ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. Šiuose įstatuose naudojami sutrumpinimai:
1.1.1. Aleksandro Stulginskio universitetas – ASU;
1.1.2. ASU studentų atstovybė – ASU SA;
1.1.3. ASU SA konferencija – Konferencija;
1.1.4. ASU SA prezidentas – Prezidentas;
1.1.5. ASU SA viceprezidentas – Viceprezidentas;
1.1.6. ASU SA valdyba – Valdyba;
1.1.7. ASU SA koordinatorius – Koordinatorius;
1.1.8. ASU SA kontrolės komitetas – Kontrolės komitetas;
1.1.9. ASU fakulteto studentų atstovybė – FSA;
1.2. ASU SA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką,
antspaudą su pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, ir kurios tikslas yra
atstovauti ASU studentų interesams.
1.3. ASU SA teisinė forma – asociacija. ASU SA veiklos teisiniai pagrindai yra Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymas, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, ASU statutas ir kiti teisės aktai bei šie
įstatai.
1.4. Asociacijos pavadinimas – Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybė.
1.5. ASU SA simbolika – logotipas: juodos spalvos užrašas „ASU Studentų atstovybė“, ant žalio
kvadrato, kuris įrėmintas juoda linija.

1.6. ASU SA finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. ASU SA TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA
2.1. ASU SA vizija – kompetetinga ir atvira visuomenei organizacija, vienijanti motyvuotas bei
kūrybingas asmenybes ir veikianti ASU studentų labui pagal jų poreikius.
2.2. ASU SA misija – vienyti atvirą ir kūrybingą komandos veiklą, demokratiškai atstovaujančią
ASU studentams bei skatinančią jų aktyvumą.
2.3. ASU SA vertybės ir darbo principai.
2.3.1. Demokratija.
2.3.2. Vienybė.
2.3.3. Lygiavertis bendravimas.
2.3.4. Atvirumas.
2.3.5. Tęstinumas.
2.3.6. Tradicijų puoselėjimas.
2.4. ASU SA tikslai:
2.4.1. atsakingai atstovauti ASU studentams;
2.4.2. ugdyti studentų pilietiškumą ir visuomeninio darbo įgūdžius, įtraukiant studentus į
jiems svarbių problemų sprendimą ir jų raiškos būdų gausinimą.
2.5. ASU SA uždaviniai:
2.5.1. nuolat tirti studentų poreikius;
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2.5.2. padėti spręsti studentams kylančias problemas;
2.5.3. ginti studentų teises bei interesus ASU ir už jo ribų;
2.5.4. siekti, kad ASU SA nariai suprastų ir vadovautųsi organizacijos vizija, misija ir
vertybėmis;
2.5.5. rūpintis ASU SA narių kompetencija ir pagal poreikius taikyti motyvavimo priemones;
2.5.6. tinkamai valdyti ASU SA žmogiškuosius išteklius ir pritraukti naujus narius;
2.5.7. skatinti FSA veiklą ir jos koordinavimą;
2.5.8. taikyti veiksmingus informacijos sklaidos būdus.
2.6. ASU SA veikla, vykdoma tiesiogiai ir bendradarbiaujant su studentiškomis organizacijomis,
ASU vadovybe ir kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, apima:
2.6.1. tarptautinius, nacionalinius ir vietinio lygio studentų susitikimus ir akcijas;
2.6.2. darbą, siekiant aktyviausio studentų dalyvavimo akcijose, kurios lemia efektyvią ir
vieningą studentų veiklą;
2.6.3. ryšių su vietinėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis plėtojimą,
siekiant bendrų interesų realizavimo;
2.6.4. studentų kultūrinės ir sportinės veiklos skatinimą bei plėtojimą;
2.6.5. specializuotų grupių, komitetų ar įstaigų steigimą, siekiant suaktyvinti atskiras
studentų gyvenimo sritis.
