA veiklos, išlaikę žinių
patikrinimo testą, kasmet mokantys nario mokestį (jeigu toks įvedamas Visuotinio susirinkimo metu),
patvirtinti Prezidento.
19.2. Tikrojo nario statusas pasibaigia neišlaikius žinių patikrinimo testo arba savo noru
nutraukus narystę. Ar pažeidus, Įstatus arba kitus vidaus dokumentus. Pažeidimus svarsto Valdyba,
Revizijos komisijos teikimu, Darbo reglamento nustatyta tvarka.
19.3. Pasibaigus Tikrojo nario statusui jis tampa Asocijuotuoju nariu;
20. Tikrojo nario teisės:
20.1. būti renkamu į KVK ir KVK SA sprendimų priėmimo, vykdymo bei kontrolės organus;
20.2. dalyvauti KVK SA veikloje;

20.3. gauti iš KVK SA struktūrinių organų išsamią informaciją apie KVK SA veiklą;
20.4. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę;
20.5. teikti, KVK SA struktūriniams organams, pasiūlymus, paklausimus, apie KVK, KVK SA;
20.6. gauti paramą iš KVK SA iniciatyvoms, atitinkančioms KVK SA veiklos tikslus;
21. Tikrųjų narių pareigos:
21.1. dalyvauti mokymuose, skirtuose kompetencijoms ugdyti;
21.2. išlaikyti žinių patikrinimo testą;
21.3. savo veikla nežeminti KVK SA ir KVK kaip organizacijų, vardo ir jų autoriteto;
21.4. nepiktnaudžiauti KVK SA nario teisėmis ar kitaip veikti prieš KVK SA;
21.5. atstovauti KVK studentus, ginti jų teises ir interesus;
21.6. padėti įgyvendinti KVK SA tikslus ir uždavinius;
21.7. vykdyti KVK SA valdymo organų priimtus sprendimus;
21.8. laikytis šių Įstatų ir kitų vidaus dokumentų, pažeidimus svarsto Valdyba Revizijos
komisijos teikimu, Darbo reglamento nustatyta tvarka.
22. Garbės narys:
22.1. Garbės narys – fizinis asmuo, savo veikla nusipelnęs KVK SA ir Darbo reglamento
nustatyta tvarka patvirtintas Visuotinio susirinkimo metu;
22.2. Garbės nario statusas prarandamas Visuotinio susirinkimo sprendimu, pažeidus, Įstatus
arba kitus vidaus dokumentus, Darbo reglamento nustatyta tvarka.
23. Garbės narių teisės:
23.1. dalyvauti KVK SA veikloje ir organizuojamuose renginiuose;
23.2. gauti informaciją apie KVK SA veiklą ir organizuojamus renginius bei projektus;
23.3. teikti siūlymus, paklausimus Valdybai, Prezidentui KVK SA veiklos gerinimo
klausimais;
23.4. organizuoti edukacinę ir socialinę veiklą KVK SA nariams, siekiant dalintis patirtimi ir
kita informacija, suderinus su Prezidentu;
24. Garbės narių pareigos:
24.1. savo veikla nežeminti KVK SA ir KVK kaip organizacijų, vardo ir jų autoriteto;
24.2. laikytis, šių Įstatų ir kitų vidaus dokumentų, pažeidimus svarsto Revizijos komisija
Prezidento teikimu, Darbo reglamento nustatyta tvarka.
25. Alumni:
25.1. Alumni – buvę Tikrieji nariai, patvirtinti Prezidento įsakymu;
25.2. Alumni statusas prarandamas, pažeidus Įstatus, aktus arba kitus vidaus dokumentus.
26. Alumni teisės:
26.1. dalyvauti KVK SA veikloje ir organizuojamuose renginiuose;

26.2. gauti informaciją apie KVK SA veiklą ir organizuojamus renginius bei projektus;
26.3. teikti siūlymus, paklausimus Valdybai, Prezidentui KVK SA veiklos gerinimo
klausimais;
26.4. Organizuoti edukacinę ir socialinę veiklą KVK SA nariams, siekiant dalintis patirtimi ir
kita informacija, suderinus su Prezidentu.
27. Alumni pareigos:
27.1. savo veikla nežeminti KVK SA ir KVK kaip organizacijų, vardo ir jų autoriteto;
27.2. nepiktnaudžiauti KVK SA nario teisėmis ir (ar) kitaip veikti prieš KVK SA;
27.3. laikytis šių Įstatų ir kitų vidaus dokumentų, pažeidimus svarsto Revizijos komisija
Prezidento teikimu, Darbo reglamento nustatyta tvarka.

