PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Parlamento
2015 m. gruodžio mėn. 16 d. nutarimu

ERASMUS STUDENT NETWORK VILNIUS UNIVERSITY
NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.

Erasmus Student Network Vilnius University – Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės
struktūrinis vienetas, neturintis juridinio asmens teisių, kurio tikslas ir pagrindinė funkcija
yra skatinti studentų mobilumą bei padėti užsienio studentams integruotis Vilniaus
universitete.

1.2.

Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos ir santrumpos:
1.2.1.

VU – Vilniaus universitetas ar Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla;

1.2.2.

AKP – Vilniaus universiteto fakultetas / institutas / centras / mokykla / kitas akademinis
kamieninis padalinys;

1.2.3.

VU studentas – asmuo, studijuojantis Vilniaus universitete pagal studijų programą
arba doktorantūroje;

1.2.4.

VU SA – Vilniaus universiteto Studentų atstovybė;

1.2.5.

ESN VU – VU SA struktūrinis vienetas, kurio pagrindinė funkcija yra studentų
mobilumo skatinimas bei pagalba užsienio studentams integruojantis Vilniaus
universitete;

1.2.6.

Prezidentas – VU SA prezidentas;

1.2.7.

Parlamentas – VU SA parlamentas;

1.2.8.

ESN VU Prezidentas – Erasmus Student Network Vilnius University prezidentas;

1.2.9.

Valdyba – ESN VU valdymo organas;

1.2.10. ESN VU narys – asmuo, įrašytas į ESN VU narių sąrašą.
1.2.11. Įstatai – VU SA įstatai;
1.2.12. Darbo reglamentas – VU SA darbo reglamentas;
1.2.13. Nuostatai – ESN VU nuostatai;
1.2.14. Vidaus taisyklės – ESN VU vidaus taisyklės;
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1.2.15. Užsienio studentas – užsienio šalies pilietis, studijuojantis VU arba studentas, studijuojantis
VU pagal mainų ar bendradarbiavimo programas;
1.2.16. ESN International – asociacija „Erasmus Student Network AISBL“;
1.2.17. ESN Lietuva – asociacija "Erasmus Studentų Tinklas ESN Lietuva";
1.2.18. Vadovybė – ESN VU prezidentas ir viceprezidentas;
1.2.19. Viceprezidentas – ESN VU viceprezidentas;
1.2.20. Metai – kalendoriniai metai;
1.2.21. Diena – kalendorinė diena;
1.3.

ESN VU simbolika: ESN žvaigždė – žalios, oranžinės, žydros ir rožinės spalvos juostos – esanti
Lietuvos Respublikos žemėlapio kontūruose šalia Vilniaus universiteto Astronomijos
observatorijos bokštelio bei užrašo „ESN Vilnius University“.

1.4.

ESN VU buveinės adresas: Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513, Lietuva.

1.5.

ESN VU elektroninės svetainės adresas: www.vu.esnlithuania.org

1.6.

ESN VU elektroninio pašto adresas: vu@esnlithuania.org

2. ESN VU VEIKLOS TIKSLAI

2.1.

ESN VU tikslai:
2.1.1.

prisidėti prie VU studentų socialinės gerovės užtikrinimo;

2.1.2.

skatinti studentų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą;

2.1.3.

ugdyti studentų socialinę atsakomybę bei pilietiškumą;

2.1.4.

organizuoti turiningą VU studentų laisvalaikį ir skatinti kultūrinę veiklą;

2.1.5.

skleisti informaciją apie ESN VU veiklą VU bendruomenei bei Lietuvos Respublikos
organizacijoms;

2.1.6.

padėti užsienio studentams integruotis į Vilniaus universiteto gyvenimą;
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2.2.

2.1.7.

skatinti studentų mobilumą (švietimo mainus) tarp VU ir užsienio šalių aukštojo mokslo
įstaigų;

2.1.8.

bendradarbiauti su kitomis VU veikiančiomis studentų organizacijomis, Lietuvos
Respublikos bei užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentais, studentiškomis ir kitomis
organizacijomis arba jų asociacijomis;

ESN VU gali siekti ir kitų šiuose nuostatuose bei VU SA Įstatuose nustatytų, tačiau Lietuvos
Respublikos teisės aktams neprieštaraujančių tikslų.

3. ESN VU VEIKLA

3.1.

ESN VU savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, taip pat
VU SA Įstatais, Darbo reglamentu, ESN VU nuostatais, Vidaus taisyklėmis bei kitais teisės
aktais.

3.2.

ESN VU savo veikloje vadovaujasi ESN International ir ESN Lietuva teisės aktais, kiek tai
neprieštarauja VU SA Įstatams bei kitiems teisės aktams.

