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ŠALPOS VALDYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) studentiškų organizacijų Šalpos valdybos 

nuostatai (toliau – nuostatai) nustato studentiškų Universiteto organizacijų Šalpos valdybos (toliau – 

Šalpos valdybos) tikslus, teises ir funkcijas bei darbo organizavimo tvarką. 

2. Studentiškos Universiteto organizacijos šiuose nuostatuose suprantamos kaip Universiteto 

organizacijos, kurios, vadovaujantis Universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo 

nustatyta tvarka, yra įgijusios Universiteto organizacijos statusą, o jų tikraisiais nariais yra ne mažiau 

kaip 2/3 studentų statusą Universitete turinčių asmenų. 

3. Šalpos valdybą Studentų atstovybės sutikimu bei rektorato pritarimu sudaro ir jos pirmininką 

tvirtina Universiteto rektorius įsakymu.  

4. Šalpos valdybos nuostatai Šalpos valdybos teikimu ir rektorato pritarimu yra tvirtinami 

rektoriaus įsakymu. 

5. Šalpos valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto statutu, 

tarybos sprendimais, rektoriaus įsakymais, Studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų paramos 

tvarkos aprašu, kitais Universiteto vidaus teisės aktais ir šiais nuostatais. 

 

II. ŠALPOS VALDYBOS TIKSLAI 

 

6. Šalpos valdybos tikslai yra šie: 

6.1. Universiteto lėšomis remti studentiškas Universiteto organizacijas; 

    6.2. stiprinti Universiteto valdymo organų, akademinių bei neakademinių padalinių (toliau kartu 

vadinant – Universiteto administracijos) ir studentiškų Universiteto organizacijų bendradarbiavimą; 

6.3. skatinti ir puoselėti studentų iniciatyvas bei veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir 

žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, 

kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas ir taip garsinančias 

Universiteto vardą; 

6.4. telkti studentišką Universiteto bendruomenę spręsti svarbiausias Universiteto problemas; 

6.5. remiant studentiškas Universiteto organizacijas skatinti studentus aktyviau įsilieti į 

visuomeninę veiklą Universitete. 
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III. ŠALPOS VALDYBOS TEISĖS IR FUNKCIJOS 

 

 7. Šalpos valdyba turi šias teises: 

7.1. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Universiteto  administracijai; 

        7.2. kviesti į savo posėdžius Universiteto administracijos narius, ekspertus, privačius asmenis 

bei juridinių asmenų ir (ar) studentiškų Universiteto organizacijų atstovus; 

         7.3. gauti iš Universiteto administracijos Šalpos valdybos darbui reikalingą informaciją ir 

dokumentus; 

         7.4. inicijuoti Studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų paramos tvarkos aprašo, 

studentiškų Universiteto organizacijų paramos konkurso bei šių nuostatų keitimo procedūrą ir teikti 

juos tvirtinti Universiteto rektoriui;  

7.5. lankytis studentiškų Universiteto organizacijų vykdomose veiklose, kurios yra 

organizuojamos už Universiteto teikiamos paramos lėšas ir (ar) dalyvauti juos pristatant 

visuomenei;  

7.6. Šalpos valdyba gali turėti ir kitų Universiteto vidaus teisės aktuose nustatytų teisių. 

8. Šalpos valdyba vykdo šias funkcijas: 

8.1. analizuoja informaciją, susijusią su studentiškoms Universiteto organizacijoms, jų veikla, 

teikia siūlymus ir rekomendacijas Universiteto administracijai dėl studentiškų Universiteto 

organizacijų veiklos kokybės gerinimo; 

8.2. analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant studentiškų Universiteto organizacijų 

klausimus ir teikia pasiūlymus, rekomendacijas Universiteto administracijai dėl jų taikymo; 

8.3. sudaro, koreguoja ir teikia Universiteto rektoriui tvirtinti studentiškų Universiteto 

organizacijų paramos konkurso nuostatus, kurie reglamentuoja paramos paraiškų teikimo, vertinimo, 

sutarties sudarymo, lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką;  

8.4. nustato studentiškų Universiteto organizacijų prioritetines veiklos kryptis, kitus specialius 

reikalavimus, kuriais vadovaujantis gali būti skiriama Universiteto tikslinė parama studentiškoms 