V.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

28. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias KVK SA organas.
29. Visuotinio susirinkimo funkcijos:
29.1. tvirtina Įstatus, strategiją;
29.2. tvirtina KVK SA metinę veiklos ataskaitą ir metinę finansinę ataskaitą, kurias pristato
Prezidentas;
29.3. tvirtina Valdybos metinę veiklos ataskaitą;
29.4. tvirtina Revizijos komisijos ataskaitą;
29.5. steigia ir likviduoja KVK SA padalinius 2/3 balsų dauguma;
29.6. deleguoja narius į KVK Akademinę tarybą;
29.7. priima sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ar KVK SA įsteigtų juridinių asmenų
likvidavimo;
29.8. priima sprendimus dėl narystės kitose organizacijose;
29.9. priima sprendimus dėl tapimo kitų juridinių asmenų nariu arba išstojimo iš jų;
29.10. nustato nario ir kitus mokesčius, jų mokėjimo tvarką;
29.11. renka ir atšaukia Prezidentą, Valdybos ir Revizijos komisijos narius Darbo reglamento
nustatyta tvarka;
29.12. KVK Akademinės tarybos nariu negali būti renkamas asmuo, turintis bent 1 akademinę
skolą.
29.13. tvirtina ir atšaukia Garbės narius Darbo reglamento nustata tvarka.
30. Eilinį Visuotinį susirinkimą šaukia Prezidentas kartą per metus.
31. Neeilinį Visuotinį susirinkimą šaukia Prezidentas arba Valdyba 2/3 balsų dauguma.
32. Visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu susirenka Kvorumas.

VI.

PREZIDENTAS

33. Prezidentas - vienasmenis KVK SA valdymo organas, KVK SA vadovas, atstovaujantis
KVK SA, KVK ir už jos ribų, savo veikloje vadovaujasi LR teisės aktais, šiais Įstatais ir Visuotinio
susirinkimo sprendimais.
34. Prezidentą 1 (vienerių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Prezidentu gali būti
kiekvienas Tikrasis narys, išskyrus Revizijos komisijos narys. Tas pats asmuo negali būti Prezidentu
daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
35. Prezidentu, negali būti renkamas asmuo, turintis bent 1 akademinę skolą.
36. Prezidento funkcijos:
36.1. vadovauja ir atstovauja KVK SA;
36.2. organizuoja ir atsako už KVK SA ūkinę ir finansinę veiklą;
36.3. sudaro sandorius KVK SA vardu su įvairiais ūkio subjektais, atidaro KVK SA sąskaitas
bankuose ar įgalioja kitus narius sudaryti sandorius su įvairiais ūkio subjektais, atlikti kitus juridinius
veiksmus;
36.4. įdarbina, atleidžia samdomus darbuotojus, gavęs Valdybos pritarimą, KVK SA tikslams
ir uždaviniams įgyvendinti;
36.5. turi sprendžiamojo balso teisę be papildomo delegavimo KVK Taryboje, KVK
Direktorate, Valdybos posėdžiuose;
36.6. įsakymu skiria/atšaukia Prezidiumo narius;
36.7. koordinuoja Pirmininkų veiklą;
36.8. sudaro darbo grupes, skiria darbo grupių narius bei vadovus;
36.9. priima sprendimus kitais klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitiems KVK SA
struktūriniams organams;
36.10. tvirtina KVK SA narių sąrašus;
36.11. sutinka arba nesutinka KVK SA nariui skirti drausminę nuobaudą KVK Administracijos
prašymu;
36.12. šaukia Visuotinį susirinkimą Darbo reglamento nustatyta tvarka;
36.13. yra atsakingas už Visuotinio susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;
37. Prezidento statuso netenkama:
37.1. nutraukus studijas KVK;
37.2. savo noru atsistatydinus iš pareigų;
37.3. pažeidus šiuos Įstatus, gali būti atstatydintas Neeilinio Visuotinio susirinkimo metu,
Valdybos teikimu su Revizijos komisijos išvadomis apie Įstatų pažeidimą.
38. Naujai išrinkto Prezidento įgaliojimai prasideda praėjus dviem savaitėm po įvykusio
Visuotinio susirinkimo datos ir užsiregistravus Juridinių asmenų registre.

