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Lietuvos studentų sąjungos Konferencijos
2013 m. balandžio 6 d. protokolu Nr. 2013-04/06

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS
ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sąvokų trumpiniai:
1.1.1. LSS – Lietuvos studentų sąjunga;
1.1.2. Įstatai – Lietuvos studentų sąjungos įstatai;
1.1.3. Reglamentas – Lietuvos studentų sąjungos reglamentas;
1.1.4. Studentų savivalda – Lietuvos aukštosios mokyklos studentų savivalda;
1.1.5. Nariai – Lietuvos studentų sąjungos nariai;
1.1.6. Konferencija– Lietuvos studentų sąjungos Konferencija;
1.1.7. Taryba – Lietuvos studentų sąjungos Taryba;
1.1.8. Valdyba – Lietuvos studentų sąjungos Valdyba;
1.1.9. Prezidiumas – Lietuvos studentų sąjungos Prezidiumas;
1.1.10. Prezidentas – Lietuvos studentų sąjungos Prezidentas;
1.1.11. Regionas – Geografiškai apibrėžta vieta, pagal studentų savivaldos aukštosios
mokyklos pagrindinės buveinės vietą atitinkamoje apskrityje.
1.1.12. Priežiūros komitetas – Lietuvos studentų sąjungos veiklos ir procedūrų teisėtumo bei
efektyvumo priežiūros komitetas.
1.1.13. Asamblėja – Sąjungos įsteigimo sukakčiai paminėti skirtas nacionalinis studentų
susirinkimas.
1.2. LSS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savanoriškumo principu
jungia Studentų savivaldas ir kurio tikslas – atstovauti Lietuvos studentų teisėms ir teisėtiems
interesams bei koordinuoti tikrųjų narių ir narių stebėtojų veiklą. Lietuvos studentų sąjunga
yra Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų sąjunga (Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymas).
1.3. LSS teisinė forma – asociacija.
1.4. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos studentų sąjunga (oficialus trumpinys – LSS).
1.5. LSS veikos teisiniai pagrindai yra Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai,
šie Įstatai bei Reglamentas.
1.6. LSS simbolika yra dvejopa: oficialus ženklas bei atskiri ženklai.
1.6.1. LSS ženklas yra stilizuota pelėda:

1.6.2. Oficialus LSS ženklo aukščio ir pločio santykis yra 1,6 : 1.
1.6.3. Lietuvos studentų sąjunga gali naudoti ir kitus ženklus pagal sukurtas ir Tarybos
patvirtintas Stiliaus knygas.
1.6.4. LSS buveinės adresas: A. Vivulskio g. 36, 03114, Vilnius, Lietuvos Respublika.

[1/10]

