KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGOS
ĮSTATAI
1.

BENDROJI DALIS

1.1. Klaipėdos universiteto studentų atstovybės pavadinimas – Klaipėdos universiteto studentų
sąjunga.
1.2. Klaipėdos universiteto studentų sąjungos teisinė forma – asociacija.
1.3. Šiuose įstatuose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:
1.3.1. Įstatai – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos įstatai;
1.3.2. Darbo reglamentas – Klaipėdos universiteto studentų sąjungos darbo reglamentas;
1.3.3. KU – Klaipėdos universitetas;
1.3.4. KU Studentas – asmuo, sudaręs studijų sutartį su KU;
1.3.5. KUSS – Klaipėdos universiteto studentų sąjunga;
1.3.6. Studentų atstovas – šių įstatų ir darbo reglamento numatytais atvejais į KU ir KUSS bei
jų padalinių institucijas deleguotas asmuo;
1.3.7. FSA – KUSS padalinys KU fakultete (ar jam prilygintame padalinyje);
1.3.8. FSA Pirmininkas – KUSS padalinio fakultete (ar jam prilygintame padalinyje)
pirmininkas;
1.3.9. FSA Vicepirmininkas – KUSS padalinio fakultete (ar jam prilygintame padalinyje)
vicepirmininkas;
1.3.10. Visuotinis seniūnų susirinkimas – ataskaitų teikimo ir rinkimų fakulteto (ar jam
prilyginto padalinio) seniūnų susirinkimas;
1.3.11. Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkimas – ataskaitų teikimo ir rinkimų
bendrabučio gyventojų susirinkimas;
1.3.12. Konferencija – KUSS ataskaitų teikimo ir rinkimų konferencija;
1.3.13. Prezidentas – KUSS prezidentas;
1.3.14. Viceprezidentas – KUSS viceprezidentas;
1.3.15. Prezidiumas – KUSS prezidiumas;
1.3.16. Revizijos komisija – KUSS revizijos komisija;
1.3.17. Taryba – KUSS taryba;
1.3.18. BSS – KUSS padalinys KU studentų bendrabutyje;
1.3.19. BSS Pirmininkas – KUSS padalinio KU studentų bendrabutyje pirmininkas;
1.3.20. Struktūrinis padalinys – KUSS įsteigti padaliniai, neturintys juridinio asmens statuso
(FSA, BSS);
1.3.21. Nestruktūrinis padalinys – KUSS įsteigti padaliniai, neturintys juridinio asmens statuso
(studentiški klubai, draugijos ir kt.);
1.3.22. Narys – KUSS narys;
1.3.23. Alumni – KUSS alumni klubo narys;
1.3.24. Alumni klubas – KUSS alumni klubas;
1.3.25. Struktūrinio padalinio nuostatai – KUSS struktūrinio padalinio, neturinčio juridinio
statuso veiklą reglamentuojantys nuostatai;
1.3.26. Nestruktūrinio padalinio nuostatai – KUSS nestruktūrinio padalinio, neturinčio
juridinio statuso veiklą reglamentuojantys nuostatai;
1.3.27. Delegatas – KUSS struktūrinio padalinio (FSA, SBB) deleguotas atstovas;
1.3.28. Strategija – KUSS strategija.
1.4. KUSS yra savarankiška ir savanoriška akademinė, nepolitinė, ne pelno siekianti studentų
asociacija, veikianti KU, atstovaujanti KU studentams universitete ir už jo ribų.
1.5. KUSS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą,
sąskaitas banke, simboliką.
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1.6. KUSS veikla grindžiama teisėtumo, demokratijos, viešumo, skaidrumo, sąžiningumo,
kolegialumo ir savivaldos principais.
1.7. KUSS savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR įstatymais, LR Civiliniu kodeksu, KU
Statutu, Įstatais, Darbo reglamentu, Konferencijos nutarimais ir kitais teisės aktais.
1.8. KUSS oficialus logotipas yra: puslankio formos, susidedantis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, tai
puslankiu pavaizduotas spausdintinėmis juodomis didžiosiomis raidėmis užrašas
„KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGA“, kurį iš viršaus ir aš apačios juosia
dvi juodos puslankio formos linijos. Antroji dalis, tai keturios stilizuotos juodos raidės
„KUSS“, iš jų – „U“ raidės viduje yra KU herbas, kurį sudaro raudoname fone trys auksiniai
bokštai ant auksinio laivo korpuso ir auksiniame fone esanti raudona knyga.