39. Jei Prezidentas laikinai negali vykdyti savo funkcijų, jo funkcijas laikinai vykdo
Viceprezidentas.

VII.

VICEPREZIDENTAS

40. Viceprezidentas yra vienasmenis KVK SA patariamasis, struktūrinis organas, kuris pataria
Prezidentui ir vykdo Prezidento pavestas funkcijas;
41. Viceprezidentas skiriamas ir atstatydinamas - Prezidento įsakymu;
42. Viceprezidento funkcijos:
42.1. padeda Prezidentui organizuoti KVK SA darbą;
42.2. pavaduoja Prezidentą, jei jis laikinai negali eiti savo pareigų;
42.3. padeda koordinuoti Prezidiumą.
43. Viceprezidentas savo kadencijos metu negali būti Revizijos komisijos ir Valdybos nariu
bei užimti Pirmininko pareigybės.

VIII.

VALDYBA

44. Valdyba – tai kolegialus KVK SA valdymo organas, kuris vadovaujasi Lietuvos
Respublikos teisės aktais, šiais Įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais.
45. Valdybą sudaro Prezidentas, Pirmininkai ir Visuotinio susirinkimo išrinkti asmenys.
Renkamų narių skaičius sutampa su fakultetų skaičiumi.
46. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas, kurį Valdyba išsirenka
pirmojo posėdžio metu. Pirmąjį Valdybos posėdį šaukia Prezidentas, kuris negali užimti Valdybos
pirmininko pareigų.
47. Valdybos nariu, negali būti renkamas asmuo, turintis bent 1 akademinę skolą.
48. Valdyba renkasi, kai Valdybos pirmininkas sušaukia Valdybos posėdį, ne rečiau kaip kartą
per du mėnesius.
49. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ visų Valdybos narių,
dalyvauja Prezidentas arba Prezidento įgaliotas asmuo.
50. Valdybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.
Išskyrus Įstatų 53.1-53.4, 53.10 papunkčiuose numatytus klausimus, kurie priimami ⅔ Valdybos
narių balsų dauguma.
51. Valdybos narys, pažeidęs Įstatus, kitus vidaus dokumentus ar praleidęs du posėdžius iš
eilės, yra svarstomas artimiausiame Valdybos susirinkime.
52. Valdybos narys šalinimas Valdybos pirmininko teikimu, su Revizijos komisijos išvadomis,
Neeilinio Visuotinio susirinkimo metu.