II. LSS TIKSLAI IR VEIKLA
2.1. LSS siekia šių tikslų:
2.1.1. telkti studentiją demokratinės, teisinės ir pilietinės visuomenės kūrimui, aktyviai
dalyvauti kuriant demokratinę švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir
garantuojančią jų teisių apsaugą;
2.1.2. skatinti ir remti Studentų savivaldų veiklą;
2.1.3. remti, ginti ir rūpintis studentų interesais, kitais klausimais, susijusiais su jų socialine
ir ekonomine padėtimi, gerove bei statusu visuomenėje;
2.1.4. didinti studentų, kitų jaunimo grupių tarpusavio supratimą visuose lygiuose;
2.1.5. puoselėti ir turtinti nacionalinę kultūrą, žmogiškąsias vertybes ir tradicijas, rūpintis
studentijos kultūriniu gyvenimu ir poilsiu;
2.1.6. remti ir skatinti studentų mobilumą – keliones, kitų kultūrų pažinimą, studijų,
mokslinius ir kultūrinius mainus;
2.1.7. siekti studentų judėjimo vienybės Lietuvoje visuose lygiuose;
2.1.8. remti ir skatinti bendradarbiavimą su kitų šalių studentais ir studentiškomis
organizacijomis, siekiant aukščiau išvardintų tikslų;
2.1.9. skelbti ir propaguoti visuomenėje aukščiau nurodytus tikslus bei vertybes.
2.2. LSS veikla, įgyvendinant tikslus, apima:
2.2.1. tarptautinius, nacionalinius ir vietinio lygio studentiškus susitikimus, akcijas ir kitus
renginius, reikalingus veiklos kryptims ir programoms numatyti ir įgyvendinti;
2.2.2. darbą, siekiant plačiausio studentų dalyvavimo renginiuose, kurie lemia efektyvią ir
vieningą studentų veiklą nacionaliniame lygyje;
2.2.3. studentų, Studentų savivaldų ir kitų jų organizacijų veiklos, siekiant geresnio
tarpusavio supratimo, solidarumo, švietimo demokratizavimo, akademinės laisvės ir
plačių studentų teisių, paramą ir skatinimą;
2.2.4. paramos ir labdaros studentams ir jų organizacijoms organizavimą;
2.2.5. informacijos apie studentų problemas rinkimą, analizavimą ir platinimą;
2.2.6. ryšių su įvairiomis įstaigomis ir institucijomis stiprinimą ir plėtimą, glaudžių ryšių su
vietinėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis vystymą bendrų interesų
srityje;
2.2.7. atstovavimą studentų interesams ir problemų kėlimą vietinėse, nacionalinėse ir
tarptautinėse organizacijose, valstybės ir savivaldybių įstaigose bei institucijose;
2.2.8. renginius, kurių tikslai yra pertvarkyti ir demokratizuoti švietimo sistemą, ginti
studentų ekonomines ir socialines teises bei interesus, telkti studentiją demokratinės,
teisinės ir pilietinės visuomenės kūrimui;
2.2.9. studentų kultūrinės veiklos skatinimą ir vystymą;
2.2.10. įvairias studentų mobilumo, tarptautinių mainų formas, tarptautinį studentų
bendradarbiavimą ir su tuo susijusią veiklą;
2.2.11. studentų sportinės veiklos organizavimą ir skatinimą;
2.2.12. periodinių LSS leidinių leidybą ir platinimą, informacijos sklaidą kitomis
priemonėmis;
2.2.13. specializuotų grupių, komitetų, agentūrų, įstaigų, įmonių ir organizacijų steigimą,
siekiant pagerinti veiklą atskirose studentų gyvenimo srityse;
2.2.14. LSS reikalingo turto įsigijimą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
III. LSS NARIAI
3.1. Narių kategorijos yra: tikrieji nariai, nariai stebėtojai ir garbės nariai.
3.2. Tikruoju nariu gali būti Lietuvos Respublikoje legaliai veikiančios aukštosios mokyklos
Studentų savivalda, kuri nepriklauso jokiai kitai Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų
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3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

