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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ORGANIZACIJŲ 

RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas        

(toliau – Aprašas) reglamentuoja Studentų atstovybės ir studentų organizacijų (toliau – studentų 

organizacijos) rėmimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo       

63 str. 6 dalimi ir Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) statuto 73 punktu. 

3. Aprašas nereglamentuoja Universiteto sporto ir meno kolektyvų rėmimo tvarkos. 

II SKYRIUS 

STUDENTŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMAS 

4. Kiekvienais finansiniais metais Universitetas skiria lėšų studentų organizacijoms remti.  

5. Universitetas skiria lėšų šioms studentų organizacijų veikloms remti: 

5.1. Studentų atstovybės veiklai užtikrinti; 

5.2. studentų organizacijų veiklai užtikrinti; 

5.3. studentų organizacijų projektams (renginiams) įgyvendinti. 

6. Bendra lėšų nurodytoms veikloms remti suma nustatoma 0,2 BSI dauginant iš studentų 

skaičiaus, fiksuoto kiekvienų metų spalio 1 d. ir pateikiamo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

administruojamam Studentų registrui. Universiteto skiriama parama studentų organizacijoms gali 

viršyti šiame punkte nustatytą sumą.  

7. Universiteto akademiniai padaliniai gali papildomai remti Studentų atstovybės 

padalinius, ar kitas studentų organizacijas, tačiau bendra papildomos paramos suma visiems 

Studentų atstovybės padaliniams ar kitoms studentų organizacijoms negali būti didesnė, negu 50 % 

pagal Aprašo 6 punkto formulę gaunamos sumos. Vienas padalinys, skirdamas paramą, negali 

viršyti 10 % Aprašo 6 punkte nurodytos sumos. Universiteto akademinių padalinių skiriama parama 

nėra įtraukiama į Aprašo 6 punkte nurodytą sumą. 
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8. Studentų reikalų departamentas, atsižvelgdamas į Studentų atstovybės ir kitų studentų 

organizacijų teikiamus lėšų poreikio pagrindimus, parengia bendros lėšų sumos paskirstymo 

konkrečioms studentų organizacijų veikloms projektą. Lėšų, skirtų studentų organizacijoms remti, 

paskirstymo projektas įtraukiamas į Universiteto biudžeto projektą. 

9. Universiteto tarybai patvirtinus Universiteto biudžetą, Universitetas su Studentų 

atstovybe per kalendorinį mėnesį po Studentų atstovybės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos 

pasirašo paramos sutartį ir lėšos Studentų atstovybės veiklai užtikrinti pervedamos į Studentų 

atstovybės sąskaitą. 

10. Studentų reikalų departamentas skirsto ir administruoja lėšas studentų organizacijų 

veiklai remti. Su juridinį statusą turinčia studentų organizacija gali būti sudaroma paramos sutartis 

ir lėšos pervedamos į šios organizacijos sąskaitą. 

11. Studentų organizacijų projektams remti skirtą sumą nustato Studentų atstovybė, 

suderinusi su Studentų reikalų departamentu. Ši suma negali būti mažesnė, nei 50 % Aprašo 6 

punkte nurodytos sumos. Ši suma yra paskirstoma pagal studentų organizacijų pateiktus ir 

rektoriaus įsakymu sudarytos komisijos aptartus bei patvirtintus planuojamus projektus. Jeigu 

projektą vykdo studentų organizacija, kuri turi juridinio asmens statusą, su ja sudaroma paramos 

sutartis ir lėšos pervedamos į šios organizacijos sąskaitą. Neturinčių juridinio asmens statuso 

studentų organizacijų projektai yra finansiškai administruojami Studentų atstovybės.    

12.  Universitetas nemokamai skiria patalpas studentų organizacijų atstovybėms veikti ir 

renginiams organizuoti. 

13.  Paramos studentų atstovybės veiklai finansinė ataskaita turi būti pateikta Universitetui 

5 d. d. iki naujų finansinių metų pradžios. Studentų organizacijų projektų rėmimo ataskaita turi būti 

pateikta Universitetui per vieną mėnesį nuo projektų pabaigos, bet ne vėliau nei 5 d. d. iki naujų 

finansinių metų pradžios. Ataskaitas teikia Studentų atstovybė.  

14.  Šiame Apraše nustatyta tvarka detalizuojama Universiteto ir juridinio asmens teises 

turinčių studentų organizacijų pasirašytoje paramos sutartyje ir rektoriaus įsakymu patvirtintame 

Juridinio asmens teisių neturinčių studentų organizacijų veiklos ir vykdomų projektų rėmimo 

tvarkos apraše. 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.  Aprašas gali būti pildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Universiteto 

tarybos nutarimu. 