2.7. Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ASU SA turi teisę:
2.7.1. išreikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais;
2.7.2. deleguoti studentus į ASU ir jo akademinių padalinių valdymo organus su
sprendžiamojo balso teise;
2.7.3. gauti informaciją ir paaiškinimus iš ASU ir jo padalinių vadovų bei darbuotojų visais
akademiniais ir studentų buities klausimais;
2.7.4. ASU Senato nustatyta tvarka pareikalauti dar kartą svarstyti ASU institucijų priimtus
sprendimus;
2.7.5. vienytis į sąjungas ir asociacijas;
2.7.6. pirkti ir kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo
disponuoti;
2.7.7. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
2.7.8. samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.7.9. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, eitynes, kitokius taikius
susirinkimus ir masinius renginius;
2.7.10. gauti lėšų ar kitokio turto iš ASU, Lietuvos ir tarptautinių organizacijų,
nevyriausybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų juridinių ar fizinių asmenų;
2.7.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka steigti (būti steigėju ar dalininku)
įmones, įstaigas ir organizacijas;
2.7.12. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei
ASU SA veiklos tikslams ir reikalinga ASU SA tikslams pasiekti.
2.8. ASU SA gali vykdyti kitokią veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams,
šiems įstatams, ASU SA veiklos tikslams ir reikalinga ASU SA veiklos tikslams pasiekti.
3. ASU SA NARIAI
3.1. ASU SA nariais gali tapti ASU studentai nepriklausomai nuo studijų pakopos ir formos.
3.2. ASU SA nariu tampama ASU studento raštišku prašymu adresuotu Prezidentui. ASU SA
narius priima Konferencija.
3.3. Narystė ASU SA pasibaigia, esant vienai iš toliau išdėtytų aplinkybių, kai asmuo:
3.3.1. Išbraukiamas iš studentų sąrašų dėl studijų baigimo, savo ar Universiteto iniciatyva, ar
kitų priežasčių;
3.3.2. įteikia Prezidentui pranešimą dėl išstojimo iš ASU SA;
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3.3.3. Konferencijos sprendimu yra pašalinamas iš ASU SA už Lietuvos Respublikos teisės
aktų ir (ar) ASU statuto, ir (ar) šių įstatytų pažeidimus, už vengimą vykdyti šiuose
įstatuose numatytas ASU SA narių pareigas;
3.4. ASU SA narys šalinamas iš ASU SA nemažiau kaip 2/3 visų Konferencijos narių balsų
dauguma.
3.5. Nuo narystės ASU SA pasibaigimo datos asmuo praranda visus ASU SA įgaliojimus
dalyvauti SA ir jos padalinių veikloje, taip pat atstovauti SA ASU ir akademinių padalinių valdymo
organuose.
3.6. Asmuo netenka ASU SA nario statuso nuo šių įstatų 3.3.1 – 3.3.3 punktuose numatytų
aplinkybių atsiradimo momento. Šių įstatų 3.3.2 punkte numatytu atveju ASU SA nario statuso
pasibaigimo diena laikoma raštiško pareiškimo įteikimo Prezidentui diena.
3.7. ASU SA narių teisės:
3.7.1. dalyvauti ASU SA veikloje;
3.7.2. šių įstatytų nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktiems į ASU SA bei FSA organus;
3.7.3. šių įstatų nustatyta tvarka deleguoti ir būti deleguotiems į ASU Senatą ir kitus valdymo
organus;
3.7.4. teikti siūlymus SA valdymo organams;
3.7.5. susipažinti su ASU SA dokumentais ir gauti ASU SA turimą informaciją apie jos
veiklą. Nariui raštu paprašius, ASU SA valdymo organai ne vėliau kaip per 2 (dvi)
savaites nuo prašymo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir
pateikti kopijas šių dokumentų: ASU SA įstatų, metinės finansinės atskaitomybės
ataskaitą, ASU SA veiklos ataskaitą, Konferencijos protokolų ir kitų dokumentų,
kuriais įforminti Konferencijos sprendimai, narių sąrašą ir kitus ASU SA dokumentus,
kurie turi būti vieši pagal įstatymus;
3.7.6. išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę ASU SA (išskyrus narius, kurie yra deleguoti
į įvairius ASU SA organus), apie tai raštiškai pranešant Prezidentui. Narys, kuris
atlieka SA deleguotas pareigas ASU valdymo organuose, gali laikinai sustabdyti
narystę SA tik Valdybos sprendimu.
3.7.7. kreiptis į ASU SA dėl savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo.
3.8. ASU SA nariai privalo:
3.8.1. sąžiningai vykdyti pareigas, kurios jiems tenka kaip ASU SA organo, FSA organo bei
ASU Tarybos, Senato ir kitų ASU organų nariui;
3.8.2. aktyviai padėti įgyvendinti ASU SA tikslus ir uždavinius;
3.8.3. laikytis šių įstatų, FSA nuostatų, ASU Statuto, Lietuvos Respublikos teisės aktų;
3.8.4. vykdyti ASU SA ir ASU FSA organų priimtus sprendimus;
3.8.5. nepiktnaudžiauti ASU SA nario teisėmis ir (ar) kitaip neveikti prieš ASU SA ir FSA.
