
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS 

 STUDENTŲ ATSTOVAI 

 

 Į S T A T A I 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Asociacijos pavadinimas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų atstovai. 

1.2.  Šiuose įstatuose naudojami sutrumpinimai: 

VTDK - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija; 

VTDK SA -  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovai;  

Konferencija - kolegijos grupių seniūnų visuotinis susirinkimas;  

Delegatai -  konferencijos delegatai;  

Seniūnų nuostatai - Kolegijos grupių seniūnų nuostatai;  

Prezidentas - VTDK SA prezidentas;  

Viceprezidentas - VTDK SA viceprezidentas;  

Taryba - VTDK SA Taryba;  

Kontrolės komisija - VTDK SA kontrolės komisija;  

Seniūnas -VTDK grupės seniūnas;  

Narys - VTDK SA narys;  

Paprastasis narys - VTDK SA paprastasis narys; 

Asocijuotas narys - VTDK SA asocijuotas narys;   

Alumni - VTDK SA alumni. 

Garbės nariai - VTDK SA Garbės nariai; 

Biuras - VTDK SA komitetų koordinatoriai. 

1.3. VTDK SA yra savarankiška, nepolitinė, ne pelno siekianti asociacija, atstovaujanti  VTDK 

studentus. 

1.4. VTDK SA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, 

organizacinį savarankiškumą, sąskaitą banke, antspaudą su pavadinimu bei kitą simboliką. 

1.5. VTDK SA teisinė forma - asociacija. 

1.6. VTDK SA buveinė: Antakalnio g. 52, LT-10303, Lietuva, Vilnius. 

1.7. VTDK SA buveinė gali būti keičiama VTDK SA tarybos sprendimu. 

1.8. VTDK SA veiklos laikotarpis neterminuotas. 

1.9. VTDK SA finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

1.10. VTDK SA vertybės: Atsakingumas, visuomeniškumas, sąžiningumas.  

 

 

 

 

 

 



 

II. VTDK SA TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA 

 

2.1. VTDK SA vizija -  studentų organizacija, kurianti pokyčius VTDK ir Lietuvos aukštojo 

mokslo sistemoje. 

2.2. VTDK SA misija - Gerinti aukštojo mokslo padėtį VTDK ir Lietuvoje,  atstovauti VTDK 

studentų interesus. 

2.3. VTDK SA tikslai:  

 2.3.1. atstovauti VTDK studentų teisėms ir teisėtiems interesams VTDK bei už jos ribų; 

 2.3.2. rūpintis VTDK studentų akademine, socialine bei kultūrine gerove; 

 2.3.3. puoselėti ir turtinti nacionalinę kultūrą, žmogiškąsias vertybes, tradicijas; 

2.4. VTDK SA uždaviniai:  

 2.4.1. aktyviai dalyvauti kuriant efektyvias valstybės ir VTDK  studijų sistemas, 

atitinkančias studentų interesus ir garantuojančias jų teisių apsaugą; 

 2.4.2. dalyvauti VTDK studentų gyvenamosios aplinkos tobulinimo veikloje; 

 2.4.3. plėtoti VTDK studentų užimtumą; 

 2.4.4. skleisti informaciją apie VTDK ir VTDK SA veiklą; 

 2.4.5. ugdyti studentų sąmoningumą. 

2.5. VTDK SA vykdo tokią veiklą:  

 2.5.1. dalyvauja organizuojant studijų procesą VTDK; 

 2.5.2. įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja VTDK savivaldos institucijų veikloje su 

sprendžiamojo balso teise; 

 2.5.3. sprendžia studentų buities, stipendijų skirstymo, vidaus tvarkos taisyklių nustatymo 

bei laikymosi klausimus; 

 2.5.4. prisideda prie studentų laisvalaikio organizavimo; 

 2.5.5. dalyvauja VTDK studijų kokybės užtikrinimo procese; 

 2.5.6. užmezga ir plėtoja ryšius su kitų aukštųjų mokyklų savivaldomis ir kitomis 

organizacijomis; 

 2.5.7. organizuoja viešos VTDK ir VTDK SA informacijos paskelbimą įvairiomis 

komunikacijos priemonėmis. 