atstovybių sąjungai (sąjungoms). Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga
(sąjungos) suprantamos taip, kaip apibrėžta LR Mokslo ir studijų įstatyme.
Nariu stebėtoju gali būti Lietuvos Respublikoje legaliai veikiančios aukštosios mokyklos
Studentų savivalda.
Garbės nariu gali būti fiziniai asmenys, savo veikla nusipelnę LSS.
Tikrųjų narių teisės:
3.5.1. dalyvauti LSS veikloje, Reglamento nustatyta tvarka gauti apie ją išsamią ir
visapusišką informaciją;
3.5.2. laisvai reikšti nuomonę LSS organuose, reikalauti paaiškinimų LSS veiklos
klausimais;
3.5.3. teikti pasiūlymus ir prašymus LSS organams;
3.5.4. deleguoti atstovus su sprendžiamojo balso teise į Konferencijos ir Tarybos posėdžius;
3.5.5. rinkti ir kelti kandidatus į renkamus LSS organus Įstatų ir Reglamento nustatyta
tvarka;
3.5.6. Įstatų, Reglamento nustatyta tvarka iš anksto gauti informaciją ir dalyvauti
susitikimuose su LSS organais, kai svarstomas su tikruoju nariu susijęs klausimas;
3.5.7. išstoti iš LSS ar laikinai sustabdyti narystę.
Tikrųjų narių pareigos:
3.6.1. laikytis šių Įstatų ir Reglamento reikalavimų;
3.6.2. dalyvauti LSS organų posėdžiuose;
3.6.3. vykdyti Konferencijos ir Tarybos sprendimus;
3.6.4. aktyviai prisidėti, įgyvendinant Įstatuose numatytus tikslus;
3.6.5. prisidėti prie LSS organų priimtų sprendimų įgyvendinimo, kiek tai leidžia paties
tikrojo nario įstatai;
3.6.6. mokėti nario mokestį. Narystės mokestis už praėjusius kalendorinius metus
sumokamas ne vėliau kaip 1 (viena) savaitė iki einamųjų kalendorinių metų pirmosios
Konferencijos.
Nariai stebėtojai turi Įstatų 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3., 3.5. punktuose nustatytas teises ir Įstatų 3.6.1.,
3.6.2., 3.6.4. punktuose nustatytas pareigas.
Garbės nariai turi pareigą savo veikla neprieštarauti LSS veiklos tikslams, Įstatuose
įtvirtintoms vertybėms ir LSS interesams.
Studentų savivalda, norinti tapti tikruoju nariu, turi atitikti Įstatų 3.2. punkte nurodytus
kriterijus ir pateikti LSS raštišką prašymą bei Reglamente nurodytus dokumentus. Sprendimą
dėl Studentų savivaldos priėmimo tikraisiais nariais Tarybos teikimu priima Konferencija.
Studentų savivalda, norinti tapti nariu stebėtoju, turi atitikti Įstatų 3.3. punkte nurodytus
kriterijus ir pateikti LSS raštišką prašymą bei Reglamente nurodytus dokumentus. Sprendimą
dėl Studentų savivaldos priėmimo nariais stebėtojais priima Taryba.
Garbės nariu tampama Tarybos sprendimu ir po inauguracijos Konferencijoje arba
Asamblėjoje. Teikti asmenį Tarybai tvirtinti garbės nariu turi teisę Prezidentas, Tarybos nariai
arba Valdyba.
Tikrasis narys, nesumokėjęs narystės mokesčio iki Įstatų 3.6.6. punkte nustatyto termino,
praranda balsavimo teisę LSS organuose (Konferencijoje, Taryboje).
Tikrieji nariai ir nariai stebėtojai, norintys išstoti ar sustabdyti narystę LSS, turi raštu
informuoti LSS apie savo sprendimą. Tokiu atveju tikrojo nario ar nario stebėtojo narystė
pasibaigia ar sustabdoma kitą dieną po rašto įteikimo dienos. Jeigu sustabdžiusi narystę
Studentų savivalda per 2 (dvejus) metus nuo narystės sustabdymo pradžios nepateikia
pareiškimo LSS dėl narystės atstatymo, suėjus šiam terminui, narystė savaime pasibaigia.
Studentų savivaldai, LSS raštu pareiškusiai dėl narystės atstatymo, praėjus 1 (vienam)
mėnesiui po pareiškimo įteikimo, narystė LSS atstatoma savaime.
Studentų savivaldos, kuri yra tikrasis narys, narystė gali būti peržiūrėta Konferencijoje
Tarybos siūlymu Reglamento nustatyta tvarka. Nario stebėtojo statuso peržiūrėjimo klausimą
sprendžia Taryba. Narystės sustabdymas nekliudo spręsti narystės peržiūrėjimo klausimo.
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3.15. Pagrindą peržiūrėti tikrojo nario ar nario stebėtojo narystę sudaro tokios aplinkybės:
3.15.1. įstatuose nurodytų Nario pareigų nevykdymas;
3.15.2. piktnaudžiavimas Nario teisėmis arba kitoks veikimas prieš LSS;
3.15.3. Nario, kaip juridinio asmens, pasibaigimas.
3.16. Visi Tarybos ir Konferencijos nutarimai dėl narių priėmimo ar šalinimo priimami nemažiau
kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

IV. LSS ORGANAI
4.1. LSS organai yra:
4.1.1. Konferencija;
4.1.2. Taryba;
4.1.3. Valdyba;
4.1.4. Prezidentas;
4.1.5. Prezidiumas;
4.1.6. Priežiūros komitetas.
Konferencija
4.2
4.3