4. ASU SA VALDYMO ORGANAI
4.1. ASU SA valdymo organus sudaro:
4.1.1. Konferencija;
4.1.2. Valdyba;
4.1.3. Prezidentas;
4.1.4. Viceprezidentas;
4.1.5. Koordinatoriai;
4.1.6. Kontrolės komitetas.
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Konferencija
4.2. Konferencija:
4.2.1. yra aukščiausias ASU SA valdymo organas, atliekantis visuotinių narių susirinkimo
funkcijas;
4.2.2. sudaryta iš ASU SA Prezidento ir kiekvienos FSA penkių atstovų (iš kurių 4
(keturis)) atstovaujamo ASU fakulteto studentus deleguoja atitinkama FSA
pastarosios nuostatų nustatyta tvarka, o pastarosios FSA pirmininkas yra FSA
atstovas Konferencijoje pagal pareigas.
4.3. Konferencija:
4.3.1. keičia ASU SA įstatus ir Rinkimų reglamentą;
4.3.2. iš ASU studentų 1 (vienerių) metų kadencijai slaptu balsavimu renka Prezidentą;
4.3.3. iš ASU SA narių 1 (vienerių) metų kadencijai renka Kontrolės komitetą;
4.3.4. iš ASU SA narių 1 (vienerių) metų kadencijai deleguoja studentų atstovus į ASU
Senatą;
4.3.5. sprendžia šiuose įstatuose 4.3.2-4.3.4 punktuose numatytų asmenų atstatydinimo
klausimus;
4.3.6. atstatydina ir priima Prezidento atsistatydinimo raštą;
4.3.7. išklauso Prezidento metinę ataskaitą, finansinę ataskaitą ir Kontrolės komiteto
ataskaitą;
4.3.8. tvirtina ASU SA strategiją;
4.3.9. nustato ASU SA narių mokesčius (nustatoma atskiru dokumentu);
4.3.10. svarsto ir priima sprendimus kitais šiuose įstatuose nurodytais ASU SA veiklos
klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitiems ASU SA organams;
4.3.11. steigia ir likviduoja FSA;
4.3.12. keičia ASU SA buveinės vietą.
4.4. FSA apie savo atstovus Konferencijoje privalo raštu pranešti Prezidentui ne vėliau kaip 2
(dvi) savaitės iki eilinės Konferencijos posėdžio dienos ir ne vėliau kaip 1 (vieną) savaitę iki
neeilinės Konferencijos posėdžio dienos. FSA savo pranešimus apie pastarosios atstovus
Konferencijoje pateikia prieš kiekvieną Konferenciją. FSA atstovus Konferencijoje tvirtina
Valdyba.
4.5. Eilinę Konferenciją šaukia Prezidentas, ne rečiau kaip 1 ( vieną) kartą per metus. Neeilinę
Konferenciją turi teisę šaukti Prezidentas, Valdyba, Kontrolės komitetas, ar ne mažiau kaip 1/3 visų
Konferencijos narių, raštu nurodžius posėdyje svarstytinus klausimus.
4.6. Eilinės konferencijos data skelbiama ne vėliau kaip prieš 3 (tris) savaites iki eilinės
Konferencijos posėdžio, o neeilinės Konferencijos data skelbiama ne vėliau kaip prieš 2 (dvi)
savaites iki neeilinės Konferencijos posėdžio.
4.7. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau nei 1/2 Konferencijos narių.
4.8. Konferencijos sprendimai priimami dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma. Sprendimai
dėl įstatų pakeitimo, ASU SA rinkimų Reglamento, Prezidento atstatydinimo, ASU SA
reorganizavimo bei likvidavimo priimami 2/3 visų Konferencijos narių balsų dauguma.
4.9. Konferencijos posėdžiai – atviri.
4.10. Prezidentas privalo sušaukti neeilinę konferenciją per dvi savaites nuo prašymo gavimo
dienos. Prezidentas per nustatytą terminą nesušaukęs neeilinės konferencijos netenka savo
įgaliojimų. Kol bus išrinktas naujas SA Prezidentas ASU SA laikinai vadovauja Viceprezidentas.
