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Patvirtintas Visuotinio narių susirinkimo 2018 04 15 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1 Šiame dokumente vartojamos sąvokos ir jų santrumpos: 

1.1.1 Ataskaitos – Metinės Lietuvos psichologijos studentų asociacijos veiklos ataskaitos;  

1.1.2 Balsas – Visuotinio susirinkimo balsavimo balsas; 

1.1.3 Balsavimo komisija – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Visuotinio 

susirinkimo metu išrenkama Balsavimo komisija, atsakinga už balsų ir kvorumo 

skaičiavimą; 

1.1.4 Kvorumas – minimalus Visuotinio susirinkimo dalyvių skaičius, kuris laikomas 

būtina sąlyga, kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais. LiPSA 

kvorumas yra 1/3  (34%) Narių. 

1.1.5 LiPSA – Lietuvos psichologijos studentų asociacija; 

1.1.6 Narys – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos narys; 

1.1.7 Prezidentas- Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Prezidentas; 

1.1.8 Prezidiumas – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Prezidiumas; 

1.1.9 Reglamentas –Visuotinio susirinkimo reglamentas;  

1.1.10 Susirinkimas – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos visuotinis narių 

susirinkimas. 

1.1.11 Susirinkimo sekretorius – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Visuotinio 

susirinkimo sekretorius 

1.1.12 Susirinkimo pirmininkas – Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Visuotinio 

susirinkimo pirmininkas 

1.2 Šiuo dokumentu reglamentuojama Susirinkimo tvarka; 

1.3 Reglamentas paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, LiPSA įstatais, kitais numatytais teisės aktais. 

 

2. Susirinkimo šaukimas 

2.1 Eilinį susirinkimą šaukia Prezidiumas, nerečiau kaip kertą per metus. 

2.2 Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas:  

2.2.1 Prezidiumo sprendimu; 

2.2.2 kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 (pusė) LiPSA narių; 

2.2.3 kai to reikalauja Revizijos komisija. 

2.3 Į Susirinkimą kviečiami visi LiPSA nariai. 



2.4 Už Susirinkimo informacijos paskelbimą yra atsakinga Prezidiumas  

2.5 Eilinį Susirinkimą šaukia Prezidiumas ne rečiau kaip kartą per metus, apie Susirinkimo 

vietą ir datą informavusi narius ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį.Susirinkimas yra 

šaukiamas kiekvienais metais pirmojo ketvirčio metu. 

 

3. Susirinkimo koordinavimas 

3.1 Susirinkimui pirmininkauja Prezidentas. Prezidentui atsisakius, pirmininkauti gali bet kuris 

Susirinkime dalyvaujantis Narys, pareiškęs norą tai daryti; 

3.2 Susirinkime sekretoriauti gali bet kuris Susirinkime dalyvaujantis Narys, pareiškęs norą tai 

daryti; 

3.3 Pirmininkas ir Sekretorius privalo būti patvirtinami Susirinkimo daugumos nutarimu; 

3.4 Jeigu Pirmininkas ir/ar Sekretorius nėra patvirtinami, žiūrėti 5.5 punktą „Sprendimų 

tvirtinimas“; 

3.5 Pirmininko teisės: 

3.5.1 Siūlyti Susirinkimo darbotvarkės korekcijas; 

3.5.2 Skirti ir/ar pristatyti pranešėjus nagrinėjamiems klausimams pristatyti; 

3.5.3 Suteikti žodį Susirinkimo dalyviams; 

3.5.4 Nutraukti pasisakymus, nesusijusius su nagrinėjamais klausimais; 

3.5.5 Nukelti klausimo svarstymą ar sprendimo priėmimą vėlesniam laikui. 

3.6 Pirmininko pareigos: 

3.6.1 Leisti savo nuomonę išsakyti visiems Susirinkimo dalyviams; 

3.6.2 Teikti balsavimo sprendimų ar nutarimų projektus. 

3.6.3 Slopinti visus kilusius nesutarimus tarp Susirinkimo dalyvių; 

3.7 Sekretoriaus teisės: 

3.7.1 Teikti balsavimo sprendimų ar nutarimų projektų pataisas/korekcijas. 

3.7.2 Gauti visas priemones protokolo parengimui ir efektyvaus darbo užtikrinimui; 

3.8 Sekretoriaus pareigos: 

3.8.1 Protokoluoti Susirinkimą; 

3.8.2 Užtikrinti, jog visi Susirinkimo dalyvių pasisakymai būtų užrašyti protokole; 

3.9 Protokole turi būti nurodyta: 

3.9.1 Susirinkimo data; 

3.9.2 Susirinkimo vieta; 

3.9.3 Susirinkimo laikas; 

3.9.4 Susirinkimo dalyviai ir jų skaičius bei turimų balsų skaičius; 

3.9.5 Susirinkimo darbotvarkės klausimai; 

3.9.6 Susirinkimo metu svarstyti klausimai; 



3.9.7 Susirinkimo metu priimti sprendimai, , trumpus pasisakymus svarstomais klausimais 

ir balsų „už“, „prieš“ ir „susilaikau“ pasiskirstymą. 