1.9. KUSS el. adresas: http://www.kuss.lt, el. paštas: kuss@kuss.lt.
1.10. KUSS veikla neterminuota.
1.11. KUSS finansinės veiklos metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.

KUSS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLA

2.1. KUSS tikslai:
2.1.1. prisidėti prie studijų proceso tobulinimo KU;
2.1.2. remti, ginti, rūpintis ir atstovauti KU studentų interesus, susijusius su jų akademine ir
socialine padėtimi bei gerove KU ir už jo ribų;
2.1.3. ugdyti KU studentų akademinę ir pilietinę savimonę;
2.1.4. prisidėti prie siekiamybės, kad KU būtų kokybiška ir moderni aukštojo mokslo įstaiga;
2.1.5. atstovauti KU studentų akademinius ir visuomeninius interesus KU administracijai, taip
pat valstybinėms institucijoms;
2.1.6. puoselėti ir turtinti studentišką dvasią ir kultūrą, žmogiškąsias vertybes, rūpintis studentijos
kultūriniu gyvenimu;
2.1.7. skatinti bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei studentiškomis
organizacijomis;
2.1.8. skatinti ir remti narių, struktūrinių ir nestruktūrinių padalinių iniciatyvas ir veiklas;
2.1.9. skatinti studentų mobilumą – studijų, mokslinius ir kultūrinius mainus;
2.1.10. skelbti ir propaguoti visuomenėje aukščiau nurodytus tikslus.
2.2. Siekdama savo tikslų, KUSS vykdo šias funkcijas:
2.2.1. deleguoja Studentų atstovus į KU Senatą, KU Tarybą, KU Rektoratą bei kitų lygių
universitetines valdymo institucijas;
2.2.2. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su KU administracija, kitomis mokymo įstaigomis,
lokalinėmis, nacionalinėmis bei tarptautinėmis organizacijomis;
2.2.3. gina KU studentų teises ir interesus KU institucijose ir kitose organizacijose;
2.2.4. gina KU studentų teises ir interesus lokaliu, nacionaliniu, tarptautiniu mastu;
2.2.5. organizuoja susirinkimus, konferencijas, diskusijas, akcijas, skatina studentų laisvalaikį,
kultūrinę ir sportinę veiklą;
2.2.6. kaupia ir platina aktualią informaciją studentams ir savo nariams;
2.2.7. perka ir kitaip teisėtai įsigyja, naudoja ir disponuoja turtu, reikalingu KUSS veiklai;
2.2.8. steigia specializuotus fondus, remiančius KU studentus, narius bei jų veiklas;
2.2.9. įstatymų nustatyta tvarka steigia įmones, agentūras ir kitas organizacijas, siekiant palaikyti
KUSS veiklą;
2.2.10. vykdo kitą šiems Įstatams ir LR teisės aktams neprieštaraujančią veiklą.

3.