Prezidentas ir Viceprezidentas
4.11. Prezidentas yra ASU SA vadovas ir koordinuoja jos veiklą.
4.12. Prezidentu gali būti išrinktas bet kuris ASU studentas, išskyrus Kontrolės komiteto narius.
4.13. Prezidentas renkamas vienerių metų kadencijai, bet ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
5

4.14. Prezidento teisės ir pareigos:
4.14.1. veikia ASU SA vardu ir be papildomų įgaliojimų atstovauja ASU SA;
4.14.2. dalyvauja ASU Senato ir Rektorato posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise be
papildomo delegavimo;
4.14.3. sudaro sutartis, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems
įstatams, pasirašo finansinius dokumentus ir atsako už ASU SA veiklą;
4.14.4. įdarbina ir atleidžia samdomus darbuotojus ASU SA tikslams ir uždaviniams
įgyvendinti;
4.14.5. deleguoja ASU SA narius atstovauti ASU SA nacionaliniame ir tarptautiniame
lygiuose;
4.14.6. šaukia Valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
4.14.7. sudaro laikinuosius komitetus tam tikriems darbams atlikti. Komitetai veikia tol, kol
atlieka užduotį;
4.14.8. teikia Konferencijai svarstyti ir tvirtinti ASU SA veiklos ataskaitą ir finansinę
ataskaitą;
4.14.9. teikia Valdybai svarstyti ir tvirtinti Viceprezidentą;
4.14.10. skiria ir atleidžia koordinatorius;
4.14.11. tvarko ASU SA narių sąrašą;
4.14.12. koordinuoja FSA, ASU SA padalinių veiklą;
4.15. Gavęs 1/3 visų išrinktų konferencijos narių pasirašytą prašymą dėl neeilinės Konferencijos
sušaukimo, Prezidentas privalo per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos sušaukti neeilinę
Konferenciją.
4.16. Jei Prezidentas laikinai negali vykdyti savo pareigų arba netenka įgaliojimų, jo pareigas
laikinai eina Viceprezidentas.
4.17. Prezidento įgaliojimai pasibaigia po naujojo Prezidento išrinkimo ir įregistravimo Registrų
centre momento arba Prezidentui atsistatydinus.
4.18. Viceprezidentas padeda Prezidentui koordinuoti ASU SA veiklą.
4.19. Viceprezidentai 1 (vienerių) metų kadencijai Prezidento teikimu tvirtinami Valdyboje.
Atstatydinti Viceprezidentą gali Valdyba, Prezidento teikimu.
4.20. Naujai patvirtinto Viceprezidento įgaliojimai prasideda praėjus 1 (vienai) savaitei nuo naujo
Viceprezidento patvirtinimo Valdyboje dienos.
4.21. Prezidentas ir Viceprezidentas gavę įgaliojimus automatiškai įeina į Valdybą.
4.22. Viceprezidentas už savo veiklą atsiskaito Valdybai, o Koordinatoriai – Prezidentui.
4.23. Už savo, Viceprezidento ir Koordinatorių veiklą Prezidentas atsiskaito Konferencijai.
4.24. Prezidentas kartą per metus atsiskaito Konferencijai ir Universiteto rektoriui už Universiteto
lėšų panaudojimą.
Valdyba
4.25. Valdyba yra ASU SA kolegialus valdymo organas. Valdyba veikia vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais, ASU SA Rinkimų reglamentu, ir Konferencijos
sprendimais.
4.26. Valdybą sudaro 7 (septyni asmenys).
4.27. Valdyba:
4.27.1. užtikrina Konferencijos priimtų nutarimų įgyvendinimą;
4.27.2. Prezidento teikimu 1 (vienerių) metų kadencijai tvirtina Viceprezidentą;
4.27.3. Svarsto galiojančius norminius dokumentus, kuriais reglamentuojama studentų ir jų
organizacijų teisinė padėtis, ruošia rekomendacijas juos tobulinti;
4.27.4. tvirtina ASU SA biudžetą;
4.27.5. tvirtina FSA nuostatus;
4.27.6. Prezidento teikimu tvirtina ASU SA narių sąrašą;
4.27.7. sudaro komisijas aktualiems klausimams spręsti;
6

4.27.8. sprendžia einamuosius ASU SA veiklos klausimus;
4.27.9. gali priimti sprendimus kitais klausimais. Visais atvejais Valdyba neturi teisės
priimti sprendimų dėl klausimų, kurių sprendimą Lietuvos Respublikos teisės aktai
priskiria kitų organų kompetencijai;