3.10 Susirinkimo protokolas turi būti atspausdintas ir ant kiekvieno lapo turi pasirašyti 

Pirmininkas ir Sekretorius. 

3.11 Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus darbas oficialiai baigiasi kartu su Susirinkimo 

uždarymu. 

 

4 Balsavimas Susirinkimo metu 

4.1 Susirinkimo metu priimami sprendimai yra teisėti, jeigu balsavimo metu yra išreiškiami ne 

mažiau kaip 1/3 visų Narių balsų arba kitais Įstatuose numatytais atvejais;  

4.2 Balsuoti turi teisę visi LiPSA nariai; 

4.3 Jeigu Narys negali dalyvauti susirinkime, balsavimo teisę gali perduoti kitam Nariui, 

pasinaudojant Balso perleidimo sutartimi. Narys turimus balsus gali paskirstyti savo 

nuožiūra. Balso perleidimo sutarties pavyzdys prisegtas šio reglamento priede. 

4.4 Vienas Narys negali turėti daugiau nei 4 (keturių) balsų, įskaitant savo balsą; 

4.5 Balsavimo balsus skaičiuoja Susirinkimo metu išrinkta Balsavimo komisija; 

4.6 Balsavimo komisija: 

4.6.1 Balsavimo komisijos nariais gali būti bet kurie 3 (trys) susirinkime dalyvaujantys 

asmenys; 

4.6.2 Balsavimo komisijos nariai patys kelia savo kandidatūrą; 

4.6.3 Balsavimo komisijos nariai yra patvirtinami Susirinkimo dalyvių daugumos 

nutarimu; 

4.6.4 Jeigu Balsavimo komisijos nariai nėra patvirtinami, žiūrėti 5.6 punktą „Sprendimų 

tvirtinimas“; 

4.6.5 Balsavimo komisija privalo išsirinkti Balsavimo komisijos pirmininką; 

4.6.6 Balsavimo komisija Susirinkimo pradžioje, po pertraukų ir pabaigoje privalo 

perskaičiuoti balsų skaičių ir užtikrinti, jog vis dar yra kvorumas. 

4.6.7 Balsavimo komisijos narių darbas oficialiai baigiasi kartu su Susirinkimo uždarymu. 

4.6.8 Jeigu neatsiranda asmenų, kurie norėtų būti Balsavimo komisijos nariais, kandidatus 

į Balsavimo komisiją siūlo Pirmininkas. 

4.7 Balsų skaičiavimas: 

4.7.1 Balsavimo komisija savo nuožiūra pasirenka kaip skaičiuoti balsų skaičių; 

4.7.2 Balsų skaičiavimo metu nei vienas Susirinkimo dalyvis negali išeiti iš patalpos. Išeiti 

galima tik skaičiavimui pasibaigus, išskyrus motyvuotus ir pagrįstus atvejus; 

4.7.3 Balsavimo rezultatai perduodami Susirinkimo Pirmininkui ir Sekretoriui; 

4.8 Balsavimo tvarka: 



4.8.1 Svarstomų klausimų balsavimas, kuomet yra tvirtinamos Ataskaitos ir/ar kiti LiPSA 

dokumentai ir jų redakcijos, vyksta atviru balsavimu. 

4.8.2 Svarstomų klausimų balsavimas, kuomet yra renkami nauji Prezidiumo nariai, vyksta 

slaptu balsavimu, naudojant balsavimo biuletenius. 

4.8.3 Balsavimas dėl Pirmininko, Sekretoriaus ir Balsavimo komisijos vyksta atviru 

balsavimu, naudojant Pirmininko pasiūlytą būdą; 

4.8.4 Balsuojama „Už“, „Prieš“ arba „Susilaikau“ arba priklausomai nuo svarstomo 

klausimo pasirenkamas kitas atsakymas; 

4.8.5 Balsavimo biuletenis laikomas sugadintu, jeigu nurodomas atsakymas neatitinka nei 

vieno galimo balsavimo varianto; 

4.8.6 Nariams baigus balsavimą, Balsavimo komisija surenka balsavimo biuletenius ir 

suskaičiuoja balsavimo rezultatus. 