53. Valdybos funkcijos:
53.1. gali inicijuoti Prezidento atstatydinimą, sušaukdama Neeilinį Visuotinį susirinkimą
Darbo reglamento nustatyta tvarka;
53.2. tvirtina Darbo reglamentą;
53.3. renka asmenis į KVK Akademinę tarybą iki artimiausio rinkiminio Visuotinio
susirinkimo, jeigu Visuotinio susirinkimo deleguoti atstovai nevykdo ar negali vykdyti jiems paskirtų
funkcijų arba savo noru atsisako paskirtų pareigų;
53.4. Jeigu Viceprezidentas negali vykdyti Prezidento funkcijų, jas laikinai vykdo Valdybos
įgaliotas asmuo;
53.5. teikia Visuotiniam susirinkimui Valdybos metinę veiklos ataskaitą;
53.6. skatina bendradarbiavimą tarp KVK F SA;
53.7. tvirtina Prezidento teikiamą KVK SA vienerių metų veiklos planą ir jam įgyvendinti
numatomą biudžetą;
53.8. tvirtina Prezidento teikimu samdomų darbuotojų sąrašą;
53.9. svarsto, formuoja ir teikia pozicijas svarbiausiais KVK ir kitais klausimais, susijusiais su
Įstatų 12 punkte nustatytų tikslų tinkamu įgyvendinimu. Pozicijos teikiamos suinteresuotoms
grupėms;
53.10. svarsto ir sprendžia dėl Asocijuotųjų, Tikrųjų narių padarytų Įstatų arba kitų vidaus
dokumentų pažeidimų, Darbo reglamento nustatyta tvarka;
53.11. jeigu Valdyba nusprendžia, jog Prezidentas nebegali vykdyti savo funkcijų:
53.11.1. mažiau nei 2 mėnesiams iki kadencijos pabaigos, likusį laiką Prezidento pareigas
laikinai eina Viceprezidentas;
53.11.2. daugiau nei 2 mėnesiai iki kadencijos pabaigos, šaukiamas Neeilinis Visuotinis
susirinkimas, Darbo reglamento nustatyta tvarka.

IX.

REVIZIJOS KOMISIJA

54. Revizijos komisija yra KVK SA veiklos, KVK SA finansinės veiklos bei KVK SA
materialinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą kontroliuojantis organas.
55. Revizijos komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais
Įstatais ir Darbo reglamentu.
56. Revizijos komisijos funkcijos:
56.1. tikrina KVK SA veiklos, finansinės veiklos bei materialinių išteklių naudojimą;
56.2. atlikus patikrinimą, teikia rekomendacijas ir išvadas;
56.3. kasmet (išskyrus Neeilinių Visuotinių susirinkimu atveju) Visuotiniam susirinkimui
teikia metinę veiklos ataskaitą.

57.

Įstatų 59.1 punkte numatytus patikrinimus Revizijos komisija atlieka savo iniciatyva,

Visuotinio susirinkimo pavedimu arba Valdybos prašymu. Jei patikrinimas yra pavestas Visuotinio
susirinkimo arba Valdybos, Revizijos komisija privalo išvadose nurodyti iškeltą patikrinimo
priežastis rekomendacijas tolimesnei veiklai.
58.

Revizijos komisija priima sprendimus, kai už juos pasisako bent 2 (du) iš 3 (trijų)

Revizijos komisijos narių.
59.

Revizijos komisijos nariai turi teisę:

59.1.

dalyvauti visuose KVK SA struktūrinių organų posėdžiuose;

59.2.

gauti iš KVK SA struktūrinių organų visus su Revizijos komisijos veikla susijusius

dokumentus;
59.3.

šaukti Neeilinį Visuotinį susirinkimą, jeigu nustato KVK SA veiklos, išteklių

naudojimo teisėtumo, tikslingumo pažeidimų, Darbo reglamento nustatyta tvarka.
60. Revizijos komisija renkama Visuotiniame susirinkime vienerių metų kadencijai. Revizijos
komisija išsirenka savo pirmininką ir jį paskelbia per tą patį Visuotinį susirinkimą.
61. Revizijos komisijos nariai negali būti kitų KVK SA struktūrinių organų nariais.
62. Revizijos komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas Tikrasis narys, Garbės narys,
Alumni narys.

X.

PREZIDIUMAS

63. Prezidiumas – Prezidento patvirtinti Tikrieji nariai, atsakingi už atskiras KVK SA veiklos
sritis.
64. Prezidiumą sudaro:
64.1. Prezidentas;
64.2. Viceprezidentas;
64.3. koordinatoriai;
64.4. kiti prezidento paskirti asmenys.
65. Prezidiumo funkcija – vykdyti ir organizuoti KVK SA veiklą.
66. Prezidiumas už savo veiklą atsiskaito Viceprezidentui.
67. Prezidiumas teikia siūlymus darbo grupių sudarymui atskirų sričių tikslams įgyvendinti.
68. Prezidiumo narių skaičių, jų pareigybes bei funkcijas nustato Prezidentas.
69. Prezidiumo narių įgaliojimai prasideda jų patvirtinimo dieną, pasibaigia kartu su
Prezidento įgaliojimais arba Prezidentui atšaukus.
70. Prezidiumo narys gali atsistatydinti savo noru, prieš 2 savaites pateikęs prašymą (laisva
forma) ir veiklos ataskaitą Prezidentui.