4.28. Valdybą sudaro ASU SA Prezidentas, Viceprezidentas ir FSA pirmininkai.
4.29. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 3 (tris) mėnesius. Valdybą taip
pat turi teisę sušaukti Kontrolės komitetas ar ne mažiau kaip 1/3 visų Valdybos narių, raštu
nurodžius svarstytinus klausimus. Valdybos posėdžius šaukia ir pirmininkauja Prezidentas.
4.30. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Valdybos narių.
4.31. Valdyba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių paprastąja balsų
dauguma.
4.32. Valdybos darbą organizuoja Prezidentas.
4.33. Valdybos posėdžiai yra atviri.
Kontrolės komitetas
4.34. Kontrolės komitetas vykdo ASU SA ir jos įsteigtų įmonių ar fondų finansinę bei veiklos
kontrolę. Kontrolės komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais
įstatais, Konferencijos sprendimais.
4.35. Kontrolės komitetą sudaro 3 (trys) nariai. Juos vienerių metų kadencijai renka Konferencija.
Kontrolės komiteto pirmininką iš savo tarpo renka Kontrolės komiteto nariai.
4.36. Kontrolės komiteto nariu gali būti išrinktas kiekvienas ASU SA narys, kuris tuo pat metu nėra
ASU SA valdymo organų nariu.
4.37. Visi sprendimai Kontrolės komitete priimami vienbalsiai.
4.38. Turi teisę iš ASU SA organų ir darbuotojų gauti visus su Kontrolės komiteto vykdomais
patikrinimais susijusius dokumentus ir paaiškinimus.
4.39. Kasmet teikia Konferencijai ASU SA veiklos ataskaitą apie šių įstatų 4.34 punkte numatyto
tikrinimo rezultatus.
4.40. Turi teisę šaukti neeilinę Konferenciją, jeigu nustato ASU SA materialinių ir finansinių
išteklių naudojimo grubius pažeidimus.
4.41. Kontrolės komiteto nariai turi teisę dalyvauti visuose ASU SA (FSA) organų posėdžiuose.
4.42. Konferencijos metu turi teisę teikti siūlymus ir rekomendacijas.
4.43. Turi kitas šių įstatų numatytas teises (funkcijas).
5. FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

5.1. FSA yra ASU SA padalinys fakultete.
5.2. FSA atstovauja atitinkamo ASU fakulteto studentams. Kiekviename ASU fakultete gali būti tik
po vieną FSA. FSA vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, ASU statutu, šiais įstatais, ASU
SA Rinkimų reglamentu ir pastarosios FSA konferencijos priimtais ir Valdybos patvirtintais
nuostatais.
5.3. FSA steigia ir likviduoja Konferencija.
5.4. FSA valdymo organus sudaro konferencija (aukščiausias FSA organas), FSA pirmininkas (FSA
vadovas) ir vicepirmininkas.
5.5. FSA savo nuostatų nustatyta tvarka:
5.5.1. atstovauja atstovaujamo ASU fakulteto studentams;
5.5.2. 1 (vienerių) metų kadencijai deleguoja atstovaujamo ASU fakulteto studentus į
atstovaujamo ASU fakulteto tarybą ir juos atšaukia;
5.5.3. prieš kiekvieną Konferenciją deleguoja atstovaujamo ASU fakulteto 4 (keturis)
studentus į Konferenciją;
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5.5.4. 1 (vienerių) metų kadencijai renka atstovaujamo ASU fakulteto studentus į FSA
valdymo organus;
5.5.5. organizuoja atstovaujamo ASU fakulteto studentų renginius;
5.5.6. įgyvendina ASU SA organų sprendimus atstovaujame ASU fakultete;
5.5.7. vykdo kitas funkcijas, nustatytas šiuose įstatuose bei savo nuostatuose.
5.6. FSA privalo vykdyti ASU SA organų sprendimus, o šių įstatų ir pastarosios FSA nuostatų
numatytais atvejais bei tvarka, atsiskaityti už savo veiklą.
