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ALYTAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
I.
1.

ĮSTATAI
BENDROJI DALIS

Šiuose įstatuose naudojami sutrumpinimai:

AK – Alytaus kolegija;
AK SA – AK Studentų atstovybė;
Prezidentas – AK SA Prezidentas;
Viceprezidentas – AK SA Viceprezidentas;
Valdyba – AK SA Valdyba;
Valdybos Pirmininkas – AK SA Vadybos pirmininkas;
Revizijos komisija – AK SA Revizijos komisija;
Alumni – AK SA Alumni;
Seniūnas – AK akademinės grupės seniūnas;
Konferencija – visuotinis susirinkimas;
LR – Lietuvos Respublika.
2.

AK SA teisinė forma – asociacija;

3.

AK SA yra savarankiška, nepolitinė, nepelno siekianti organizacija, veikianti ir atstovaujanti

AK studentus kolegijoje ir už jos ribų;
4.

AK SA savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR mokslo ir studijų įstatymu, LR asociacijų
įstatymų ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asociacijų veiklą, taip pat AK Statutu, šiais
Įstatais, AK SA Darbo reglamentu, Konferencijos sprendimais, jei jie neprieštarauja LR teisės
aktams;

5.

AK SA veiklos teritorija – Lietuvos Respublika;

6.

AK SA veiklos laikotarpis – neribotas;

7.

AK SA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais;

8.

AK SA turi savo sąskaitą banke, AK SA logotipą, antspaudą su pavadinimu bei kitą simboliką;

9.

AK SA buveinės adresas: Studentų g. 17, 62252 Alytus, Lietuvos Respublika.

II.
10. AK SA tikslai:

AK SA TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
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10.1. atstovauti AK studentų teisėms ir teisėtiems interesams kolegijoje ir už jos ribų;
10.2. dalyvauti AK studentų gyvenamosios aplinkos tobulinimo veikloje;
10.3. stiprinti AK ir AK SA, siekiant kokybiškai atstovauti studentų interesus;
10.4. skatinti ir vykdyti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, formalų ir neformalų pilietinį
ugdymą;
11. AK SA uždaviniai:
11.1. dalyvauti ginant studentų teises ir teisėtus interesus AK bei už jos ribų;
11.2. dalyvauti AK studijų proceso organizavime, studijų programų rengime ir jų tobulinime;
11.3. skatinti AK akademinės bendruomenės bendradarbiavimą;
11.4. kaupti ir platinti aktualią informaciją studentams;
11.5. organizuoti ir skatinti AK studentų laisvalaikį, kultūrinę ir sportinę veiklą;
11.6. palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas;
11.7. siekiant išvardintų tikslų, bendradarbiauti su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei
studentų ir jaunimo organizacijomis.

III.

AK SA NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. AK SA sudaro: Asocijuoti, Tikrieji nariai ir Alumni;
13. Asocijuoti nariai:
13.1. Asocijuoti nariai – AK studentai, norintys prisidėti prie AK SA veiklos vykdymo pateikę
Asocijuotojo nario anketą, kurią patvirtina Prezidentas;
13.2. Asocijuoto nario statusas pasibaigia išlaikius žinių patikrinimo testą arba savo noru
nutraukus narystę, nariui buvus neveiksniam arba pažeidus LR įstatymus, Įstatus ar kitus
vidaus dokumentus. Pažeidimus svarsto Valdyba Prezidento teikimu.
14.2.1. žinių patikrinimo testo metodiką sudaro ir tvirtina Valdyba;
14. Asocijuoto nario teisės:
14.1. dalyvauti AK SA veikloje;
14.2. gauti iš AK SA struktūrinių organų išsamią informaciją apie AK SA veiklą;
14.3. teikti AK SA struktūriniams organams pasiūlymus AK SA veiklai tobulinti;
14.4. tapti Tikruoju nariu išlaikius žinių patikrinimo testą;
14.5. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę;
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15. Asocijuoto nario pareigos:
15.1. laikytis šių Įstatų, Darbo reglamento ir kitų vidaus dokumentų;
15.2. savo veikla nežeminti AK SA ir AK kaip organizacijų vardo ir jų autoriteto;
15.3. nepiktnaudžiauti AK SA nario teisėmis ar kitaip veikti prieš AK SA;
15.4. padėti įgyvendinti AK SA tikslus ir uždavinius;
15.5. vykdyti AK SA valdymo organų priimtus sprendimus.
16. Tikrieji nariai:
16.1. Tikrieji nariai – AK studentai, norintys prisidėti prie AK SA veiklos išlaikę žinių
patikrinimo testą arba esantys akademinių grupių Seniūnai;
16.1.1.