XI.

KVK F SA

71. KVK F SA yra KVK SA struktūrinis padalinys, atstovaujantis atitinkamo fakulteto
studentus.
72. KVK F SA steigia ar jų veiklą nutraukia Visuotinis susirinkimas.
73. KVK F SA nėra savarankiški, atskiri nuo KVK SA juridiniai asmenys ir vadovaujasi KVK
F SA visuotinio susirinkimo patvirtintais F SA Nuostatais, kurie negali prieštarauti Įstatams ar kitiems
KVK SA vidaus dokumentams.
74. KVK F SA santykis su KVK SA yra grindžiamas Įstatais, Visuotinio susirinkimo,
Valdybos, Prezidento, Revizijos komisijos ir Prezidiumo priimtais sprendimais ir F SA Nuostatais,
kurių vykdymas jiems yra privalomas.
75. Pirmininkas yra renkamas per KVK F SA visuotinį susirinkimą F SA Nuostatų nustatyta
tvarka.
76. Pirmininkas pagal pareigas yra KVK Akademinės tarybos narys.
77. KVK F SA funkcijos:
77.1. vykdyti veiklą, atitinkančią KVK SA tikslus ir uždavinius savo veiklos teritorijos ribose,
fakultete;
77.2. KVK F SA visuotiniame susirinkime rinkti ir deleguoti studentus iš fakulteto į Visuotinį
susirinkimą, F SA Nuostatų numatyta tvarka;
77.3. informuoti fakulteto studentus apie KVK SA veiklą.
78. KVK F SA turi teisę:
78.1. pagal galimybes gauti KVK SA ir kitų institucijų finansinę paramą savo vykdomai
veiklai, kuri nuodyta Įstatuose bei F SA Nuostatuose;
78.2. atlikti kitus, šiuose Įstatuose, F SA Nuostatuose numatytus veiksmus.

XII.

KVK SA FINANSINĖ VEIKLA

79. KVK SA lėšas gali sudaryti:
79.1. KVK lėšos bei turtas skirtas KVK SA veiklai;
79.2. stojamasis ir/ar metinis, vienkartiniai mokesčiai (jei tokie patvirtinti Visuotinio
susirinkimo metu);
79.3. fizinių asmenų, paramos, labdaros organizacijų ir fondų parama;
79.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų parama;
79.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas KVK SA lėšas;
79.6. skolinto kapitalo lėšos;
79.7. kitos teisėtai gautos lėšos;

80.

KVK SA, nuosavybės teise, gali priklausyti kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, taip pat

kitas turtas, reikalingas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
81. KVK SA gali steigti specializuotus fondus, remiančius KVK studentus bei jų veiklą.
82. KVK SA lėšos LR įstatymų nustatyta tvarka naudojamos KVK SA struktūroms palaikyti
bei Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
83. KVK SA lėšų ir turto panaudojimą kontroliuoja Revizijos komisija, kuri kadencijos
pabaigoje Visuotiniam susirinkimui pateikia ataskaitą.

XIII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

84. Įstatai gali būti keičiami ir papildomi Visuotinio susirinkimo sprendimu 2/3 balsų
dauguma.
85. KVK SA gali būti reorganizuojama arba likviduojama teismo sprendimu, Visuotinio
susirinkimo sprendimu 2/3 balsų dauguma.
86. Nutraukiant KVK SA veiklą, Visuotiniame susirinkime sudaroma likvidavimo komisija,
kuri organizuoja KVK SA likvidavimą, apie tai skelbia spaudoje, sprendžia KVK SA lėšų ir turto
panaudojimo klausimus, nepažeisdama galiojančių LR įstatymų.
87. Įstatai įsigalioja kitą dieną po jų patvirtinimo datos, įregistravus juos LR teisės aktų
nustatyta tvarka.

Prezidentė

Neringa Skrikytė

