STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA
NUOSTATAI
1.

Bendrosios nuostatos

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Studentų Ateitininkų Sąjunga (toliau SAS) – tai savarankiškai veikiantis Ateitininkų Federacijos
(toliau AF) padalinys, jungiantis aukštesniuosius ir aukštuosius mokslus studijuojančius 18-30
metų amžiaus AF narius, davusius studento ateitininko įžodį.
SAS ženklas yra auksinės spalvos stilizuotas tulpės formos ženklas su auksiniu kryžiumi
raudoname skyde, kryžiaus centre saulė, žemiau skydo Gedimino stulpai.
SAS narių uniformą sudaro per dešinį petį juosiama auksinė raudonais kraštais juosta ir nario
ženklelis. Ateitininkų korporacijų nariai ryši savo korporacijos juostą.
SAS nėra juridinis asmuo. SAS turi filialo teisinį statusą.
SAS veikia vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, AF įstatais, šiais nuostatais.
SAS veiklos laikotarpis neribotas.
SAS buveinės adresas - Laisvės al. 13, 44238 Kaunas.

2. SAS veiklos tikslai, uždaviniai ir funkcijos
2.1.
SAS savo veikloje siekia šių tikslų:
2.1.1. ugdyti sąmoningą kataliką inteligentą, gebantį aktyviai dalyvauti įvairiose religinio, akademinio,
kultūrinio, visuomeninio, politinio, socialinio gyvenimo srityse.
2.1.2. atnaujinti visuomenę vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ir ateitininkų ideologija;
2.1.3. prisidėti prie AF numatytų tikslų įgyvendinimo vykdant jai priskirtas AF veiklos funkcijas.
2.2.
SAS vykdo šias AF veiklos funkcijas:
2.2.1. vienija SAS narius ir koordinuoja jų veiklą;
2.2.2. priima naujus AF narius;
2.2.3. padeda rengti ir įgyvendinti bendrą AF veiklos strategiją ir planų įgyvendinimo priemonių planą;
2.2.4. organizuoja šalies renginius, skirtus SAS nariams;
2.2.5. įgyvendina kitus AF Kongreso, Suvažiavimo, Atstovų konferencijos ir AF valdymo organų
pavestus uždavinius.
3. SAS priklausančių AF narių teisės ir pareigos
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

SAS priklauso 18 – 30 metų amžiaus AF nariai, davę studento ateitininko įžodį.
SAS priklausantys AF nariai turi teisę:
dalyvauti ir balsuoti SAS Suvažiavime;
rinkti ir būti išrinktais į SAS valdymo ir kitus organus;
naudotis SAS teikiamomis paslaugomis, dalyvauti SAS organizuojamuose renginiuose;
susipažinti su SAS dokumentais ir gauti visą SAS turimą informaciją apie jos veiklą;
bet kada išstoti iš SAS;
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3.2.6.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

kitas teisės aktuose, AF įstatuose ir šiuose nuostatuose nustatytas teises.
SAS priklausantys AF nariai, be AF įstatuose numatytų pareigų, privalo:
vykdyti SAS Suvažiavimo, SAS valdymo organų nustatytas SAS priklausančio AF nario pareigas;
gerbti ir laikytis SAS nuostatų, kitų SAS veiklos dokumentų nuostatų;
remti SAS veiklą ir tikslus;
aktyviai dalyvauti SAS veikloje;
laiku ir tvarkingai mokėti papildomą AF nario mokestį;
nevykdyti veiklos ir nepropaguoti idėjų prieštaraujančių SAS išsikeltiems tikslams.

4. Papildomas AF nario mokestis ir jo mokėjimo tvarka
4.1.
4.2.

SAS priklausantys AF nariai moka papildomą AF nario mokestį SAS reikmėms, kurio dydį
nustato SAS Suvažiavimas.
Papildomo AF nario mokesčio sumokėjimo tvarką nustato SAS Valdyba.