Universiteto organizacijoms remti ir apie tai informuoja rektorių bei Universiteto Studentų reikalų 

tarnybą;  

8.5. tvirtina metinį studentiškų Universiteto organizacijų paramai skirtų Universiteto lėšų 

paskirstymą pagal prioritetines veiklos kryptis; 

8.6. peržiūrėjusi studentiškų Universiteto organizacijų pateiktas paraiškas, tvirtina 

reikalavimus atitinkančių paraiškų skaičių. Poreikiui esant, prašo studentiškos Universiteto 

organizacijos patikslinti iškilusius neaiškumus, susijusius su projekto paraiška; 
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8.7. rekomenduoja studentiškų Universiteto organizacijų projektų paraiškų vertinimo 

ekspertus, tvirtina galutinį jų sąrašą ir, siekdama išvengti šališkumo, paskirsto ekspertams vertinti 

projektus; 

8.8. gavusi visų ekspertų išvadas ir rekomendacijas apie vertinamus studentiškų Universiteto 

organizacijų projektus, paskirsto Universiteto teikiamos paramos lėšas studentiškoms Universiteto 

organizacijoms ir teikia šių lėšų paskirstymą, kaip rekomendacijas Universiteto rektoriui spręsti dėl 

studentiškų Universiteto organizacijų rėmimo; 

8.9. atsako už Universiteto teikiamos tikslinės paramos lėšų naudojimo ir atsiskaitymo 

kontrolę, esant reikalui inicijuoja sankcijas studentiškoms Universiteto organizacijoms. Nustačius ar 

pastebėjus atvejus, kai Universiteto paramos lėšos nėra naudojamos pagal paskirtį, pažeidžiamos, 

nevykdomos ar netinkamai vykdomos Universiteto teikiamos paramos reglamentuojančiuose 

dokumentuose numatytos sąlygos, studentiškai Universiteto organizacijai gali būti ribojama 

Universiteto teikiama parama, inicijuojamos kitos sankcijos, dėl kurių taikymo sprendžia 

Universiteto rektorius; 

8.10. vertina studentiškų Universiteto organizacijų pateiktas veiklos ir panaudotos paramos 

ataskaitas, kad nustatytų skirtos tikslinės paramos suteiktą naudą;  

8.11. vykdo kitą veiklą, kad užtikrintų efektyvų Universiteto teikiamos paramos valdymą. 

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Šalpos valdybai vadovauja pirmininkas. Jeigu Šalpos valdybos pirmininkas laikinai negali 

vykdyti savo pareigų, pirmininko pavedimu, jį pavaduoja vienas iš Šalpos valdybos narių. 

10. Šalpos valdybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per pusę metų. 

Šalpos valdybos posėdis taip pat gali būti sušauktas, jeigu to prašo ne mažiau kaip trečdalis Šalpos 

valdybos narių. Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga Šalpos valdybos nariams pateikiama ne vėliau kaip 

prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. 

11. Balsavimo metu kiekvienas Šalpos valdybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius 

po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas. 

12. Šalpos valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame 

dalyvauja ne mažiau kaip pusė Šalpos valdybos narių. Šalpos valdybos sprendimas yra priimtas, kai 

už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Šalpos valdybos narių. 

13. Šalpos valdybos sprendimai įforminami protokoliniu nutarimu. 

14. Šalpos valdybos narys neturi teisės balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu gali būti 

asmeniškai suinteresuotas sprendimo rezultatais, todėl Šalpos valdybos narys privalo informuoti 

posėdžio dalyvius apie priežastis, sukeliančias interesų konfliktą, ir jos įrašomos į protokole. 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Šalpos valdyba yra atsakinga ir atskaitinga Universiteto rektoriui. 

16. Už Šalpos valdybos darbo organizavimą yra atsakinga Universiteto Studentų reikalų 

tarnyba.  

17. Šie nuostatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, 

Universiteto statutui, Studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų paramos tvarkos aprašui bei 

kitiems Universiteto vidaus teisės aktams. 

  

Mokslo prorektorius Juozas Augutis 

 

Studentų atstovybės prezidentas Paulius Baltokas 

 

Universiteto juristas Ruslanas Kudriašovas 

 

 

 

 

 

 

PARENGĖ: 

Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius 

 