3.3.

ESN VU veikla grindžiama pagarbos žmogaus teisėms, teisėtumo, demokratijos, teisingumo,
sąžiningumo, protingumo, veiklos viešumo, skaidrumo, atsakomybės, kolegialumo ir
savivaldos principais.

3.4.

Visa ESN VU veikla pagrįsta šiuose nuostatuose įtvirtintų tikslų įgyvendinimu. Veikla,
nesusijusi su šiuose nuostatuose keliamų tikslų įgyvendinimu, negalima.

3.5.

ESN VU vidaus taisyklės privalo būti suderintos su Parlamento Teisės darbo grupe.

4. ESN VU NARIAI

4.1.

Narystė ESN VU grindžiama savanoriškumo ir lygiateisiškumo principu.

4.2.

Ne mažiau kaip 3/4 visų ESN VU narių privalo būti VU studentai.

4.3.

ESN VU nariu tampama ESN VU vidaus taisyklių numatyta tvarka.

4.4.

Nario mokestis mokamas tik tada, jei toks mokestis yra patvirtintas VU SA Parlamento.
Kitokie privalomi mokesčiai, susiję su naryste ESN VU, draudžiami.

4.5.

ESN VU sudaro ir tvarko savo narių sąrašą vidaus taisyklių numatyta tvarka.

4.6.

Narystė ESN VU baigiasi nuo tos dienos, kai atsiranda viena iš šių aplinkybių:
4.6.1.

nariui pateikus rašytinį prašymą nutraukti narystę ESN VU Prezidentui, VU SA
Prezidentui ar kitam ESN VU Prezidento ar VU SA Prezidento įgaliotam asmeniui;
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4.6.2.

4.7.

kitais VU SA Įstatų, ESN VU vidaus taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų
numatytais pagrindais.

ESN VU Prezidentas turi teisę išbraukti ESN VU narį iš ESN VU narių sąrašo esant bent
vienai iš šių aplinkybių:
4.7.1.

už sistemingą, tyčinį savo pareigų nevykdymą esant neabejotiniems įrodymams;

4.7.2.

pažeidus VU akademinės etikos kodeksą;

4.7.3.

kilus pagrįstiems įtarimams, kad ESN VU narys naudojasi ESN VU, VU SA vardu ar
turtu siekdamas asmeninės naudos.

4.8.

ESN VU nario narystė nutraukiama Vidaus taisyklių nustatyta tvarka.

4.9.

ESN VU nario teisės:
4.9.1.

dalyvauti ESN VU veikloje;

4.9.2.

teikti siūlymus, klausimus ESN VU ar kitoms VU SA institucijomis dėl jų veiklos ir
gauti motyvuotus atsakymus;

4.9.3.

laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę ESN VU;

4.9.4.

kitos teisės, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, VU Statutui,
VU SA Įstatams.

4.10. ESN VU nario pareigos:
4.10.1. laikytis šių nuostatų, VU SA Įstatų, ESN VU vidaus taisyklių, VU Statuto ir kitų
Lietuvos Respublikos teisės aktų;
4.10.2. mokėti nario mokestį, jeigu toks mokestis yra patvirtintas VU SA Parlamento;
4.10.3. vykdyti VU SA, ESN VU valdymo ir kontrolės institucijų sprendimus;
4.10.4. būti lojaliam ESN VU bei laikytis konfidencialumo;
4.10.5. vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti ESN VU ar
VU SA interesams;
4.10.6. nepainioti ESN VU, VU SA turto su asmeniniu turtu arba naudoti jo ar informacijos,
kurią gauna būdamas ESN VU nariu, asmeninei ar trečiojo asmens naudai gauti;
4.10.7. privalo pranešti ESN VU Prezidentui apie aplinkybes, nurodytas 4.10.6-4.10.7
punktuose bei nurodyti jų pobūdį ir vertę.
4.10.8. ESN VU narys gali inicijuoti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio valdymo organo
narys jis yra. Apie galimą interesų konfliktą jis privalo nedelsdamas pranešti ESN VU
Prezidentui;
4.10.9. ESN VU narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigas, numatytas šiuose
nuostatuose, Vidaus taisyklėse ir VU SA Įstatuose, privalo visiškai atlyginti padarytą
žalą, jei įstatymai, VU SA Įstatai ar šie nuostatai nenumato kitaip.
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ESN VU STRUKTŪRA

5.
5.1.

ESN VU, siekdamas bendrų veiklos tikslų ir uždavinių realizavimo, įgyvendina VU SA
valdymo institucijų sprendimus.

5.2.

ESN VU struktūra:
5.2.1.