2.6. Šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti VTDK SA turi teisę: 

2.6.1. išreikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais; 

2.6.2. deleguoti studentus į VTDK bei jos padalinių savivaldos institucijas;  

2.6.3. gauti informaciją ir paaiškinimus iš VTDK ir jos padalinių vadovų bei darbuotojų 

visais  studijų klausimais;  

2.6.4. VTDK Statuto nustatyta tvarka pareikalauti dar kartą svarstyti VTDK savivaldos 

institucijų ir administracijos priimtus sprendimus, susijusius su studijų klausimais; 

 2.6.5. vienytis į Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungą (sąjungas) bei 

kitokias sąjungas ir asociacijas;  

 2.6.6. pirkti ir kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti bei 

juo disponuoti; 



 2.6.7. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 

 2.6.8. gauti lėšų ar kitokio turto iš VTDK, Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, 

nevyriausybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų juridinių ar fizinių asmenų; 

2.6.9. steigti (būti steigėju) įmones, įstaigas ir organizacijas, registruojamas ir veikiančias 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;  

2.6.10. vykdyti kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams ir 

šiems Įstatams. 

 

III. VTDK SA NARIAI 

 

3.1. VTDK SA nariais gali tapti tik Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys 

studijuojantys VTDK. 

3.2. VTDK SA Narių sąrašą tvarko Prezidentas. Sąrašas turi būti pateikiamas kiekvienam VTDK 

SA nariui, Kontrolės komisijai ir VTDK administracijai bei prieinamas kiekvienam Kolegijos 

bendruomenės nariui;   

3.3. VTDK SA Nariai įsipareigoja:  

 3.3.1. sąžiningai vykdyti savo pareigas; 

3.3.2. aktyviai padėti įgyvendinti VTDK  SA tikslus ir uždavinius; 

3.3.3. laikytis šių įstatų,VTDK SA ir VTDK norminių dokumentų, VTDK statuto ir kitų 

galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

3.3.4. laikytis sąžiningumo, dorumo ir teisingumo principų. 

3.3.5. savo veikimu ar neveikimu nežeminti VTDK SA kaip organizacijos vardo ir 

autoriteto. 

3.4. VTDK SA nariai netenka turimo statuso kai: 

 3.4.1. netenka Kolegijos studento statuso;  

 3.4.2. įteikia Prezidentui prašymą dėl Paprastojo nario ar Asocijuoto nario  statuso 

atsisakymo;  

 3.4.3. prezidento nutarimu yra pašalinamas iš VTDK SA už Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Kolegijos statuto, šių Įstatų ar kitų vidaus dokumentų pažeidimus, kuriuos padariusio 

asmens tolimesnis buvimas diskredituoja ar gali diskredituoti VTDK SA veiklą. 

3.5. VTDK SA nariai yra dviejų tipų:  

Paprastieji nariai 

Asocijuoti nariai 

 

 

 

 

 

 

 



Paprastieji nariai 

 

3.6. Paprastieji nariai:  

 3.6.1. VTDK studentai, pateikę prašymą Prezidentui tapti paprastuoju nariu.  

 3.6.2. priklauso vykdomajam VTDK SA organui. 

 3.6.3.  turi pakankamai Paprastajam nariui reikalingų kompetencijų, kurios nustatomos 

VTDK SA Žinių patikrinimo testo metu. 

 

Asocijuoti nariai 

 

3.7. Asocijuoti nariai:  

 3.7.1. kolegijos studentai, pateikę prašymą Prezidentui tapti asocijuotu nariu. 

  3.7.2. turi pakankamai Asocijuotam nariui reikalingų kompetencijų, kurios nustatomos 

VTDK SA Žinių patikrinimo testo metu. 

 3.7.3. turi balso teisę bendrų VTDK SA susirinkimų metu. 

 3.7.4. gali būti renkami į valdymo ir kontrolės organus. 

 3.7.5. gauna tik Asocijuotiems nariams teikiamą VTDK SA atributiką. 

 3.7.6. asocijuotam nariui sudaromos sąlygos kelti kompetenciją VTDK SA ir už jos ribų 

organizuojamuose mokymuose. 