4.4

4.5

Konferencija yra aukščiausias LSS organas. Konferencija veikia vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos įstatymais, Įstatais, Reglamentu.
Konferencija:
4.3.1 keičia Įstatus ir Reglamentą;
4.3.2 2 (dvejų) metų kadencijai renka Prezidentą, Priežiūros komiteto narius, gali juos
atstatydinti;
4.3.3 nustato tikrųjų narių nario mokesčius;
4.3.4 išklauso ir tvirtina LSS veiklos ataskaitą ir Priežiūros komiteto teikiamą LSS finansų
veiklos patikrinimo ataskaitą;
4.3.5 LSS veiklos ataskaita susideda iš metinės finansinės atskaitomybės ir Prezidento
veiklos ataskaitos;
4.3.6 sprendžia dėl LSS pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.3.7 sprendžia klausimus dėl LSS narystės tarptautinėse ir kitose organizacijose;
4.3.8 Valdybos teikimu, ketveriems metams tvirtina LSS veiklos strategiją (strategines
gaires);
4.3.9 tvirtina ilgalaikes LSS pozicijas studentams rūpimais aukštojo mokslo politikos
klausimais;
4.3.10 sudaro laikinuosius komitetus tam tikroms užduotims atlikti, kurie veikia iki užduočių
įvykdymo pabaigos;
4.3.11 gali panaikinti LSS tikslų neatitinkančius Valdybos, Tarybos sprendimus;
4.3.12 keičia buveinės adresą;
4.3.13 sprendžia kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą tai
nepriskirtina kitų LSS organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo
funkcijos.
Prezidento veiklos ataskaitos nepatvirtinimas yra pagrindas toje pačioje Konferencijoje,
kurioje nepatvirtinta Prezidento veiklos ataskaita, Prezidentą atstatydinti. Atstatydinus
Prezidentą, Konferencija skiria asmenį, laikinai einantį Prezidento pareigas, iki kitos
Konferencijos, kuri turi įvykti per 40 (keturiasdešimt) dienų, ir nustato kitos Konferencijos,
kurioje bus renkamas Prezidentas likusiai kadencijos daliai, datą ir vietą (tokiu atveju Įstatų
4.9. punktas netaikomas).
Konferenciją sudaro Reglamento nustatyta tvarka tikrųjų narių deleguoti atstovai. Kiekvienas
tikrasis narys deleguoja po 4 (keturis) atstovus nuo Studentų savivaldos ir papildomai po 1
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(vieną) atstovą kiekvienam 1000 (vienam tūkstančiui) tos aukštosios mokyklos, kurioje veikia
Studentų savivalda, studentų skaičiui (apvalinama 1000 (vieno tūkstančio) tikslumu pagal
bendrąsias aritmetikos taisykles). Kiekvienas atstovas turi po vieną balsą. Į Konferenciją
kviečiami narių stebėtojų atstovai, gali būti pakviesti garbės nariai, svečiai.
4.6 Teikiamas delegatų sąrašas privalo būti patvirtintas, tikrojo nario kolegialaus valdymo
organo, Įstatų nustatyta tvarka.
4.7 Konferencija šaukiama Prezidento, suderinus su Valdyba, ne rečiau kaip kartą per metus.
Konferencija taip pat gali būti šaukiama arba 1/3 Tarybos narių, arba 1/2 Valdybos narių, arba
Priežiūros komiteto raštišku reikalavimu. Konferencijos posėdžiai atviri. Esant reikalui, gali
būti rengiamas uždaras Konferencijos posėdis. Asmenų neturinčių delegato įgaliojimo
dalyvavimą uždarame Konferencijos posėdyje apsprendžia Konferencija.
4.8 Konferencijos sprendimai priimami paprasta Konferencijoje užsiregistravusių delegatų balsų
dauguma (kai už tam tikrą klausimą, balsuoja daugiau kaip pusė Konferencijoje
užsiregistravusių delegatų) išskyrus sprendimus dėl narystės LSS, Įstatų ir Reglamento
keitimo, Konferencijos išrinktų asmenų atstatydinimo, LSS pertvarkymo ir pabaigos.
Sprendimai dėl narystės LSS, Įstatų ir Reglamento keitimo, Konferencijos išrinktų asmenų
atstatydinimo priimami nemažiau kaip 2/3 Konferencijoje užsiregistravusių delegatų balsų
dauguma, o sprendimai dėl LSS pertvarkymo ar pabaigos priimami nemažiau, kaip 2/3 visų
Konferencijos delegatų balsų dauguma.
4.9 Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Konferencijos delegatų.
Jeigu kvorumo nėra, Prezidentas, suderinęs su Valdyba, per 1 (vieną) mėnesį turi sušaukti
pakartotinį Konferencijos posėdį, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusios
Konferencijos darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo pakartotinėje Konferencijos
dalyvaujančių delegatų skaičiaus.
4.10 Ne vėliau kaip 1 (vieną) mėnesį iki Konferencijos Prezidentas, suderinęs su Valdyba,
elektroniniu paštu informuoja tikruosius narius ir narius stebėtojus apie numatomą
Konferencijos darbotvarkę, datą ir vietą. Posėdžio medžiaga Konferencijai pateikiama ne
vėliau kaip 1 (viena) savaitė iki posėdžio.
4.11 Įstatų 4.9 ir 4.13 punktuose numatytais atvejais, taikomas ne mažesnis kaip 2 (dviejų) savaičių
informavimo apie Konferenciją terminas ir ne mažesnis kaip 2 (dviejų) dienų terminas
posėdžio medžiagai Konferencijai pateikti.
Taryba
4.11. Taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Įstatais, Reglamentu bei
Konferencijos sprendimais.
4.12. Taryba:
4.12.1. Prezidento teikimu 2 (dvejiems) metams tvirtina Prezidiumo narius, o nusprendus
apmokėti už darbą pagal darbo sutartį – tokio Prezidiumo nario darbo užmokesčio
dydį;
4.12.2. nustato Prezidento atlyginimą;
4.12.3. 2 (dvejiems) metams Reglamento nustatyta tvarka renka Valdybos narius;
4.12.4. teikia išvadą Valdybai dėl LSS veiklos strategijos projekto;
4.12.5. teikia pasiūlymus Valdybai dėl LSS veiklos;
4.12.6. Reglamento nustatyta tvarka išklauso Prezidento tarpinę veiklos ataskaitą;
4.12.7. tvirtina garbės narius. Garbės nariai inauguruojami Reglamento nustatyta tvarka LSS
Asamblėjoje;
4.12.8. sudaro laikinuosius komitetus tam tikroms užduotims atlikti, kurie veikia iki užduočių
įvykdymo pabaigos;
4.12.9. gali panaikinti LSS tikslų neatitinkančius Prezidento sprendimus;
4.12.10. gali laikinai nušalinti Prezidentą;
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.
4.18.