Vadovybė;

5.2.2.

Valdyba;

5.2.3.

Komitetai.

6. VADOVYBĖ

6.1.

Vadovybę sudaro ESN VU Prezidentas ir Viceprezidentas.

6.2.

Vadovybę vienerių metų kadencijai skiria ESN VU Valdyba, tvirtina Prezidentas. Jeigu
Valdyba nėra sudaryta, ESN VU Prezidentą skiria Prezidentas, o Viceprezidentą skiria ESN
VU Prezidentas Prezidento pritarimu.

6.3.

ESN VU Prezidentas yra atsakingas už ESN VU veiklą.

6.4.

ESN VU Prezidentas tiesiogiai atskaitingas VU SA Prezidentui.

6.5.

ESN VU Prezidento kompetencija:

6.6.

6.5.1.

organizuoti ESN VU veiklą;

6.5.2.

įgyvendinti Prezidento ir kitų valdymo institucijų sprendimus, nutarimus;

6.5.3.

užmegzti kontaktus, palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su VU veikiančiomis studentų
organizacijomis, prieš tai savo veiksmus suderinus su Prezidentu;

6.5.4.

sudaryti ir atnaujinti ESN VU narių sąrašus;

6.5.5.

ne rečiau kaip kartą per pusmetį teikti veiklos ir finansinę ataskaitą VU SA
Prezidentui;

6.5.6.

ne rečiau kaip kartą per metus teikti veiklos ataskaitą VU SA Parlamentui;

6.5.7.

kitos teisės ir pareigos, numatytos VU SA Įstatuose, šiuose nuostatuose, Vidaus
taisyklėse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

ESN VU Prezidentas sprendimus, susijusius su finansinių lėšų paskirstymu, priima tik
suderinęs su Prezidentu. Kiti sprendimai, susiję su ESN VU veiklos tęstinumu, priimami šių
nuostatų numatyta tvarka.
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6.7.

Jei ESN VU Prezidentas dėl svarbių priežasčių negali atlikti savo pareigų, jo pareigas
laikinai eina jo įgaliotas ESN VU narys. Kai ESN VU Prezidentas negali suteikti šių
įgaliojimų, tai atlieka Prezidentas.

6.8.

ESN VU Prezidento atstatydinimą gali inicijuoti Prezidentas, pritarus daugiau kaip 2/3
posėdyje dalyvaujančių Parlamento narių.

6.9.

Viceprezidentas tiesiogiai atskaitingas ESN VU Prezidentui.

6.10. Viceprezidento kompetencijas nustato Vidaus taisyklės.
6.11. Viceprezidento atstatydinimą gali inicijuoti ESN VU Prezidentas, pritarus ne mažiau kaip 2/3
posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių arba Prezidentui, jei Valdyba nėra sudaryta.

7. VALDYBA

7.1.

Valdybą sudaro Vadovybė, VU SA Prezidento deleguotas atstovas, kiti į Valdybą išrinkti
nariai. Valdybos narių skaičių nustato ESN VU Prezidentas. Valdybą sudaro ne mažiau
negu keturi nariai.

7.2.

Valdybos rinkimo tvarka:
7.2.1.

Valdyba renkama ESN VU Valdybos rinkimų metu vienerių metų kadencijai;

7.2.2.

Viešų ESN VU Valdybos rinkimų metu kandidatas į ESN VU Valdybą išsikelia savo
kandidatūrą ir prisistato. Po prisistatymo kandidatas privalo palikti patalpą, kol
vyksta viešas kandidato aptarimas ir balsavimas. Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu
už jį balsavo absoliuti dauguma rinkimuose dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių
ESN VU narių;

7.2.3.

Valdybos rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų balsavimo
teisę turinčių ESN VU narių. Jei nėra narių kvorumo, ne vėliau kaip per 20 dienų
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka surengiami nauji Valdybos rinkimai. Tokiu atveju
nesvarbu, kiek balsavimo teisę turinčių ESN VU narių dalyvauja.

7.3.

Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių.

7.4.

Valdybos posėdis yra atviras, jeigu Valdyba nenusprendžia kitaip.

7.5.

Visi Valdybos nariai turi lygias teises. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių
Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, ESN VU Prezidento balsas
yra lemiamas.

7.6.

Valdybos darbą organizuoja ir jam vadovauja ESN VU Prezidentas. ESN VU Prezidentui
negalint atlikti savo pareigų, jį laikinai pavaduoja jo įgaliotas ESN VU narys.

7.7.

Valdybos posėdis protokoluojamas.

7.8.