KUSS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Nariais gali būti tik KU studentai, Alumni ir Studentų atstovai.
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3.2. Asmuo nariu tampa pateikęs prašymą Prezidentui arba jo įgaliotam (-iems) asmeniui
(asmenims).
3.3. Nariai turi teisę:
3.3.1. rinkti ir būti renkamiems į KUSS bei KU institucijas;
3.3.2. dalyvauti KUSS veikloje;
3.3.3. iš valdymo organų, struktūrinių ir nestruktūrinių padalinių gauti išsamią informaciją;
3.3.4. teikti pasiūlymus dėl KUSS veiklos tobulinimo;
3.3.5. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę KUSS;
3.3.6. kitas teises, kurios neprieštarauja LR teisės aktams, KU Statutui, Įstatams.
3.4. Narių pareigos:
3.4.1. laikytis šių Įstatų, Darbo reglamento, kitų vidinių KUSS teisės aktų;
3.4.2. vykdyti KUSS valdymo institucijų priimtus nutarimus;
3.4.3. prisidėti prie KUSS tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
3.4.4. kitų narių atžvilgiu elgtis sąžiningai ir racionaliai;
3.4.5. būti lojaliam KUSS bei laikytis konfidencialumo, kai to reikalauja atitinkama situacija;
3.4.6. vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti KUSS interesams;
3.4.7. nemaišyti KUSS turto su savo asmeniniu turtu. Esant tokioms aplinkybėms privalo pranešti
Prezidentui, o jei tai Prezidentas – Tarybai, nurodyti aplinkybių pobūdį ir, jei įmanoma,
vertę. Ši informacija turi būti pateikta Prezidentui raštu arba įrašyta į Tarybos posėdžio
protokolą;
3.4.8. mokėti nario mokestį, jei toks yra nustatytas Konferencijos sprendimu;
3.4.9. laikytis šiuose Įstatuose ir kituose LR teisės aktuose numatytų normų.
3.5. Narystė KUSS pasibaigia nuo to momento, kai:
3.5.1. jis raštu pareiškia apie savo narystės nutraukimą Prezidentui ar jo įgaliotam (-iems)
asmeniui (asmenims);
3.5.2. nustojo būti KU studentu (išskyrus studentų atstovus);
3.5.3. kitais Įstatų ir LR įstatymų numatytais pagrindais.
3.6. Narystė KUSS gali būti nutraukta dėl KUSS nario pareigų nesilaikymo. Šį sprendimą priima
Prezidentas Tarybai pritarus.
3.7. KUSS narys yra šalinamas Darbo reglamento nustatyta tvarka.
3.8. Narių sąrašą tvirtina Prezidentas po kiekvieno studijų semestro.

4.

KUSS STRUKTŪRA

4.1. Struktūriniai padaliniai yra šių Įstatų nustatyta tvarka įsteigti padaliniai.
4.2. Struktūriniai padaliniai yra steigiami ir jų veikla nutraukiama Konferencijos sprendimu, priimtu
2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Struktūrinių padalinių nuostatus tvirtina
Konferencija.
4.3. Iniciatyvos teisę kreiptis į Konferenciją dėl naujų struktūrinių padalinių steigimo turi nariai,
parašę motyvuotą prašymą Tarybai.
4.4. Struktūriniai padaliniai nėra juridiniai asmenys ir vadovaujasi Konferencijos patvirtintais
struktūrinio padalinio nuostatais, Įstatais, Darbo reglamentu.
4.5. Konferencijos, Tarybos priimti sprendimai, Įstatai ir struktūrinio padalinio nuostatai
struktūriniams padaliniams yra privalomi.
4.6. FSA yra struktūrinis padalinys, atstovaujantis konkretaus fakulteto (ar jam prilyginto padalinio)
studentus.
4.7. FSA:
4.7.1. vykdo veiklą, atitinkančią KUSS tikslus ir uždavinius savo veiklos teritorijos ribose;
4.7.2. deleguoja Studentų atstovus į kitus KUSS valdymo organus, fakulteto (ar jam prilygintame
padalinyje) valdymo institucijas;
4.7.3. vykdo Konferencijos ir Tarybos nutarimus;
4.7.4. įgyvendina Strategiją, veiklos planus;
4.7.5. atlieka kitus šiuose Įstatuose, nuostatuose numatytus veiksmus.
3

