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Vytauto Didžiojo universiteto
Studentų draugijos „Šauksmas“

ĮSTATAI
Pirma dalis
Bendrieji nuostatai
1.

Studentų draugija „Šauksmas“ yra VDU organizacija.

2.

Draugijos veiklos adresas universitete: V. Putvinskio g. 23,
44212 Kaunas, Lietuva.

3.

Draugijos veiklos tikslas – skleisti studentų solidarumo,
pilietiškumo ir progresyvumo idėjas bei siekti pokyčių
universiteto gyvenime ir Lietuvos švietimo sistemoje.

4.

Draugijos veiklos uždaviniai:
4.1.
aktyvinti Lietuvos studentų judėjimą;
4.2.
gerinti socialinę akademinės bendruomenės padėtį;
4.3.
rūpintis moksliniais, kultūriniais, profesiniais,
ekonominiais ir socialiniais studentijos interesais;
4.4.
skatinti studentų pilietinę ir politinę savimonę.

5.

Tikslui ir uždaviniams pasiekti draugija:
5.1.
leidžia studentų spaudą;
5.2.
rengia paskaitas, pranešimus, diskusijas ir kitus
viešus renginius;
5.3.
organizuotai dalyvauja studentų savivaldoje;
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5.4.

bendradarbiauja su draugijos veiklos tikslams
neprieštaraujančiomis organizacijomis.

Antra dalis
Draugijos nariai
6.

Draugijai gali priklausyti VDU bendruomenės nariai. Į
draugiją įstojama tarybai pateikus laisvos formos prašymą.
Per tris darbo dienas taryba patvirtina prašymą, įtraukia
besikreipiantį į draugijos narių sąrašą ir apie tai jį informuoja.
Asamblėja gali nustatyti papildomas narystės draugijoje
sąlygas.

7.

Draugijos narys iš organizacijos išstoja tarybai pateikęs laisvos
formos prašymą. Per tris darbo dienas taryba patvirtina
prašymą, išbraukia besikreipiantį iš draugijos narių sąrašo ir
apie tai jį informuoja.

8.

Dėl draugijos ar universiteto tvarkos pažeidimų taryba gali
pašalinti narį iš draugijos. Išbraukusi narį iš draugijos narių
sąrašo taryba apie tai jį informuoja. Asamblėja gali iš naujo
svarstyti tarybos sprendimą dėl nario pašalinimo.

9.

Draugijos nariai turi teisę dalyvauti ir balsuoti asamblėjoje,
būti išrinktiems į visus draugijos valdymo organus, dalyvauti
vykdant draugijos tikslus ir gauti informaciją apie jos veiklą.

10.

Draugijos nariai vykdydami su draugija susijusią veiklą turi
laikytis šių įstatų, kitų draugijos nutarimų ir universiteto
nustatytos tvarkos.

Trečia dalis
Draugijos valdymo organai
11.

Asamblėja yra aukščiausias draugijos sprendimų priėmimo
organas.
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12.

Asamblėja renka ir atšaukia tarybą. Balsavime dėl tarybos
kiekvienas asamblėjos dalyvis turi tris balsus. Į tarybą laikomi
išrinktais trys daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Tarybą
bet kurio nario siūlymu atšaukti gali ne mažesnė kaip ⅔
asamblėjos posėdyje dalyvaujančių narių dauguma. Apie
siūlymą atšaukti tarybą draugijos nariai informuojami
šaukime į asamblėją ne vėliau kaip dvi savaitės iki asamblėjos
datos.

13.

Asamblėją bent kartą per metus šaukia taryba arba šešių
draugijos narių iniciatyvinė grupė. Asamblėjos data, laikas ir
vieta pranešama visiems draugijos nariams ne vėliau kaip dvi
savaitės iki asamblėjos.

14.

Asamblėja sprendimus priima nutarimais. Asamblėja
galutinai aiškina šiuos įstatus, draugijos organų sprendimus ir
sprendžia vidinius draugijos ginčus.

15.

Asamblėja laikoma teisėta, jei joje dalyvauja ⅓ visų draugijos
narių, bet ne mažiau kaip šeši draugijos nariai. Asamblėjos
sprendimai priimami jos posėdyje dalyvaujančių narių balsų
„už“ dauguma.

16.

Asamblėjos posėdžius veda jų pradžioje draugijos narių
išrinktas pirmininkas. Posėdžius protokoluoja draugijos
sekretorius, jam negalint – asamblėjos pirmininko paskirtas
asmuo.

17.

Taryba yra triasmenis draugijos vykdomasis organas,
asamblėjos renkamas vienerių metų kadencijai.

18.

Iš savo narių taryba skiria šiuos draugijos pareigūnus:
18.1.
pirmininką – draugijos atstovą universitete ir už jo
ribų,
18.2.
iždininką – atsakingą už draugijos turtą ir finansus,
18.3.
sekretorių – atsakingą už draugijos narių sąrašą ir
tarybos posėdžių protokolus.
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19.

Taryba vykdo asamblėjos nutarimus ir tvarko draugijos
einamuosius reikalus bei už savo veiklą atsiskaito asamblėjai.

20.

Taryba sprendimus priima nutarimais savo posėdžių metu.
Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja visi jos
nariai. Tarybos sprendimai priimami vienbalsiai visų jos
narių.

21.

Asamblėjos nutarimams vykdyti taryba gali steigti komitetus,
komisijas ar kitas laikinas arba nuolatines darbo grupes.
Taryba nustato grupių darbo tikslus ir tvarką bei asamblėjai
atsiskaito už įsteigtų grupių veiklą.

Ketvirta dalis
Baigiamieji nuostatai
22.

Šie įstatai įsigalioja juos patvirtinus VDU Rektoriui pagal
Organizacijų įteisinimo ir jų veiklos apraše numatytą tvarką.
Įstatai yra viršiausias draugijos veiklą reglamentuojantis
dokumentas.

23.

Įstatai gali būti keičiami bet kurio nario siūlymu ir asamblėjos
sprendimu, ne mažesne kaip ⅔ asamblėjos posėdyje
dalyvaujančių narių balsų dauguma. Apie siūlymą keisti
įstatus draugijos nariai informuojami šaukime į asamblėją ne
vėliau kaip dvi savaitės iki asamblėjos datos.

24.

Draugijos veikla gali būti nutraukta bet kurio nario siūlymu ir
asamblėjos sprendimu, ne mažesne kaip ⅔ asamblėjos
posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Apie siūlymą
nutraukti veiklą draugijos nariai informuojami šaukime į
asamblėją ne vėliau kaip dvi savaitės iki asamblėjos datos.
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