Seniūnai norintys atstovauti kolegijos organuose privalo išlaikyti žinių

patikrinimo testą
16.2. Tikrojo nario statusas pasibaigia netekus Seniūno pareigų, savo noru nutraukus narystę
arba pažeidus LR įstatymus, Įstatus arba kitas vidaus dokumentus. Pažeidimus svarsto
Valdyba Prezidento teikimu.
17. Tikrojo nario teisės:
17.1. būti renkamu į AK ir AK SA sprendimų priėmimo, vykdymo bei kontrolės organus;
17.2. dalyvauti AK SA veikloje;
17.3. gauti iš AK SA struktūrinių organų išsamią informaciją apie AK SA veiklą;
17.4. teikti AK SA struktūriniams organams pasiūlymus AK SA veiklai tobulinti;
17.5. rinkti studentų atstovus į AK Akademinę tarybą, kitų lygių AK valdymo, sprendimų
priėmimu organus, kuriose turi teisę dalyvauti studentų atstovai;
17.6. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę;
18. Tikrojo nario pareigos:
18.1. laikytis šių Įstatų, Darbo reglamento ir kitų vidaus dokumentų;
18.2. dalyvauti mokymuose, skirtuose kompetencijoms ugdyti;
18.3. savo veikla nežeminti AK SA ir AK kaip organizacijų vardo ir jų autoriteto;
18.4. nepiktnaudžiauti AK SA nario teisėmis ar kitaip veikti prieš AK SA;
18.5. atstovauti AK studentus, ginti jų teises ir interesus;
18.6. padėti įgyvendinti AK SA tikslus ir uždavinius;
18.7. vykdyti AK SA valdymo organų priimtus sprendimus.

4

19. Alumni:
19.1. Alumni – buvę Tikrieji nariai, bent dvejus metus aktyviai dirbę, dalyvavę ir kitaip
prisidėję prie AK SA veiklos;
20. Alumni teisės:
20.1. būti renkamu į AK SA kontrolės organus ir Valdybą, AK Akademinę tarybą ir AK
Tarybą;
20.2. dalyvauti AK SA vykdomoje veikloje ir organizuojamuose renginiuose;
20.3. gauti informaciją apie AK SA veiklą ir organizuojamus renginius bei projektus;
20.4. teikti siūlymus, paklausimus Valdybai ir Prezidentui AK SA veiklos tobulinimo
klausimais;
20.5. organizuoti edukacinę ir socialinę veiklą AK SA nariams, siekiant dalintis patirtimi ir
kita informacija, suderinus su Prezidentu;
21. Alumni pareigos:
21.1. savo veikla nežeminti AK SA ir AK kaip organizacijų vardo ir jų autoriteto;
21.2. nepiktnaudžiauti Alumni teisėmis ar kitaip veikti prieš AK SA;

IV.

AK SA PADALINIAI

22. AK SA gali steigti padalinius neturinčius juridinių asmenų teisių;
23. AK SA padalinius steigia, pertvarko, likviduoja bei jų statusą, teises, pareigas ir vidinę tvarką
tvirtina Valdyba;
24. AK SA padaliniai privalo vykdyti AK SA valdymo organų sprendimus;
25. AK SA padaliniai veikia pagal savo nustatytą ar Valdybos patvirtintą tvarką.

V.

26. AK SA sudaro šie organai:
26.1. Konferencija;
26.2. Valdyba;
26.3. Prezidentas;
26.4. Revizijos komisija;

AK SA ORGANAI
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VI.