4.8. FSA Pirmininkas:
4.8.1. vadovauja FSA;
4.8.2. koordinuoja FSA darbą;
4.8.3. rengia FSA veiklos metinę ataskaitą;
4.8.4. šaukia Visuotinį seniūnų susirinkimą;
4.8.5. vykdo kitas LR teisės aktuose, Įstatuose bei struktūrinio padalinio nuostatuose nustatytas
funkcijas.
4.9. FSA Pirmininku tas pats asmuo negali būti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
4.10. FSA Pirmininkas ir FSA Vicepirmininkas ex officio yra KU fakultetinės tarybos narys bei
Tarybos narys.
4.11. FSA Vicepirmininkas:
4.11.1. pavaduoja FSA Pirmininką įvairiose institucijose tuomet, kai FSA Pirmininkas negali
dalyvauti;
4.11.2. laikinai eina FSA Pirmininko pareigas tuomet, kai FSA Pirmininkas yra nušalintas,
atstatydintas ar atsistatydinęs bei vykdo visas pareigas numatytas šių įstatų 4.8.1. – 4.8.5.
punktuose;
4.11.3. vykdo kitas LR teisės aktuose, Įstatuose bei struktūrinio padalinio nuostatuose nustatytas
funkcijas.
4.12. BSS yra struktūrinis padalinys, atstovaujantis studentų, gyvenančių konkrečiame KU
bendrabutyje, interesus.
4.13. BSS:
4.13.1. vykdo veiklą, atitinkančią strategiją, tikslus ir uždavinius savo veiklos teritorijos ribose;
4.13.2. deleguoja atstovus į KUSS valdymo organus;
4.13.3. inicijuoja bendrabučiuose iškilusių problemų svarstymą Taryboje;
4.13.4. įgyvendina Strategiją, veiklos planus;
4.13.5. atlieka kitus šiuose Įstatuose, nuostatuose numatytus veiksmus.
4.14. BSS Pirmininkas:
4.14.1. vadovauja BSS;
4.14.2. koordinuoja BSS darbą;
4.14.3. rengia BSS veiklos metinę ataskaitą;
4.14.4. šaukia Visuotinį bendručio gyventojų susirinkimą;
4.14.5. vykdo kitas LR teisės aktuose, Įstatuose bei struktūrinio padalinio nuostatuose nustatytas
funkcijas.
4.15. BSS Pirmininku tas pats asmuo negali būti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
4.16. BSS Pirmininkas ex officio yra Tarybos narys.
4.17. KUSS turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka.
4.18. Sprendimus dėl KUSS filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima
Konferencija.

5.

KUSS ORGANAI

6.

KONFERENCIJA

5.1. KUSS organai yra šie:
5.1.1. Konferencija;
5.1.2. Taryba;
5.1.3. Prezidentas;
5.1.4. Revizijos komisija.
6.1. Konferencija yra aukščiausias KUSS valdymo organas. Konferencija veikia vadovaudamasi LR
įstatymais, Įstatais ir Darbo reglamentu.
6.2. Konferenciją sudaro FSA išrinkti delegatai (po 10 iš kiekvienos FSA). Prezidentas ex officio yra
Konferencijos delegatas. Konferencijos delegatų rinkimų tvarką nustato Darbo reglamentas.
6.3. Konferencijos darbo tvarką, kiek jos nereglamentuoja Įstatai, numato Darbo reglamentas.
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6.4. Konferencija:
6.4.1. priima, pildo ir keičia Įstatus, struktūrinių padalinių Nuostatus;
6.4.2. išklauso, svarsto ir tvirtina KUSS veiklos metinę ataskaitą;
6.4.3. išklauso, svarsto ir tvirtina Tarybos veiklos metinę ataskaitą;
6.4.4. tvirtina strategiją;
6.4.5. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
6.4.6. išklauso Revizijos komisijos ataskaitą;
6.4.7. steigia ir likviduoja struktūrinius padalinius;
6.4.8. priima sprendimą ir suteikia įgaliojimus steigti juridinius asmenis, KUSS veiklos tikslams
įgyvendinti;
6.4.9. nustato nario ir kitus mokesčius bei jų mokėjimo tvarką;
6.4.10. renka Prezidentą;
6.4.11. renka Revizijos komisijos narius;
6.4.12. Tarybos teikimu priima sprendimą nušalinti Prezidentą;
6.4.13. tvirtina bendrą Tarybos narių skaičių 1 (vieneriems) metams;
6.4.14. priima sprendimą dėl KUSS pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.4.15. svarsto ir prima sprendimus kitais šiuos Įstatuose nurodytais klausimais ir klausimais,
kurie tiesiogiai ar pagal savo esmę nėra priskirti kitų valdymo organų kompetencijai.
6.5. Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Įstatų 6.4.1., 6.4.7.,
6.4.12. ir 6.4.14. punktuose nurodytus atvejus. Šiais atvejais sprendimai priimami 2/3 balsavime
dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
6.6. Konferencija yra vieša, jeigu ji nenusprendžia kitaip.
6.7. Konferencija laikoma teisėta, jei dalyvauja daugiau nei pusė delegatų.
6.8. Konferencija yra šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Taryba, Prezidento teikimu, nustato
Konferencijos datą. Konferencijos šaukimo tvarką nustato Darbo reglamentas.
6.9. Neeilinę Konferenciją Taryba šaukia, jeigu taip nusprendžia ne mažiau nei 2/3 Tarybos narių.
Neeilinės Konferencijos šaukimo tvarką nustato Darbo reglamentas.