Valdybos posėdžiai kviečiami ESN VU Prezidento pagal poreikį. 1/3 Valdybos narių
iniciatyva gali būti šaukiamas neeilinis posėdis.
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7.9.

Valdyba padeda ESN VU Prezidentui organizuoti ESN VU veiklą, vykdyti VU SA organų
nutarimus, realizuoti kitas ESN VU Prezidento kompetencijai priklausančias funkcijas, taip
pat atlieka kitas šiuose nuostatuose nustatytas pareigas.

7.10. Valdybos nariai už savo veiklą atsiskaito ESN VU Prezidentui, o pastarasis už bendrą
Valdybos veiklą atsiskaito VU SA Prezidentui.
7.11. Valdybos kompetencija:
7.11.1. kontroliuoja VU SA organų nutarimų įgyvendinimą;
7.11.2. siūlo ESN VU Prezidentui sudaryti darbo grupes, atskiriems klausimams analizuoti ir
spręsti, projektams realizuoti;
7.11.3. tvirtina ESN VU narių sąrašą;
7.11.4. ESN VU Prezidento teikimu tvirtina ir šalina ESN VU renginių ir projektų vadovus;
7.11.5. koordinuoja komitetų veiklą pagal Vidaus taisyklėse nustatytas kompetencijas;
7.11.6.

atlieka kitas valdymo funkcijas, taip pat tai, kas pavesta VU SA Įstatų, šių nuostatų,
Vidaus taisyklių bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7.12. 2/3 visų Valdybos narių gali inicijuoti nepasitikėjimą ESN VU Prezidentu. Apie tai Valdymo
organo nariai privalo pranešti VU SA Prezidentui ir Parlamento pirmininkui. Parlamento
pirmininkas artimiausiame Parlamento posėdyje inicijuoja balsavimą dėl ESN VU
Prezidento pašalinimo. Parlamentas daugiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Parlamento
narių sprendimu gali pašalinti ESN VU Prezidentą. Iki Parlamento posėdžio ESN VU
Prezidento įgaliojimai sustabdomi. Atitinkamas pareigas laikinai eina kitas ESN VU narys,
įgaliotas Valdybos.
7.13. Jei Valdybos narys atsistatydina arba nebegali eiti savo pareigų, Valdybos sprendimu
buvusio Valdybos nario pareigas perima kitas Valdybos narys ir Valdybos narių skaičius
laikomas atitinkamai mažesniu arba Valdybos 2/3 balsų dauguma išrenka naują Valdybos
narį iš ESN VU narių.
7.14. Šio skyriaus (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.. VALDYBA) punktai yra taikomi tik tuo
atveju, jeigu Valdyba yra sudaryta. Jeigu Valdyba nėra sudaryta, šio skyriaus punktai
neturi teisinės galios.

8. NUOSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

8.1.

Jei VU SA Įstatai nenustato kitaip, šie nuostatai keičiami ir pildomi pagal šias taisykles:
8.1.1.

Nuostatus keičia ir papildo tik Parlamentas, pritarus daugiau kaip 1/2 posėdyje
dalyvaujančių Parlamento narių;

8.1.2.

ESN VU nuostatų keitimo projektą gali pateikti ESN VU Prezidentas arba ne mažiau
kaip 1/10 ESN VU narių;
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8.2.

8.1.3.

Pasiūlymus keisti nuostatus taip pat gali teikti VU SA Prezidentas arba ne mažiau kaip
1/5 VU SA Parlamento narių.

8.1.4.

nuostatų pakeitimo projektas turi būti pateiktas raštu VU SA Parlamentui.

8.1.5.

VU SA Parlamentas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo nuostatų pakeitimo projekto
pateikimo dienos pradeda svarstyti nuostatų pakeitimo projektą ir teikia išvadas;

8.1.6.

nuostatai, taip pat jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik patvirtinus juos VU SA
Parlamente.

ESN VU nuostatų paryškintos normos yra imperatyvios ir ESN VU organų sprendimu
negali būti pakeistos.

9. ESN VU PABAIGA, STATUSO PAKEITIMAS

9.1.

ESN VU veiklos pabaiga bei statuso pakeitimas siejamas tik su šiomis aplinkybėmis:
9.1.1.

ESN VU Prezidento sprendimas, patvirtintas VU SA Parlamento sprendimu 2/3
posėdžio dalyvių balsų dauguma;

9.1.2.

atitinkamos VU SA institucijos sprendimas esant VU SA Įstatuose numatytiems
atvejams;

9.1.3.

Prezidento ir VU SA Parlamento pirmininko bendru teikimu, VU SA Parlamento
sprendimu 2/3 posėdžio dalyvių balsų dauguma.

9.1.4.

Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti pagrindai.
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