 

Alumni  

 

3.8. Visi Asocijuoti nariai išbuvę vieną kadenciją ar ilgiau, patvirtinus VTDK SA tarybai, įgauna 

Alumni statusą. 

 3.8.1. tarybai Alumni sąrašą teikia prezidentas. 

 3.8.2. Alumni negali būti pažeidęs šių įstatų, VTDK statuto ar kitų vidaus dokumentų. 

 3.8.2. bent vieną pilną kadenciją baigęs Viceprezidentas ir Biuro nariai gauna Alumni 

statusą be papildomo Tarybos tvirtinimo. 

 

Garbės nariai  

 

3.9. Alumni turi teisę tapti Garbės nariu, jei atitinka šiuos kriterijus:  

 3.9.1. Alumni statusą turi bent vienerius metus; 

 3.9.2. atitinka VTDK SA vertybes; 

 3.9.3. išsiskiria iš kitų Alumni iniciatyvumu ir aktyvumu; 

 3.9.4. VTDK SA organizuojamų renginių, susitikimų metu rodo pavyzdį esamiems 

VTDK SA nariams bei inicijuoja renginius, susitikimus; 

 3.9.3. aktyviai prisideda prie VTDK SA veiklos: 

  3.9.3.1. prireikus konsultuoja VTDK SA narius; 

  3.9.3.2. organizuoja ar prisideda prie VTDK SA organizuojamų mokymų; 



3.10. Garbės narius tvirtina Konferencija Prezidento, Viceprezidento, Biuro, Alumni ar kitų 

Garbės narių siūlymu. 

 3.10.1. Konferencijos metu turi būti gyvai pristatoma forma, kurioje nurodoma, kodėl į 

Garbės nario statusą siūlomas Alumni turi būti patvirtintas. 

3.11. Bent vieną pilną kadenciją išbuvęs Prezidentas Garbės nario statusą įgauna be papildomo 

Konferencijos patvirtinimo. 

3.11. Patvirtintas Garbės narys pažeidęs šiuos įstatus, savo veiksmais pažeminęs VTDK SA 

organizacijos vardą ar autoritetą, Konferencijos nutarimu gali būti pašalintas iš Garbės narių 

sąrašo. 

    

IV. VTDK SA STRUKTŪRA 

 

4.1. VTDK SA organus sudaro: 

Konferencija -visuotinis seniūnų susirinkimas; 

Taryba - kolegialus valdymo organas; 

Prezidentas - vienasmenis valdymo organas; 

Viceprezidentas - vienasmenio valdymo organo padėjėjas; 

Biuras - vykdomasis organas; 

Kontrolės komisija - kolegialus vidaus kontrolės organas; 

 

Konferencija 

 

4.2. Konferencija: 

 4.2.1. yra aukščiausias VTDK SA valdymo organas; 

 4.2.2. konferencijos Delegatai yra VTDK akademinių grupių seniūnai; 

4.3. Konferencijos veikla: 

4.3.1. priima, papildo ir keičia VTDK SA įstatus, procedūrines taisykles ir reglamentus;  

4.3.2.  išklauso ir tvirtina VTDK SA veiklos ataskaitą, Kontrolės komisijos ataskaitą ir 

praėjusių finansinių metų VTDK SA finansinę ataskaitą; 

4.3.3. renka Kontrolės komisijos ir Tarybos narius atviru balsavimu, paprastąja balsų 

dauguma; 

 4.3.3.1. Tarybos ir Kontrolės komisijos narių atstatydinimą ir laikinųjų narių 

paskyrimą sprendžia Taryba. 

4.3.4. renka Prezidentą slaptu balsavimu, paprastąja balsų dauguma; 

4.3.5. svarsto ir priima sprendimus kitais VTDK SA veiklos klausimais, kurie nėra 

tiesiogiai pavesti  kitiems VTDK SA organams;  

4.3.6.  tvirtina Garbės narius. 

4.4. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per vienerius metus: 

4.5. Konferenciją šaukia  Prezidentas Tarybos nutarimu; 



4.6. Konferencijos datą ir darbotvarkės projektą Prezidentas skelbia ne vėliau kaip prieš dvi 

savaites iki Konferencijos.  