7.

TARYBA

7.1. Taryba yra kolegialus KUSS valdymo organas.
7.2. Tarybą sudaro:
7.2.1. Prezidentas;
7.2.2. Prezidiumo narys, kurio kandidatūrą Prezidentas tvirtinimui teikia pirmajame Tarybos
posėdyje;
7.2.3. po du kiekvienos FSA atstovus;
7.2.4. po vieną kiekvienos BSS atstovą.
7.3. Bendras Tarybos narių skaičius tvirtinamas Konferencijoje 1 (vienerių) metų laikotarpiui.
7.4. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Prezidentas ar kitas jo įgaliotas asmuo.
Tarybos šaukimo tvarką nustato Darbo reglamentas.
7.5. Taryba:
7.5.1. priima ir keičia Darbo reglamentą;
7.5.2. tvirtina KUSS įsteigtų juridinių asmenų vadovus;
7.5.3. steigia ir likviduoja nestruktūrinius padalinius;
7.5.4. tvirtina nestruktūrinių padalinių nuostatus;
7.5.5. inicijuoja ir teikia Konferencijai svarstyti struktūrinių padalinių ir KUSS įsteigtų juridinių
asmenų steigimo ir/ar jų veiklos nutraukimo klausimus;
7.5.6. inicijuoja Prezidento atstatydinimą;
7.5.7. teikia siūlymus Konferencijai dėl Įstatų, struktūrinių padalinių nuostatų tobulinimo,
pildymo ir keitimo;
7.5.8. vykdo Konferencijos priimtus nutarimus;
7.5.9. nagrinėja narių, struktūrinių ir nestruktūrinių padalinių pranešimus, prašymus, skundus ir
kitus raštus, priima sprendimus ir teikia pasiūlymus Prezidentui;
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7.5.10. išklauso pusmetinę Revizijos komisijos KUSS veiklos patikrinimo ataskaitą;
7.5.11. teikia Konferencijai Tarybos veiklos metinę ataskaitą, deleguoja asmenį šiai ataskaitai
pristatyti;
7.5.12. skatina bendradarbiavimą tarp FSA ir BSS, prižiūri ir koordinuoja jų veiklą;
7.5.13. priima sprendimą stoti ar nutraukti narystę nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose;
7.5.14. deleguoja atstovus į nacionalines studentų organizacijas, kitas nacionalines ar tarptautines
organizacijas;
7.5.15. svarsto kitus Įstatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus;
7.5.16. deleguoja studentų atstovus į KU Senatą;
7.5.17. deleguoja KU Tarybos narį, nepriklausantį KU akademinei bendruomenei visam KU
Tarybos kadencijos laikotarpiui.

8.