4.19.

4.12.11. gali atstatydinti Prezidiumo, Valdybos narį. Atstatydinus Prezidiumo ar Valdybos
narį, kitas asmuo yra tvirtinamas likusiai kadencijos daliai;
4.12.12. sprendžia kitus klausimus, jei jie tiesiogiai nėra priskirti kitų LSS organų
kompetencijai.
Nušalinus Prezidentą, Prezidiumas tampa laikinuoju, ir tame pačiame Tarybos posėdyje
vienam iš laikinojo Prezidiumo narių laikinai yra pavedamos Prezidento pareigos. Ne vėliau
kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo Prezidento nušalinimo laikinasis Prezidentas,
suderinęs su Valdyba, sušaukia Konferenciją, kuri sprendžia Prezidento atstatydinimo ir
naujojo Prezidento rinkimo klausimą.
Tarybą sudaro Prezidentas, kuris yra Tarybos narys pagal pareigas, ir po vieną atstovą nuo
kiekvieno tikrojo nario. Jei Taryboje tikrajam nariui atstovauja jo vadovas, LSS pateikiamas
tikrojo nario protokolo išrašas, patvirtinantis vadovo išrinkimą (protokolas pateikiamas vieną
(pirmą) kartą). Jei Taryboje tikrajam nariui atstovauja kitas asmuo, LSS pateikiamas
atitinkamo tikrojo nario vadovo įgaliojimas. Kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą.
Tarybos posėdžiams pirmininkauja Prezidentas. Pirmininkauti gali ir Prezidento pasiūlytas
Studentų savivaldos, kurioje vyksta Tarybos posėdis, vadovas. Klausimams, susijusiems su
Prezidento nušalinimu ar Prezidiumo nario atstatydinimu svarstyti, Taryba iš savo narių
išrenka kitą pirmininkaujantįjį. Tokiu atveju pirmininkaujantysis turi vieną balsą kaip
pirmininkaujantysis, o kaip Studentų savivaldos atstovo balsas į kvorumą neįskaičiuojamas.
Taryba Prezidento šaukiama ne rečiau kaip kartą per 3 (tris) mėnesius. Taryba taip pat
šaukiama Prezidento 1/3 Tarybos narių raštišku reikalavimu. Į ją kviečiami nariai stebėtojai,
gali būti pakviesti garbės nariai, svečiai. Tarybos posėdžiai atviri. Esant reikalui, gali būti
rengiamas uždaras Tarybos posėdis, į kurį svečiai, nariai stebėtojai ir garbės nariai
nekviečiami.
Taryba yra teisėta, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.
Tarybos sprendimai priimami paprasta Taryboje dalyvaujančių narių balsų dauguma, o
sprendimai dėl narių stebėtojų narystės LSS, laikino Prezidento nušalinimo ar Prezidiumo
ir/ar Valdybos nario atstatydinimo priimami nemažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų
dauguma.
Tarybos nariams apie numatomą darbotvarkę, posėdžio vietą ir laiką pranešama Reglamento
nustatyta tvarka.
Valdyba