5.7. FSA konferenciją sudaro ASU SA nariai studijuojantys atitinkame fakultete.
5.8. FSA darbą organizuoja ir jos konferenciją šaukia pastarosios FSA pirmininkas. Jei FSA
pirmininkas laiku nesušaukia atitinkamos FSA konferencijos, pastarąją konferenciją turi teisę šaukti
Prezidentas. FSA konferencija taip pat turi teisę sušaukti ne mažiau kaip 1/3 atitinkamos FSA
konferencijos narių.
5.9. FSA kolegialių organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė atitinkamo
organo narių. FSA kolegialių organų sprendimai priimami ne mažiau kaip pusė posėdyje
dalyvaujančių atitinkamo FSA organo narių balsų dauguma.
5.10. FSA vadovas yra FSA pirmininkas, kuris 1 (vienerių) metų kadencijai renkamas FSA
konferencijos posėdyje.
5.11. FSA pirmininkas pagal pareigas yra atstovaujamo ASU fakulteto tarybos narys, ASU SA
Konferencijos ir Valdybos narys.
5.12. Jei FSA pirmininkas laikinai negali vykdyti savo pareigų, jo funkcijas laikinai vykdo
atitinkamos FSA vicepirmininkas.
5.13. FSA pirmininkas už savo veiklą atsiskaito FSA konferencijai.
6. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
6.1. Vieša informacija su kuria reikia susipažinti ASU SA nariams, ASU SA Prezidentas turi
paskelbti būstinėje esančioje skelbimų lentoje arba pranešti kiekvienam ASU SA nariui elektroniniu
paštu.
6.2. Konferencijos sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius ar kitus
asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Konferencijos sprendimo priėmimo
dienos. Už sprendimų ir pranešimų turinį ir paskelbimą atsako ASU SA Prezidentas.
6.3. Apie sprendimą pertvarkyti arba likviduoti ASU SA turi būti paskelbta viešai dienraštyje
“Kauno diena”.
7. ASU SA TURTAS IR LĖŠOS
7.1. ASU SA turtą ir lėšos sudaro:
7.1.1. asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.1.2. ASU SA narių mokesčiai (jei jie nustatyti Konferencijos sprendimu);
7.1.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
7.1.4. ASU statuto nustatyta tvarka ASU skirtos lėšos;
7.1.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos;
7.1.6. pajamos už leidinius;
7.1.7. lėšos gaunamos iš organizuojamų renginių ir projektų;
7.1.8. lėšos gautos iš ASU SA įsteigtų įmonių;
7.1.11. kitos teisėtai gautos lėšos.
7.2. ASU SA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, spaustuvės
taip pat kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
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Turtas turi būti įsigytas už ASU SA priklausančias lėšas, o taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar
kitokiu teisėtu būdu.
7.3. ASU SA lėšos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka naudojamos ASU SA įstatuose
numatytiems tikslams įgyvendinti, organizacinėms struktūroms palaikyti bei samdomo personalo
išmokoms.
7.4. ASU SA turtas ir lėšos negali būti skirstomas ASU SA nariams, išskyrus tuos atvejus, jei šios
lėšos ASU SA nariams mokamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal darbo
sutartį ar kitu teisėtu būdu.
7.5. ASU SA finansinės veiklos kontrolę atlieka Kontrolės komitetas.

8. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI
TVARKA
8.1. Vieša informacija skelbiama ASU SA interneto svetainėse, skelbimų lentose, o nesant
galimybės taip paskelbti, arba kai teisės aktai reikalauja paskelbti kitu būdu – kitais Prezidento arba
Konferencijos nustatytais būdais.
8.2. Informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie ASU SA veiklą, nustato Konferencija. Už jos
pateikimą yra atsakingas ASU SA Prezidentas.
9. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
9.1. ASU SA įstatai gali būti keičiami ir papildomi bet kurioje Konferencijoje ne mažiau kaip 2/3
Konferencijos narių balsų dauguma.
9.2.Įstatų pakeitimo projektą Konferencijai teikia Prezidentas ir Valdyba;
9.3.Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka.
10. ASU SA VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
10.1.ASU SA gali būti reorganizuojama arba likviduojama Konferencijos sprendimu, priimtu, ne
mažiau kaip 2/3, visų Konferencijos narių balsų dauguma.
10.2.ASU SA reorganizuojama arba likviduojama teismo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
Įstatai patvirtinti 2011-11-03
Aleksandro Stulginskio universiteto
Studentų atstovybės Prezidentas

Antanas Girčys
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