KONFERENCIJA

27. Konferencija yra aukščiausias AK SA organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises;
28. Konferencijos delegatai – akademinių grupių Seniūnai arba jų deleguoti asmenys.
29. Konferencija vadovaujasi Asociacijų įstatymu ir šiais Įstatais.
30. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip 1 kartą per mokslo metus. Eilinius posėdžius šaukia
Prezidentas, kuris nustato Konferencijos vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę. Prezidentas ar jo
įpareigotas asmuo turi informuoti visus AK SA padalinius ir Seniūnus ne vėliau kaip prieš 30
kalendorinių dienų ir pateikti siūlomą darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki
Konferencijos; 31. Jeigu praėjus vieneriems metams nuo paskutinės Konferencijos Prezidentas
jos nešaukia, tai Konferenciją šaukia Valdyba;
32. Konferencija yra galiojanti, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip ½ balso teisę turinčių delegatų. Jei
Konferencija yra negaliojanti, tai per 30 kalendorinių dienų turi būti šaukiama pakartotinė
konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės
klausimais, nesvarbu kiek delegatų dalyvauja Konferencijoje.
33. Neeilinę Konferenciją inicijuoja Prezidentas, Valdyba, Revizijos komisija arba ¼ visų
akademinių grupių Seniūnų. Konferencijos datą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo
sušaukti Konferenciją iniciatoriai. Iniciatyva sušaukti Konferenciją turi būti pareikšta ne vėliau,
kaip prieš 4 savaites iki siūlomos Konferencijos datos. Iniciatoriai, ne vėliau kaip prieš 2 savaites
iki neeilinės Konferencijos, turi viešai informuoti visus AK SA padalinius ir AK SA narius bei
grupių Seniūnus apie neeilinės Konferencijos datą, vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę;
34. Konferencijos funkcijos:
34.1. tvirtina Įstatus, strategiją;
34.2. tvirtina AK SA metinę veiklos ataskaitą ir metinę finansinę ataskaitą, kurias pristato
Prezidentas;
34.3. tvirtina Valdybos metinę veiklos ataskaitą;
34.4. tvirtina Revizijos komisijos ataskaitą;
34.5. priima sprendimus dėl narystės kitose organizacijose;
34.6. keičia AK SA buveinę;
34.7. renka ir atšaukia Prezidentą, Valdybos ir Revizijos komisijos narius;

6

34.7.1. Prezidentu, Valdybos ir Revizijos komisijos nariu negali būti renkamas asmuo
turintis bent 1 akademinę skolą;
34.7.2. slaptu balsavimu Prezidentas yra renkamas vienerių metų kadencijai.
34.8 Priima sprendimą dėl organizacijos likvidavimo.

VII.

PREZIDENTAS

35. Prezidentas – vienasmenis AK SA valdymo organas, atsakingas už organizacijos veiklą,
atstovaujantis AK SA, AK ir už jos ribų.
36. Prezidentas be atskiro įgaliojimo yra AK SA Valdybos narys;
37. Prezidentą, vienerių metų kadencijai, renka Konferencija Įstatų numatyta tvarka. Prezidentu gali
būti kiekvienas Tikrasis narys, išskyrus Revizijos komisijos narį. Tas pats asmuo negali būti
prezidentu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
38. Prezidento funkcijos:
38.1. vadovauja AK SA;
38.2. atstovauja AK studentams AK Akademinėje taryboje, kituose AK organuose (jei yra
deleguotas) bei už AK ribų;
38.3. sudaro sandorius AK SA vardu, atidaro ir uždaro AK SA sąskaitas banke, AK SA vardu
atlieka kitus juridinius veiksmus;
38.4. iš AK SA narių teikia Valdybai tvirtinti Viceprezidentą, komitetų koordinatorius;
38.5. sudaro darbo grupes, skiria grupių narius bei vadovus;
38.6. teikia prašymus AK skirti vienkartines skatinamąsias stipendijas;
38.7. priima sprendimus kitais klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitiems AK SA
struktūriniams organams;
38.8. tvirtina ir tvarko AK SA narių sąrašą;
38.9. koordinuoja AK SA padalinių veiklą;
38.10. šaukia Konferenciją Įstatų numatyta tvarka;
38.11. yra atsakingas už Konferencijos sprendimų įgyvendinimą;
39. Prezidento statuso netenkama:
39.1. nutraukus ar baigus studijas AK;
39.2. savo noru atsistatydinus iš pareigų;
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39.3. pažeidus šiuos Įstatus, gali būti atstatydintas neeilinės Konferencijos metu, Valdybos
teikimu su Revizijos komisijos išvadomis apie Įstatų pažeidimą;
40. Naujai išrinktas Prezidentas savo pareigas pradeda eiti užsiregistravus Juridinių asmenų registre,
LR įstatymų numatyta tvarka;
41. Jei Prezidentas laikinai negali vykdyti savo funkcijų, jo funkcijas laikinai vykdo Viceprezidentas.

VIII.

VICEPREZIDENTAS

43. Viceprezidentas – vienasmenis AK SA patariamasis, struktūrinis organas, kuris pataria
Prezidentui, vykdo Prezidento pavestas funkcijas ir atsiskaito Prezidentui;
44. Viceprezidentas teikiamas Valdybai ir atstatydinamas Prezidento įsakymu. Viceprezidentą
tvirtina Valdyba;
45. Viceprezidento funkcijos:
45.1. padeda Prezidentui organizuoti AK SA darbą;
45.2. pavaduoja Prezidentą, jei jis laikinai negali vykdyti savo funkcijų;
46. Viceprezidentas savo kadencijos metu negali būti Revizijos komisijos ir Valdybos nariu.