5. SAS priklausančių AF narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo tvarka ir sąlygos
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

SAS priklausančiais AF nariais gali tapti kandidatai į AF narius, įvykdę SAS Valdybos nustatytas
pasirengimo narystei AF sąlygas ir davę studento ateitininko įžodį.
Kandidatu į SAS priklausančius AF narius gali būti kiekvienas 18 – 30 m. amžiaus pagal
krikščioniškąją etiką gyvenantis aukštosios arba aukštesniosios mokyklos studentas katalikas,
raštu pareiškęs norą SAS Valdybai ir pasiryžęs įvykdyti pasirengimo narystei AF sąlygas.
Kandidatų į SAS priklausančius AF narius kandidatavimo laikas yra vieneri metai. SAS Valdyba
turi teisę sutrumpinti kandidatavimo laikotarpį iki pusės arba jį prailginti iki dviejų metų.
Prieš tapdamas SAS priklausančiu AF nariu, kandidatas turi išlaikyti egzaminą, kuriuo tikrinamos
kandidato pasirengimas tapti SAS priklausančiu AF nariu. Egzamino formą nustato SAS Valdyba.
Studento ateitininko įžodžio davimo vietą ir laiką nustato SAS Valdyba.
SAS priklausančio AF nario teisių pagal AF įstatus sustabdymas kartu sustabdo ir SAS
priklausančio AF nario teises, numatytas šiuose nuostatuose.
SAS priklausantis AF narys, pagal AF įstatus išbrauktas arba pašalintas iš AF narių sąrašų,
braukiamas ir iš SAS priklausančių AF narių sąrašų.
SAS Valdyba turi teisę įspėti SAS priklausantį AF narį, kuris nesilaiko AF įstatuose ir SAS
nuostatuose numatytų AF nario pareigų, o jam ir toliau jų nesilaikant, teikti prašymą AF Valdybai
dėl SAS priklausančio AF nario pašalinimo iš AF.
SAS priklausantis AF narys, išstojęs iš AF, kartu netenka narystės ir SAS.

6. SAS Suvažiavimas
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

SAS Suvažiavimas yra aukščiausiais SAS organas, turintis visas visuotinio SAS priklausančių AF
narių susirinkimo teises.
SAS Suvažiavimas:
priima ir keičia SAS nuostatus;
renka SAS Valdybą
nustato SAS Valdybos dydį;
tvirtina SAS Valdybos veiklos ataskaitą;
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6.2.5. atsižvelgdamas į AF veiklos strategiją ir veiklos planus, nustato SAS veiklos gaires ateičiai;
6.2.6. nustato papildomo AF nario mokesčio SAS reikmėms dydį;
6.2.7. sprendžia kitus klausimus, jei pagal įstatymus, AF įstatus ir šiuos nuostatus bei pagal esmę tai nėra
AF organų ar SAS valdymo organo funkcijos;
6.2.8. SAS Suvažiavimas šaukiamas kartą per metus. SAS Suvažiavimo programą, vietą ir laiką nustato
SAS Valdyba.
6.3. SAS Suvažiavimas yra teisėtas, jei apie jo sušaukimo vietą ir laiką buvo viešai paskelbta ne vėliau
kaip likus 30 dienų iki jo pradžios, ir jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 visų SAS priklausančių
AF narių.
6.4. SAS Suvažiavime kiekvienas SAS priklausantis AF narys turi vieną balsą. SAS Suvažiavimo
sprendimai priimami paprasta (daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančių SAS priklausančių AF
narių) balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl nuostatų pakeitimo arba SAS pertvarkymo ar
pabaigos, kuriems reikalinga kvalifikuota (ne mažiau 2/3 visų į SAS Suvažiavimą atvykusių SAS
priklausančių AF narių) balsų dauguma.
6.5. SAS Suvažiavime kiekvienas SAS narys gali atstovauti kitus SAS narius. SAS narys turi tiek
balsų, keliems SAS nariams jis atstovauja. Kilus neaiškumams dėl atstovo turimų balsų skaičiaus,
sprendimą priima SAS Suvažiavimo Prezidiumas.
6.5.1. Atstovavimo tvarką SAS Suvažiavime nustato SAS valdyba.
6.6. Kandidatai į SAS priklausančius AF narius turi teisę dalyvauti SAS Suvažiavime be balso teisės.
7. SAS valdymo organas, jo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