4.20. Valdyba yra kolegialus LSS valdymo organas, kuris veikia vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Įstatais, Reglamentu bei Konferencijos ir Tarybos sprendimais.
4.21. Valdyba:
4.21.1. rengia ir įvertinusi Tarybos išvadą dėl LSS veiklos strategijos projekto teikia
Konferencijai tvirtinti LSS veiklos strategiją;
4.21.2. pagal LSS veiklos strategiją tvirtina LSS veiklos planą;
4.21.3. svarsto ir tvirtina LSS biudžeto projektą;
4.21.4. pagal kompetenciją priima sprendimus dėl LSS pozicijų;
4.21.5. sprendžia dėl LSS įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų steigimo, pabaigos ir
pertvarkymo, jų steigimo dokumentų nustatyta tvarka skiria ir atšaukia LSS įmonių,
įstaigų ir organizacijų vadovus, valdymo organų narius;
4.21.6. sprendžia klausimus dėl bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir judėjimais;
4.21.7. svarsto LSS struktūrinių padalinių veiklos ataskaitas;
4.21.8. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LSS veiklą pateikimo nariams tvarką;
4.21.9. gali nustatyti privalomas užduotis Prezidentui;
4.21.10. duoda sutikimą dėl LSS priimamų darbuotojų ir jų atlyginimo;
4.21.11. gali sudaryti darbo grupes atskiriems klausimams analizuoti ir spręsti, projektams
realizuoti, tam pasitelkti ekspertus ar kitus asmenis;
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4.22.

4.23.
4.24.

4.25.
4.26.

4.27.