4.7. Inicijuoti neeilinę Konferenciją gali Prezidentas, Taryba ar 1/3 visų Delegatų. 

4.8. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Delegatų.  

4.9. Konferencijos yra atviros. 

4.10. Konferencijos nutarimai viešai skelbiami ne vėliau kaip per dešimt dienų po jų priėmimo; 

4.11.  jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, ne anksčiau kaip po savaitės ir ne vėliau kaip per dvi  

savaites nuo tokio posėdžio dienos turi būti šaukiama pakartotina Konferencija, kuri turi teisę 

priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo  

pakartotinėje Konferencijoje dalyvaujančių Delegatų skaičiaus. 

4.11.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais (dėl nepaprastosios padėties 

šalyje, ekstremalios situacijos ar karantino, kai ribojamas asmenų būriavimasis, draudžiami įvairūs 

renginiai ar pan.) Konferencijos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu (realiuoju 

laiku) elektroninių ryšių priemonėmis (toliau - nuotolinis būdas), o posėdžių klausimai rengiami 

ir posėdžiai vyksta laikantis visų šiuose Įstatų nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Konferencijos 

narių teises: 

4.11.2.  Apie nuotoliniu būdu organizuojamą Konferenciją informuojama VTDK SA 

tinklapyje, nurodant, koks nuotolinis būdas bus naudojamas ir kaip prie jo prisijungti. 

 

Taryba 

 

4.12. Tarybą sudaro: 

Prezidentas 

Kiti Konferencijos patvirtinti tarybos nariai 

4.13. Konferencijos renkamų Tarybos narių skaičius - du nariai iš kiekvieno Kolegijos fakulteto. 

4.14. Taryba renkama vienerių metų kadencijai, kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui yra 

neribojamas; 

4.15. Taryba: 

 4.15.1. užtikrina Konferencijos priimtų sprendimų įgyvendinimą; 

 4.15.2. teikia Konferencijai siūlymus dėl Įstatų tobulinimo ar keitimo; 

 4.15.3. dalyvauja ruošiant VTDK SA struktūrinių padalinių nuostatus, jų pakeitimus ir 

papildymus;  

 4.15.4. skelbia kandidatų į Prezidentus registracijos pradžios ir pabaigos datas, dokumentų  

pateikimo tvarką bei jų turinio reikalavimus:  

4.15.4.1. motyvacinis laiškas;  

4.15.4.2. gyvenimo aprašymas;  

4.15.4.3. trijų Seniūnų rekomendacijos; 

 4.15.5. vieneriems kalendoriniams metams Prezidento teikimu tvirtina Viceprezidentą, 

sprendžia jo atstatydinimo klausimus;  



 4.15.6. dalyvauja rengiant ir svarstant dokumentų projektus, aktus, susijusius su studentų 

teisėmis ir pareigomis bei teisėtais interesais; 

 4.15.7. svarsto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir judėjimais, dalyvavimo 

nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, narystės ir kitus klausimus; 

 4.15.8. tvirtina VTDK SA veiklos planą; 

 4.15.9. vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja Įstatams. 

4.16. Tarybos posėdžiai šaukiami bent kartą metuose; 

4.17. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių. Tarybos 

sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto 

po lygiai, lemiamą balsą turi Prezidentas. 

4.18. Tarybos posėdžiai yra atviri, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip; 

4.19. Tarybos sprendimai gali būti priimami ir rašytinės (arba internetinės) apklausos (nešaukiant  

posėdžio) būdu, jei nei vienas Tarybos narys dėl tokio sprendimo priėmimo būdo neprieštarauja. 

4.20. Tarybos posėdžius šaukia Prezidentas, jei Prezidentas to padaryti negali – 1/3 Tarybos narių. 

4.21. Tarybos nutarimus viešai skelbia Prezidentas.   

4.22. Tarybos darbą organizuoja ir jo posėdžiams pirmininkauja Prezidentas.  

4.23. Inicijuoti Tarybos narių atstatydinimą gali Taryba, Prezidentas arba 1/3 visų Seniūnų. 

 4.23.1. Tarybos nariui atsistatydinus arba jį atstatydinus Taryba balsų dauguma iki kitos 

Konferencijos skiria laikinai einantį pareigas Tarybos narį. 