IX.

VALDYBA

47. Valdyba – kolegialus AK SA valdymo organas tarp Konferencijos posėdžių, kuris vadovaujasi
LR teisės aktais, šiais Įstatais, Konferencijos sprendimais;
48. Valdybą sudaro 7 nariai (skaičius gali būti keičiamas Konferencijos sprendimu) į kurią įeina:
Prezidentas ir Konferencijos metu išrinkti tikrieji AK SA nariai;
49. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas, kurį Valdyba išrenka pirmojo
posėdžio metu. Pirmąjį Valdybos posėdi šaukia Prezidentas, kuris negali užimti Valdybos
pirmininko pareigų;
50. Valdybos nariu negali būti renkamas asmuo turintis bent vieną akademinę skolą;
51. Valdyba renkasi, kai Valdybos pirmininkas sušaukia Valdybos posėdį, ne rečiau kaip kartą per
du mėnesius;
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52. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ visų Valdybos narių,
dalyvauja Prezidentas arba Prezidento įgaliotas asmuo;
53. Valdybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.
54. Valdybos narys, pažeidęs Įstatus, kitus vidaus dokumentus ar praleidęs du posėdžius iš eilės, yra
svarstomas artimiausiame Valdybos susirinkime;
55. Valdybos funkcijos:
55.1. vykdo Konferencijos nutarimus;
55.2. teikia Konferencijai siūlymus dėl Įstatų tobulinimo ar keitimo;
55.3. tvirtina AK SA biudžetą, veiklos planą;
55.4. tvirtina ir dalyvauja rengiant Darbo reglamentą, Seniūnų nuostatus, šių dokumentų
pakeitimus ar papildymus;
55.5. tvirtina delegatus į AK Akademinę tarybą, AK Fakultetinę tarybą, AK Ginčų komisiją
bei kitas AK institucijas, Darbo reglamento nustatyta tvarka;
55.6. Prezidento teikimu tvirtina Viceprezidentą, komitetų vadovus ir jų veiklos sritis;
55.7. jeigu Viceprezidentas negali vykdyti Prezidento funkcijų, jas laikinai vykdo Valdybos
įgaliotas asmuo;
55.8. gali inicijuoti Prezidento atstatydinimą, sušaukdama neeilinę Konferenciją, Darbo
reglamento numatyta tvarka;
55.9. svarsto ir sprendžia dėl Asocijuotų, Tikrųjų narių padarytų Įstatų arba kitų vidaus
dokumentų pažeidimų, Darbo reglamento numatyta tvarka;
55.10. jeigu Valdyba nusprendžia, jog Prezidentas nebegali vykdyti savo funkcijų:
55.10.1. mažiau nei 6 mėnesiams iki Konferencijos, likusį laiką Prezidento pareigas
eina Viceprezidentas;
55.10.2. daugiau nei 6 mėnesiams iki Konferencijos, šaukiama neeilinė Konferencija.
Pirmininko nebėra
Biuras išnyksta ir susijungusi su Taryba gaunasi naujas valdymo organas Valdyba

X.