PREZIDENTAS

8.1. Prezidentas – vienasmenis KUSS valdymo organas. Prezidentas ex officio yra KU Tarybos, KU
Rektorato ir Tarybos narys.
8.2. Prezidentas:
8.2.1. vadovauja ir atstovauja KUSS;
8.2.2. koordinuoja prezidiumo darbą;
8.2.3. rengia KUSS veiklos metinę ataskaitą;
8.2.4. organizuoja Tarybos darbą ir jam vadovauja;
8.2.5. teikia Tarybai tvirtinti Prezidiumo nario kandidatūrą į Tarybos narius;
8.2.6. KUSS vardu sudaro sandorius, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro ir uždaro KUSS
sąskaitas;
8.2.7. organizuoja KUSS ūkinę bei finansinę veiklą ir už ją atsako;
8.2.8. yra atsakingas už Konferencijos ir Tarybos nutarimų įgyvendinimą;
8.2.9. šaukia Konferenciją;
8.2.10. su Tarybos pritarimu įdarbina, atleidžia samdomus darbuotojus KUSS tikslams
įgyvendinti;
8.2.11. tvarko narių sąrašą;
8.2.12. priima sprendimus kitais klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitiems organams;
8.2.13. vykdo kitas LR teisės aktuose ir Įstatuose nustatytas funkcijas.
8.3. Prezidentas renkamas Konferencijoje slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai. Tas pats
asmuo Prezidentu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
8.4. Reikalavimai kandidatui norinčiam užimti Prezidento pareigas yra pateikiami Darbo
reglamente.
8.5. Prezidento įgaliojimai pasibaigia:
8.5.1. pasibaigus kadencijai;
8.5.2. jam atsistatydinus;
8.5.3. jį atstatydinus Įstatų nustatyta tvarka, Tarybai pareiškus nepasitikėjimą;
8.5.4. nustojus būti nariu;
8.5.5. kitais LR įstatymų nustatytais atvejais.

9.

PREZIDIUMAS

9.1. Prezidiumas – Prezidento paskirti asmenys, atsakingi už atskiras KUSS veiklos sritis.
9.2. Prezidiumą sudaro:
9.2.1. Prezidentas;
9.2.2. Viceprezidentai;
9.2.3. kiti asmenys, vykdantys jiems pavestas funkcijas.
9.3. Prezidiumas įgyvendina Konferencijos, Tarybos ir Prezidento nutarimus. Prezidentas,
Prezidiumo siūlymu gali sudaryti darbo grupes atskirų sričių tikslams įgyvendinti.
9.4. Prezidiumo narių funkcijas nustato bei jų darbui vadovauja Prezidentas.
9.5. Prezidiumo narius skiria ir šalina Prezidentas savo sprendimu.
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9.6. Prezidiumo narių įgaliojimai prasideda ir pasibaigia kartu su Prezidento įgaliojimais.
9.7. Viceprezidentas:
9.7.1. pavaduoja Prezidentą įvairiose institucijose tuomet, kai Prezidentas negali dalyvauti;
9.7.2. laikinai eina Prezidento pareigas tuomet, kai Prezidentas yra nušalintas, atstatydintas ar
atsistatydinęs bei vykdo visas pareigas numatytas šių įstatų 8.2.1. – 8.2.13. punktuose;
9.7.3. vykdo kitas LR teisės aktuose ir Įstatuose nustatytas funkcijas.

10. REVIZIJOS KOMISIJA
10.1. Revizijos komisija yra kontrolės organas, atliekanti KUSS veiklos bei finansinę kontrolę.
10.2. Revizijos komisiją sudaro trys nariai, kurie iki Konferencijos pabaigos iš savo narių tarpo balsų
dauguma išsirenka Revizijos komisijos pirmininką.
10.3. Revizijos komisija yra renkama Konferencijoje vienerių metų kadencijai.
10.4. Reikalavimai į Revizijos komisijos narius yra pateikti Darbo reglamente.
10.5. Revizijos komisija turi teisę susipažinti su visais KUSS dokumentais.
10.6. Revizijos komisijos nariai gali dalyvauti KUSS valdymo institucijų posėdžiuose stebėtojo
teisėmis, taip pat ir tuo atveju, kai posėdis yra uždaras.
10.7. Revizijos komisija yra atskaitinga tik Konferencijai.
10.8. Revizijos komisija:
10.8.1. tikrina KUSS išlaidų tikslingumą;
10.8.2. tikrina KUSS veiklos teisėtumą;
10.8.3. tikrina Tarybos nutarimų įgyvendinimą;
10.8.4. teikia pusmetinę KUSS veiklos patikrinimo ataskaitą Tarybai;
10.8.5. teikia metinę finansinės veiklos bei veiklos patikrinimo ataskaitą Konferencijai;
10.8.6. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims sudaro ilgalaikio turto, kuriuo naudojasi
KUSS, sąrašą;
10.8.7. teikia rekomendacijas veiklos tobulinimui.
10.9. Revizijos komisijos nutarimai priimami Revizijos komisijos narių balsų dauguma.