 

Prezidentas 

 

4.24. Prezidentas yra vienasmenis VTDK SA organas, vadovas. 

4.25. Prezidentas renkamas Konferencijos. 

4.26. Prezidentu gali būti išrinktas VTDK SA narys prieš Rinkiminę Konferenciją pateikęs 

reikiamus dokumentus. 

4.27. Prezidentas renkamas vienerių metų kadencijai. 

4.28. Prezidento teisės ir pareigos: 

4.28.1. veikia VTDK SA vardu ir be specialių įgaliojimų atstovauja VTDK SA; 

4.28.2. dalyvauja VTDK Akademinės tarybos, VTDK tarybos posėdžiuose su 

sprendžiamojo balso teise be papildomo delegavimo; 

4.28.3. sudaro sutartis, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems 

Įstatams, pasirašo juridinius bei finansinius dokumentus ir atsako už VTDK  SA veiklą; 

4.28.4. deleguoja VTDK SA narius nuo VTDK SA į VTDK institucijas su sprendžiamojo 

balso teise; 

4.28.5. sudaro darbo grupes (komitetus) tam tikriems įpareigojimams atlikti. Komitetai 

veikia tol, kol atlieka užduotį; 

4.28.6. teikia VTDK, Konferencijai svarstyti ir tvirtinti VTDK SA veiklos ir finansinę 

ataskaitas;  

4.28.7. teikia Tarybai svarstyti veiklos planus ir juos tvirtinti; 



4.28.8. VTDK SA Įstatų pakeitimus ir papildymus Tarybos pritarimu teikia svarstyti 

Konferencijai; 

4.28.9. tvarko VTDK SA Narių sąrašus. 

4.28.10. priima sprendimus įdarbinti asmenis (ne tik VTDK SA narius) įstatuose 

numatytiems tikslams  įgyvendinti; 

4.28.11. prezidentas šaukia Konferenciją likus ne mažiau kaip trims savaitėm iki 

savo kadencijos  pabaigos. 

4.29. Prezidentui negalint eiti savo pareigų, jo pareigas laikinai eina Viceprezidentas arba 

Prezidento paskirtas asmuo; 

 

Viceprezidentas  

 

4.30. Viceprezidentas yra VTDK SA vienasmenio valdymo organo - Prezidento- padėjėjas. 

 4.31. Viceprezidentą, esant poreikiui, skiria Prezidentas. 

4.31. Viceprezidentą ir jo funkcijas Prezidento teikimu tvirtina Taryba.  

 

Biuras 

  

4.32. Biuras padeda Prezidentui vykdyti ir organizuoti VTDK SA veiklą bei vykdo kitas Įstatuose 

nustatytas funkcijas. 

4.32. Biurą sudaro visų VTDK SA komitetų koordinatoriai.  

4.33. Biuro nariai yra tiesiogiai pavaldūs ir skiriami Prezidento.  

 

Kontrolės komisija 

 

4.34. Kontrolės komisija užtikrina VTDK SA veiklos teisėtumą bei tikslingumą; 

4.35. Kontrolės komisiją sudaro 3 nariai. 

4.36. Kontrolės komisiją vienerių metų kadencijai renka Konferencija.  

4.37. Kontrolės  komisijos pirmininką iš savo tarpo renka Kontrolės komisijos nariai. 

4.38.Kontrolės komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas Asocijuotas narys ar  Alumni, 

išskyrus Prezidentą, Viceprezidentą, Tarybos ir Biuro narius; 

4.39. Visi sprendimai Kontrolės komisijoje priimami vienbalsiai.  

4.40. Kontrolės komisija:  

4.41.  prižiūri VTDK SA valdymo organų veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, 

teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas;  

4.42. Kontrolės komisija atlieka patikrinimus savo iniciatyva, Tarybos arba ne mažiau kaip  

1/5 visų Konferencijos delegatų prašymu. 

