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PATVIRTINTA 
Vytauto Didžiojo universiteto  
Tarybos 2011 m. lapkričio 11 d.  
nutarimu Nr. 5-2 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

STUDENTŲ ATSTOVYBĖS IR KITŲ STUDENTŲ ORGANIZACIJŲ PARAMOS  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų paramos tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) lėšų, 
skirtų Universiteto studentų organizacijų ir studentų atstovybės (toliau kartu vadinamų – studentiškų 
Universiteto organizacijų), veiklai remti, skyrimo ir atsiskaitymo Universitetui už panaudotas lėšas 
tvarką.  
2. Studentiškomis Universiteto organizacijos yra laikomos tokios 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. Šis Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei 
Universiteto Statutu, o jame vartojamos sąvokos ir terminai yra suprantami bei aiškinami taip, kaip jie 
apibrėžti Universiteto Statute, kituose Universiteto vidaus teisės aktuose ir pačiame Apraše. 
 

II. PARAMOS TIKSLAS IR PASKIRTIS 

 
4. Studentiškoms Universiteto organizacijoms skiriamos paramos tikslas – Universiteto lėšomis remti 
studentiškas Universiteto organizacijas. 
5. Paramos paskirtis – skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir 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.  

 

III.  PARAMOS LĖŠOS  

 

6. Kiekvienais finansiniais metais Universitetas skiria metinio biudžeto plane numatytą dalį lėšų 
studentiškoms Universiteto organizacijoms remti.  
7. Paramos lėšas sudaro:  
7.1. Universiteto specialiosios lėšos; 
7.2. kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų paramos būdu Universitetui suteiktos lėšos. 
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IV. PARAMOS LĖŠŲ VALDYMAS 

 

8. Universiteto teikiama parama yra valdoma studentiškų Universiteto organizacijų šalpos valdybos 
(toliau – Šalpos valdyba), kurią Studentų atstovybės sutikimu ir rektorato pritarimu sudaro ir jos 
pirmininką tvirtina rektorius įsakymu.  
9. Šalpos valdyba veikia vadovaudamasi nuostatais, kuriuos Šalpos valdybos teikimu ir rektorato 
pritarimu įsakymu tvirtina rektorius.  
10. Šalpos valdyba: 
10.1. sudaro, koreguoja ir teikia rektoriui tvirtinti studentiškų Universiteto organizacijų paramos 
konkurso nuostatus; 
10.2. teikia rekomendacijas rektoriui dėl studentiškų Universiteto organizacijų rėmimo Universiteto 
teikiamos paramos lėšomis; 
10.3. turi teisę lankytis studentiškų Universiteto organizacijų vykdomose veiklose, kurios yra 
organizuojamos už Universiteto teikiamos paramos lėšas ar (ir) dalyvauja juos pristatant visuomenei;  
10.4. atsako už Universiteto teikiamos tikslinės paramos lėšų naudojimo ir atsiskaitymo kontrolę. 
Nustačius ar pastebėjus atvejus, kai paramos lėšos nėra naudojamos pagal paskirtį, inicijuoja sankcijas 
studentiškoms Universiteto organizacijoms ir teikia rektoriui spręsti dėl jų taikymo; 
10.5. vertina studentiškų Universiteto organizacijų pateiktas veiklos ir panaudotos paramos ataskaitas, 
siekiant nustatyti skirtos tikslinės paramos suteiktą naudą; 
10.6. vykdo kitą veiklą siekiant užtikrinti efektyvų Universiteto teikiamos paramos valdymą.  

 
V. PARAMOS SKYRIMAS 

 
11. Į Universiteto teikiamą paramą gali pretenduoti tik studentiškos Universiteto organizacijos. 
12. Studentiškų Universiteto organizacijų paramos lėšų tikslinis skyrimas yra vykdomas 
vadovaujantis: 
12.1. Šalpos valdybos sprendimu, dėl prioritetinių veiklos krypčių, kurioms gali būti skiriama 
Universiteto teikiama tikslinė parama studentiškoms Universiteto organizacijoms remti;  
12.2. studentiškų Universiteto organizacijų paramos konkurso nuostatais, kurie reglamentuoja paramos 
paraiškų teikimo, vertinimo, sutarties sudarymo, lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas 
tvarką; 
12.3. rektoriaus įsakymu dėl paramos, skirtos studentiškoms Universiteto organizacijoms. 
 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ SKIRTĄ PARAMĄ 

 
13. Už pagal sutartį gautų paramos lėšų panaudojimą studentiškos Universiteto organizacijos atsiskaito 
Šalpos valdybai per 30 kalendorinių dienų nuo paramos sutartyje nurodytos lėšų naudojimo termino 
pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Pagal šiame Apraše nustatytą tvarką už 
paramos lėšų naudojimą Universitetui turi atsiskaityti tik studentiškos Universiteto organizacijos 
statusą turintys juridiniai asmenys, pateikdami paramos lėšų panaudojimo ataskaitą.     
14. Studentiškos Universiteto organizacijos atsiskaitydamos už joms skirtą paramą veiklai įgyvendinti, 
Šalpos valdybai turi pateikti panaudotos paramos veiklai įgyvendinti ataskaitą, už paramos lėšomis 
skirtų veiklų įgyvendinimą atsakingų vykdytojų ir projekto dalyvių sąrašus bei paramos lėšų 
panaudojimo ataskaitą. Prie ataskaitos turi būti pridėta turima rašytinė ir vaizdinė medžiaga.  
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15. Studentiškų Universiteto organizacijų gautos, tačiau remiamai veiklai nepanaudotos arba 
netikslingai panaudotos Universiteto skirtos paramos lėšos turi būti grąžinamos į Universiteto sąskaitą. 
16. Už šiame Apraše, sutartyje, pasirašytoje rektoriaus ir paramą gavusios studentiškos Universiteto 
organizacijos, ar kituose Universiteto teikiamą paramą reglamentuojančiuose dokumentuose padarytus 
pažeidimus, jų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą studentiškai Universiteto organizacijai gali būti 
ribojama Universiteto teikiama parama, taikomos kitos Šalpos valdybos inicijuotos ir rektoriaus 
patvirtintos sankcijos.  
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17. Aprašas įsigalioja rektoriui jį patvirtinus įsakymu. 
18. Aprašas gali būti keičiamas Universiteto tarybos, rektoriaus arba Šalpos valdybos iniciatyva. 
19. Aprašas galioja tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Universiteto Statutui 
ir kitiems vidaus teisės aktams. 
20. Už Šalpos valdybos darbo organizavimą ir paramos administravimą yra atsakinga Universiteto 
Studentų reikalų tarnyba.  
 

________________________________ 