SAS valdymo organas yra SAS Valdyba.
SAS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš ne mažiau kaip 3 narių.
Valdybos nariu ex officio tampa SAS Dvasios vadas;
SAS valdybos nariai renkami iš SAS vienetų pasiūlytų ir Suvažiavimo metu iškeltų kandidatų.
Kiekvienas SAS vienetas siūlo bent po vieną kandidatą.
7.2.3. Valdybos nariai slaptu balsavimu vienų metų kadencijai renkami SAS Suvažiavimo.
7.3. SAS Valdyba gauna įgaliojimus veikti, kai ją patvirtina AF Valdyba.
7.4. SAS Valdyba:
7.4.1. užtikrina SAS priskirtų AF veiklos funkcijų įgyvendinimą;
7.4.2. atstovauja SAS AF;
7.4.3. vadovauja visai SAS veiklai;
7.4.4. prižiūri ir koordinuoja SAS vienetų darbą;
7.4.5. vykdo SAS Suvažiavimo nutarimus;
7.4.6. nagrinėja SAS veiklos problemas ir nustato priemones bei būdus joms spręsti;
7.4.7. per du mėnesius nuo išrinkimo dienos pateikia SAS vienetams sąjungos metinį veiklos planą, į
kurį įtraukiami SAS Suvažiavimo priimti pasiūlymai;
7.4.8. nustato naujų SAS priklausančių AF narių priėmimo sąlygas;
7.4.9. nustato papildomo AF nario mokesčio mokėjimo tvarką;
7.4.10. nustato SAS vienetų atstovų delegavimo į SAS Valdybą tvarką;
7.4.11. šaukia SAS Suvažiavimą;
7.4.12. teikia Suvažiavimui pasiūlymus ir svarstytinus klausimus;
7.4.13. sprendžia kitus klausimus.
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7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

SAS Valdybos darbą organizuoja ir jai vadovauja jos išrinktas pirmininkas. Jam negalint eiti
pareigų, jį SAS Valdybos nutarimu pavaduoja kitas SAS Valdybos narys.
SAS Valdybos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per du mėnesius šaukia SAS Valdybos posėdį,
siūlo svarstytinus klausimus. SAS Valdybos pirmininkui per du mėnesius nesušaukus SAS
Valdybos posėdžio, tai gali padaryti bent du SAS Valdybos nariai. SAS Valdybos posėdis yra
teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių.
SAS Valdybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių SAS Valdybos narių balsų
dauguma. Jeigu balsai pasidalija po lygiai, lemiamą balsą turi SAS Valdybos pirmininkas.
SAS Valdybos nariui negalint eiti savo pareigų arba iš jų pasitraukus, likusiai kadencijai SAS
Valdyba turi teisę kooptuoti naują narį.

8. SAS vienetai
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Penki SAS priklausantys AF nariai gali įsteigti SAS vienetą (kuopą, korporaciją, klubą).
Naujai įsteigtas SAS vienetas neturi atskiro teisinio statuso ir buria SAS priklausančius AF narius
vietovės, mokslo įstaigos ar interesų pagrindu.
SAS vienetas apie jo įsteigimą ir užregistravimą AF Sekretoriate ne vėliau kaip per dvi savaites
informuoja SAS Valdybą, kuri įtraukia jį į SAS vienetų sąrašą.
Kiekvienas SAS vienetas turi savo valdybą, kuri vadovauja vienetui ir palaiko ryšius su SAS
Valdyba.
SAS vienetai gali turėti savo įstatus, jei jie neprieštarauja AF įstatams ir SAS nuostatams.

9. SAS turtas ir lėšos, jų naudojimo tvarka
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.
9.3.
9.4.

SAS savo turto neturi. SAS AF sutikimu naudoja AF nuosavybės teise priklausantį ar valdo ir
naudoja AF jai patikėtą turtą.
SAS pajamų šaltiniai:
AF SAS patikėtas turtas;
AF SAS veiklai skirtos lėšos;
papildomas AF nario mokestis, skirtas SAS reikmėms;
rėmėjų AF neatlygintinai perduotos lėšos, skirtos SAS reikmėms;
lėšos ir turtas, gautas tikslinėms programoms ir projektams įgyvendinti;
kitos pajamos.
SAS valdomas turtas gali būti naudojamas įstatymų nustatyta tvarka tik AF įstatuose ir SAS
nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.
Už tinkamą AF priklausančio turto panaudojimą SAS atsiskaito AF Valdybai.

10. SAS nuostatų keitimo tvarka
10.1. SAS nuostatų pakeitimai ir papildymai priimami SAS Suvažiavime kvalifikuota (ne mažiau 2/3
visų į SAS Suvažiavimą atvykusių SAS priklausančių AF narių) balsų dauguma.
10.2. Pasiūlymai dėl SAS nuostatų pakeitimų ir papildymų turi būti pateikiami SAS Valdybai ne vėliau
kaip likus dviem savaitėms iki SAS Suvažiavimo pradžios.
10.3. SAS nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai juos patvirtina AF Valdyba
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11. SAS reorganizavimas ir likvidavimas
11.1. SAS reorganizuojama ir likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.
11.2. Po SAS likvidavimo, AF turtas, kurį valdė ir naudojosi SAS, grįžta AF žinion.

Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkė

Justina Juodišiūtė

Studentų ateitininkų sąjungos nuostatai priimti Studentų ateitininkų sąjungos Suvažiavime
2015 m. sausio 31 d.
Vilnius
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