4.43. atlikusi patikrinimą Kontrolės komisija teikia rekomendacijas ir išvadas; 

4.41. Kontrolės komisijos nariai turi teisę dalyvauti visuose VTDK SA bendruose ar komitetų 

susirinkimuose, apie tai iš anksto perspėjus Prezidentą ar VTDK SA  komiteto koordinatorių. 



4.42. VTDK SA, jos padaliniai bei įsteigti juridiniai asmenys, Kontrolės komisijai pareikalavus, 

privalo pateikti prašomus dokumentus ir kitus duomenis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 

prašymo gavimo dienos. 

4.43. Kontrolės komisija savo ataskaitą pristato bent du kartus metuose: 

4.43.1. ataskaita su rekomendacijomis VTDK SA biurui laikotarpyje tarp spalio mėnesio 

1 dienos ir lapkričio mėnesio  1 dienos imtinai; 

4.43.2. Ataskaita Ataskaitinės konferencijos metu apie VTDK SA valdymo organų veiklą 

bei veiklos  tikslingumą ;  

4.44. Kontrolės komisijos nario įgaliojimai pasibaigia, kai jis baigia kadenciją, atsistatydina, yra 

atstatydinamas ir/ar kai jo vietoje išrenkamas naujas Kontrolės komisijos narys. 

  

 

V. FINANSINĖ VEIKLA 

 

5.1. VTDK SA lėšas sudaro: 

 5.1.1. VTDK SA nario mokestis, jei tokį nustato Konferencija; 

5.1.2. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių fizinių ir juridinių (labdaros organizacijų 

ir fondų, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių įstaigų ir privačių įmonių) skirtos ir kitos 

dovanotos (paaukotos) lėšos; 

5.1.3. LR teisės aktų nustatyta tvarka gauta parama;  

5.1.4. lėšos gaunamos iš VTDK; 

5.1.4.1. už interneto ir kitų ryšių paslaugų veiklą gautos lėšos;   

5.1.4.2. kitos teisėtais būdais gautos lėšos. 

5.2. VTDK SA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat 

kitas turtas, reikalingas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Jis gali būti įsigytas už VTDK 

SA priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu. 

5.3. VTDK SA lėšos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka naudojamos VTDK SA 

Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, organizacinėms struktūroms palaikyti bei samdomo 

personalo išlaikymui. 

 

VI. INFORMACIJOS SKLAIDA 

 

6.1. VTDK SA vieši pranešimai skelbiami VTDK SA interneto svetainėje bei SA socialiniuose 

tinkluose. Nesant galimybės paskelbti šiais kanalais, arba kai Lietuvos Respublikos teisės aktai 

reikalauja paskelbti kitu būdu – kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų, Prezidento, Tarybos arba 

Konferencijos nustatytais būdais. 

6.2. Informacija apie šaukiamą Konferenciją viešinama VTDK SA interneto svetainėje bei narių 

elektroninias paštais. 

6.3. VTDK SA nariams pageidaujant, Prezidentas sudaro sąlygas susipažinti su VTDK SA veiklos 

dokumentais buveinėje. 



6.4. Kolegijos studentai gali kreiptis į VTDK SA dėl informacijos pateikimo apie VTDK SA 

veiklą. Toks kreipimasis surašomas raštu ar elektroniniu paštu, nurodant konkrečius klausimus, į 

kuriuos prašoma atsakyti. 

 6.4.1. atsakymai į oficialiai gautus raštus siunčiami tokiu pat būdu, kaip gauti pastarieji 

raštai; 

 6.4.2. atsakymus į oficialiai gautus raštus bei VTDK studentų kreipimasis, VTDK SA 

privalo pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų. 

 

VII. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

 

7.1. VTDK SA įstatai gali būti keičiami Konferencijos balsų dauguma. 

7.2. Įstatų keitimo projektą Konferencijai teikia Prezidentas. 

7.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

VIII. VTDK SA VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

 

8.1. Sprendimus dėl VTDK SA reorganizavimo ar likvidavimo priima  Konferencija 2/3 balsų 

dauguma. 

8.2. VTDK SA reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatyta tvarka, teismo sprendimu arba kitų LR teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos                Goda Kiaunytė 

Studentų atstovybės prezidentė 

 

 