 

5 Sprendimų tvirtinimas 

5.1 Susirinkimo metu tvirtinami: 

5.1.1 Pirmininkas; 

5.1.2 Sekretorius; 

5.1.3 Balsavimo komisija; 

5.1.4 Darbotvarkė; 

5.1.5 Svarstomų klausimų nutarimai; 

5.2 Tvirtinami sprendimai surinkę daugiau kaip 51% balsų arba kitais Įstatuose numatytais 

atvejais; 

5.3 Jeigu 2 (du) ar daugiau siūlymų surenka panašų balsų skaičių, skelbiamas antras balsavimo 

turas tuo pačiu klausimu. Susirinkimo pirmininkas turi teisę nukelti svarstomą klausimą 

vėlesniam laikui. 

5.4 Nepatvirtintais sprendimais laikomi sprendimai, kurie nesurinko daugiau kaip 51% balso 

balsavimo metu; 

5.5 Jeigu Pirmininkas ir/ar Sekretorius nėra patvirtinami: 

5.5.1 Susirinkimo dalyviai turi teisę išsakyti savo nuomonę, kodėl Susirinkimo 

pirmininkas ir/ar Susirinkimo sekretorius negali koordinuoti Susirinkimo; 

5.5.2 Prezidentas arba Prezidento paskirtas Prezidiumo narys privalo iš naujo skelbti 

siūlymą dėl Susirinkimo pirmininko ir/ar Susirinkimo sekretoriaus posto; 

5.5.3 Narys, kurio kandidatūra buvo atmesta, negali kandidatuoti antrą kartą; 

5.5.4 Jeigu po antrojo balsavimo Susirinkimo pirmininkas ir/ar Susirinkimo sekretorius 

nėra išrenkami, Susirinkimo pirmininko ir/ar Susirinkimo sekretoriaus pareigas 

privalo eiti Susirinkime dalyvaujantys Prezidiumo nariai. 



5.6 Jeigu Balsavimo komisijos narys ar nariai nėra patvirtinami: 

5.6.1 Susirinkimo dalyviai turi teisę išsakyti savo nuomonę, kodėl Balsavimo komisijos 

narys ar nariai negali būti Balsavimo komisijos nariu ar nariais; 

5.6.2 Išrinktas Susirinkimo pirmininkas privalo iš naujo skelbti siūlymą dėl Balsavimo 

komisijos nario ar narių posto; 

5.6.3 Narys, kurio kandidatūra buvo atmesta, negali kandidatuoti antrą kartą; 

5.6.4 Jeigu po antrojo balsavimo Balsavimo komisijos narys ar nariai nėra išrenkami, 

Balsavimo komisijos nario ar narių pareigas privalo eiti Susirinkime dalyvaujantys 

Revizijos komisijos nariai. 

 

6 Baigiamosios nuostatos 

6.1 Reglamentas gali būti keičiamas Susirinkimo sprendimu paprastąja balsų dauguma.  

6.2 Reglamentas įsigalioja kitą dieną po Susirinkimo, kurio metu buvo patvirtintas ir/ar 

pakeistas.  



BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIS 

20XX m. _____________ mėn.  __ d., ______________  

(Miestas, kuriame vyksta susirinkimas) 

 

….................................................................................................a.k.…........................................................, 

gyvenantis...........................................…......................................,  Lietuvos psichologijos studentų asociacija 

(toliau – LiPSA), juridinio asmens kodas 300066028, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 

Universiteto g. 9-2/ S. Skapo g. 1-2, visateisis narys (toliau – „Perleidėjas“) ir 

….................................................................................................a.k.............................................…………, 

gyvenantis..............………………………….................................................................................................. 

(toliau – „Priėmėjas“) 

 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią balsavimo teisės perleidimo 

sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. 

    

1. Sutarties dalykas 

1.1. Šia Sutartimi Perleidėjas Priėmėjui perleidžia savo balsavimo teisę, kurią jis turi kaip LiPSA narys 

pagal asociacijos įstatus,  20XX m. XX mėn. XX d. vyksiančiame LiPSA Visuotiniame narių 

susirinkime.  

2. Šalių teisės ir pareigos 

2.1. Priėmėjas įsipareigoja perleidžiama balsavimo teise naudotis tokiu būdu, kad naudojimasis atitiktų 

Perleidėjo ir LiPSA interesus. 

2.2. Priėmėjasturi teisę balsuoti savo nuožiūra visais LiPSA Visuotiniame narių susirinkime pateiktais 

klausimais.  

3. Baigiamosios nuostatos 

2.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 20XX m. XX mėn. XX d. (nurodyti 

Visuotinio susirinko datą). 

2.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ar papildyta abiejų Šalių raštišku susitarimu. 

2.3. Surašyti ir Šalių parašais patvirtinti du šios Sutarties egzemplioriai – po vieną kiekvienai Šaliai. 

Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. 

 

Sutarties šalys: 

Perleidėjas Priemėjas 

 

 

 

................................................................. 
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