4.21.12. teikia Tarybai kandidatus į garbės narius;
4.21.13. teikia Tarybai siūlymą dėl Prezidento ir (ar) Prezidiumo nario (narių) nušalinimo;
4.21.14. jei Prezidentas Įstatų nustatyta tvarka laiku nesušaukia Tarybos, Konferencijos ar
Valdybos, juos gali šaukti Valdyba. Tokiu atveju Valdyba nustato numatomą
darbotvarkę, datą ir vietą;
4.21.15. sprendžia kitus klausimus, jei jie tiesiogiai nėra priskirti kitų LSS organų
kompetencijai.
Valdybą sudaro 7(septyni) nariai– Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 (šeši) Taryboje išrinkti
nariai po 2 (du) iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose esančių tikrųjų LSS narių.
Vilniaus regioną sudaro – Utenos ir Vilniaus apskritys. Kauno regioną sudaro – Panevėžio,
Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskritys. Klaipėdos regioną sudaro – Šiaulių, Telšių,
Klaipėdos ir Tauragės apskritys. Įstatuose minimos apskričių teritorijos nustatomos pagal
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą. Lietuvos
Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui nustačius kitokį apskričių
skaičių iki tol, kol bus pakeisti Įstatai, Regionai suprantami taip kaip iki Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo įsigaliojimo, kuriuo nustatoma nauja
tvarka.
Valdybos narius (narį) gali atstatydinti Taryba.
Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Prezidentas. Valdybos posėdžiai gali būti
šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių sprendimu (tokiu atveju Įstatų 4.27 punktas
netaikomos). Valdybos posėdžiai atviri. Esant reikalui, gali būti rengiamas uždaras Valdybos
posėdis.
Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau, kaip kartą per 2 (du) mėnesius.
Valdybos posėdžių sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma,
išskyrus klausimus, susijusius su Prezidento nušalinimu, Prezidiumo nario atstatydinimu ir
LSS įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų bei valdymo organų narių atšaukimu, kurie
priimami ne mažiau kaip puse visų Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas.
Valdybos nariams apie numatomą darbotvarkę, posėdžio vietą, laiką pranešama ir posėdžio
medžiaga pateikiama elektroniniu paštu ne vėliau, kaip 1 (vieną) savaitę iki posėdžio.
Prezidentas

4.28. Prezidentas yra vienasmenis LSS valdymo organas, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais, Įstatais, Reglamentu ir Konferencijos, Tarybos, Valdybos
sprendimais.
4.29. Prezidentas:
4.29.1. vadovauja ir atstovauja LSS, organizuoja LSS organų darbą (išskyrus Priežiūros
komiteto);
4.29.2. LSS vardu sudaro ir pasirašo sutartis ir kitus dokumentus;
4.29.3. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri LSS struktūrinių padalinių veiklą, sudaro darbo
grupes bei prižiūri jų veiklą;
4.29.4. organizuoja LSS ūkinę - finansinę veiklą ir už ją atsako, prižiūri ir tvarko LSS būstinę,
archyvus ir turtą;
4.29.5. yra atsakingas už Konferencijos, Tarybos ir Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
4.29.6. yra atsakingas už Prezidiumo veiklą;
4.29.7. pagal LSS strategiją teikia Tarybai svarstyti ir Valdybai tvirtinti LSS veiklos planą;
4.29.8. rengia ateinančių metų LSS biudžeto projektą, teikia jį svarstyti Tarybai ir tvirtinti Valdybai;
4.29.9. rengia praėjusių finansinių metų LSS veiklos ataskaitą, teikia ją einamųjų metų pirmai
Konferencijai ir iki Konferencijos su LSS veiklos ataskaita supažindina Valdybos
narius, tikruosius narius ir narius stebėtojus;
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4.30.

4.31.
4.32.
4.33.

4.34.

4.29.10. Reglamento nustatyta tvarka Tarybai ir Valdybai teikia tarpines LSS veiklos
ataskaitas;
4.29.11. su Valdybos pritarimu, priima LSS darbuotojus ir nustato jų atlyginimą;
4.29.12. suderinęs su Valdyba, šaukia Konferenciją;
4.29.13. šaukia Tarybos ir Valdybos posėdžius;
4.29.14. įvairių problemų sprendimui pasitelkia specialistus, ekspertus, kitus asmenis ir
skiria lėšas jų darbui apmokėti bei skatinti;
4.29.15. teikia Tarybai kandidatus į garbės narius;
4.29.16. priima sprendimus kitais klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitiems LSS
organams.
LSS veiklos ataskaitą sudaro:
4.30.1. informacija apie LSS veiklą, t.y. rezultatus įgyvendinant LSS veiklos strategiją ir
veiklos planą (informacija apie LSS veiklą yra laikoma ir Prezidento veiklos
ataskaita);
4.30.2. Narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
4.30.3. LSS metinė finansinė atskaitomybė;
4.30.4. samdomų LSS darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
4.30.5. kita informacija, kurią nustato Reglamentas.
Prezidentui už darbą gali būti atlyginama.
Prezidentas renkamas Konferencijoje slaptu balsavimu 2 (dvejų) metų kadencijai. Tas pats
asmuo negali būti renkamas Prezidentu daugiau kaip 2 (dviem) kadencijoms.
Jeigu Prezidentas dėl kokių nors priežasčių negali vykdyti savo pareigų, jį pavaduoja
Prezidento įgaliotas Prezidiumo narys. Prezidentui nesuteikus tokių įgaliojimų jokiam
Prezidiumo nariui, Prezidentą pavaduoja Valdybos, o iki artimiausio Valdybos posėdžio –
Prezidiumo paskirtas Prezidiumo narys.
Naujai išrinkto Prezidento įgaliojimai prasideda ir prieš tai buvusio Prezidento įgaliojimai
pasibaigia praėjus 2 (dviem) savaitėms nuo Konferencijos, kurioje buvo išrinktas naujas
Prezidentas, dienos.
Prezidiumas