11. TURTAS IR LĖŠOS
11.1. KUSS turtą ir lėšas sudaro:
11.1.1. KUSS narių mokesčiai, jei tokie yra nustatomi;
11.1.2. LR labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauta parama;
11.1.3. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
11.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos)
lėšos;
11.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas KUSS lėšas;
11.1.6. KU skirtos lėšos bei turtas;
11.1.7. pajamos iš KUSS vykdomos veiklos;
11.1.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
11.2. KUSS lėšos, LR teisės aktų ir šių Įstatų numatyta tvarka, naudojamos organizacijos struktūrai
palaikyti bei Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
11.3. KUSS lėšų ir turto panaudojimą kontroliuoja Revizijos komisija, kuri kadencijos pabaigoje
Konferencijai pateikia ataskaitą.
11.4. Keičiantis materialiai atsakingiems asmenims turi būti sudaromas ilgalaikio turto, kuriuo
naudojasi KUSS sąrašas. Jis perduodamas vieno materialiai atsakingo asmens kitam materialiai
atsakingam asmeniui. KUSS ilgalaikio turto sąrašo sudarymu rūpinasi Revizijos komisija.

12. VIEŠIEJI SKELBIMAI IR PRANEŠIMAI
12.1. KUSS viešieji pranešimai ir skelbimai skelbiami KUSS interneto svetainėje, o nesant galimybei
taip paskelbti arba, kai teisės aktai reikalauja paskelbti kitu būdu, – kitais Konferencijos,
Tarybos arba Prezidento nustatytais būdais.
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12.2. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti KUSS buveinėje. Už informacijos teikimą
nariams ir informacijos paskelbimą atsakingas Prezidentas.
12.3. Apie KUSS reorganizavimą ir likvidavimą informuojamas kiekvienas narys.

13. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
13.1. KUSS buveinė keičiama 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių balsų dauguma. Buveinės
pakeitimas įsigalioja įregistravus ją LR įstatymų nustatyta tvarka.

14. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
14.1. Įstatai gali būti keičiami ir papildomi 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų
dauguma.
14.2. Pasiūlymus dėl Įstatų pakeitimų Konferencijai teikia Taryba, Prezidentas, ne mažiau kaip 1/5
narių, Konferencijos delegatas, jei jam pritaria ne mažiau kaip 1/3 Konferencijos delegatų.
14.3. Įstatų pakeitimų projektas turi būti pateiktas raštu ir prieš 7 dienas išplatintas Konferencijos
delegatams, išskyrus kai projektą pateikia Konferencijos delegatai Įstatų nustatytu atveju.
14.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja įregistravus juos LR įstatymų nustatyta tvarka.

15. KUSS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
15.1. KUSS gali būti pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Konferencijos nutarimu, 2/3
delegatų balsų dauguma, arba teismo sprendimu LR teisės aktų nustatyta tvarka.
15.2. Jeigu KUSS liko mažiau nei 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą KUSS turi
pranešti Juridinių asmenų registrui.
15.3. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama LR civilinio kodekso nustatyta
tvarka.
15.4. Likviduojant KUSS, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas kreditoriams, perduodami LR
įstatymu nustatyta tvarka panašia veikla užsiimantiems kitiems viešiesiems juridiniams
asmenims, kuriuos nustato Konferencija arba teismas, priėmęs sprendimą likviduoti KUSS.
2013-12-12
KUSS Prezidentė Diana Mickutė
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