REVIZIJOS KOMISIJA

56. Revizijos komisija – AK SA veiklos teisėtumą bei tikslingumą kontroliuojantis organas;
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57. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai (skaičius gali būti didinamas Konferencijos sprendimu),
išrinkti Konferencijos metu, vienerių metų kadencijai dalyvaujančių delegatų balsų dauguma;
58. Revizijos komisija išrenka savo Pirmininką ir jį paskelbia per tą pačią Konferenciją;
59. Revizijos komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas Tikrasis narys, kuris nėra kitų AK SA
struktūrinių organų narys, arba Alumni narys.
60. Pasibaigus Prezidento kadencijai anksčiau laiko, Revizijos komisija tęsia savo kadenciją, kol
bus išrinktas naujas Prezidentas, su kuriuo turi būti perrenkama ir Revizijos komisija;
61. Revizijos komisija savo veikloje vadovaujasi LR teisės aktais, šiais Įstatais ir kitais vidaus
dokumentais;
62. Revizijos komisijos funkcijos:
62.1. tikrina AK SA veiklos teisėtumą bei tikslingumą;
62.2. atlikus patikrinimą, teikia rekomendacijas ir išvadas;
62.3. atsiskaito Konferencijai ataskaitą apie AK SA valdymo organų veiklą;
62.4. svarsto skundus, dėl AK SA Narių bei atstovų veiklos ir teikia išvadas bei pasiūlymus
Valdybai ir Konferencijai;
62.5. Revizijos komisija priima sprendimus, kai už juos pasisako bent 2/3 Revizijos komisijos
narių.
63. Revizijos komisijos narių teisės:
63.1. dalyvauti visuose AK SA struktūrinių organų posėdžiuose;
63.2. gauti iš AK SA struktūrinių organų visus su Revizijos komisijos veikla susijusius
dokumentus;
63.3. šaukti neeilinę Konferenciją, jeigu nustato AK SA veiklos teisėtumo, tikslingumo
pažeidimų.
64. Revizijos komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja Revizijos komisijos pirmininkas ir
dar vienas narys. Jei Konferencijos sprendimu Revizijos komisijos skaičius didinamas, Revizijos
komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja revizijos komisijos Pirmininkas ir ne mažiau
nei ½ kitų Revizijos komisijos narių;
65. Revizijos komisija atlieka patikrinimus savo iniciatyva, taip pat Valdybos ir ne mažiau kaip 1/5
visų Konferencijos delegatų prašymu;
66. Revizijos komisijos nariui atsistatydinus savo iniciatyva ar Konferencijos sprendimu,
Konferencija renka naują AK SA Revizijos komisijos narį likusiam kadencijos laikui;
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67. Revizijos komisijos pirmininkas apie savo atsistatydinimą privalo įspėti Valdybą prieš vieną
mėnesį bei pateikti Revizijos komisijos ataskaitą Neeilinėje Konferencijoje (žr. 33 p.).

XI.

AK SA FINANSINĖ VEIKLA

68. AK SA lėšas gali sudaryti:
68.1. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos,
gautos LR Labdaros ir paramos įstatymo numatyta tvarka;
68.2. AK skiriamos lėšos, LR Mokslo ir studijų įstatymo numatyta tvarka;
68.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų parama;
68.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas AK SA lėšas;
68.5. skolinto kapitalo lėšos;
68.6. lėšos iš organizuojamų renginių;
68.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
69. AK SA nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamas ir nekilnojamas turtas, taip pat turtas,
reikalingas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
70. AK SA lėšos yra skiriamos:
70.1. AK SA veiklos, organizuojamų renginių ir projektų išlaidoms padengti;
70.2. AK SA svečių priėmimo ir AK SA narių komandiruočių išlaidoms padengti;
70.3. AK SA veiklai būtino inventoriaus įsigijimo ir išlaikymo išlaidoms padengti;
70.4. AK SA darbuotojams samdyti;
70.5. Kitai AK SA veiklai, kuri reikalinga įstatuose numatytiems veiklos tikslams ir
uždaviniams pasiekti.
XII.

ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

71. AK SA įstatai gali būti keičiami ir papildomi Konferencijos metu visų delegatų balsų dauguma;
72. Įstatų keitimo projektą gali teikti Prezidentas, 1/3 Valdybos narių arba Konferencijos delegatas,
jei jam pritaria ne mažiau kaip 1/10 Konferencijos dalyvių;
73. Įstatų pakeitimo projektas turi būti pateiktas raštu, iš anksto išplatintas Konferencijos delegatams,
ne vėliau kaip likus savaitei iki Konferencijos, išskyrus atvejį, kai projektą pateikia delegatai
Konferencijos metu;

11

74. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, įregistravus juos LR teisės aktų numatyta tvarka.

XIII.

INFORMACIJOS SKLAIDA

75. AK SA vieši pranešimai skelbiami AK SA interneto svetainėje (www.atstovybė.lt), AK SA
socialinių tinklų paskyrose, informaciniuose stenduose, spaudoje ar kitais būdais;
76. Informacija apie AK SA veiklą nariams platinama elektroniniu paštu. Nariui pageidaujant
Prezidentas sudaro sąlygas susipažinti su AK SA veiklos dokumentais AK SA buveinėje;

XIV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

77. Šie Įstatai parengti remiantis Lietuvos studentų sąjungos kokybės standartu;
78. Sprendimus dėl AK SA struktūros, veikimo, pertvarkymo ar likvidavimo priima Konferencija 2/3
balsų dauguma;
79. Nutraukiant AK SA veiklą, Konferencijos metu sudaroma likvidavimo komisija, kuri organizuoja
AK SA likvidavimą, apie tai skelbia spaudoje, sprendžia AK SA lėšų ir turto panaudojimo
klausimus, nepažeisdama galiojančių LR įstatymų;
80. Įstatai gali būti keičiami 2/3 Konferencijos narių balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja
įregistravus LR teisės aktų numatyta tvarka.

Parengė

Aurimas Žvirblys