4.35. Prezidiumas padeda Prezidentui vykdyti ir organizuoti LSS veiklą bei vykdo kitas Įstatuose
nustatytas funkcijas. Prezidiumo nariai tiesiogiai yra pavaldūs Prezidentui.
4.36. Prezidiumą sudaro 2 (dvejų) metų kadencijai Prezidento teikimu Taryboje patvirtinti
Viceprezidentai.
4.37. Viceprezidentų įgaliojimai pasibaigia praėjus 2 (dviem) savaitėms nuo Konferencijos, kurioje
buvo išrinktas naujas Prezidentas ar kitai kadencijai perrinktas Prezidentas, dienos.
Priežiūros komitetas
4.38. Priežiūros komitetas – Lietuvos studentų sąjungos veiklos ir procedūrų teisėtumo bei
efektyvumo priežiūros organas.
4.39. Priežiūros komitetą sudaro jo pirmininkas ir kiti 4 nariai.
4.40. Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik tikrųjų narių buvę (išrenkami du) ir tikrųjų
narių esami (išrenkami trys) valdymo ir/ar priežiūros organų nariai.
4.41. Kandidatai į priežiūros komiteto narius privalo pateikti dokumentus Reglamento nustatyta
tvarka.
4.42. Priežiūros komitetas:
4.42.1. tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą;
4.42.2. prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus/tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose
organuose;
4.42.3. svarsto tikrųjų narių ir LSS organų prašymus ir skundus;
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4.43.

4.44.
4.45.
4.46.
4.47.
4.48.

4.42.4. Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą);
4.42.5. svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas bei pasiūlymus
Prezidentui, Tarybai, Valdybai ir Konferencijai;
4.42.6. Reglamento nustatyta tvarka atlieka tikrųjų narių dalyvavimo LSS veikloje stebėseną
Įstatuose įtvirtintų tikrojo nario teisių ir pareigų atžvilgiu (stebėsenos rezultatai – LSS
veiklos rezultatyvumo (efektyvumo) vertinimo išvados dalis);
4.42.7. atitinkamiems LSS organams siūlo pritaikyti poveikio priemones tikrųjų narių
atžvilgiu esant neigiamiems pagal 4.42.6 p. atliktos stebėsenos rezultatams;
4.42.8. Priežiūros komiteto sprendimai LSS Prezidentui, Valdybai ir Tarybai yra privalomi;
4.42.9. teikia Konferencijai LSS finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą ir iki Konferencijos
posėdžio su LSS finansinės veiklos patikrinimo ataskaita supažindina Valdybos narius,
tikruosius narius ir narius stebėtojus;
4.42.10. kartą per dvejus metus teikia Konferencijai LSS veiklos rezultatyvumo
(efektyvumo) vertinimo išvadą ir esant poreikiui rekomendacijas dėl LSS veiklos
rezultatyvumo (efektyvumo);
4.42.11. turi teisę susipažinti su visais LSS dokumentais, šaukti neeilinę Konferenciją, turi
kitas Įstatuose bei Reglamente nurodytas teises.
Priežiūros komitetas renkamas Konferencijoje 2 (dvejų) metų kadencijai. Priežiūros komitetas
išsirenka savo pirmininką ir jį paskelbia toje pačioje Konferencijoje. Priežiūros komiteto
nariais negali būti kitų LSS organų nariai, išskyrus delegatais Konferencijoje.
Priežiūros komitetas atsiskaito Konferencijai.
Priežiūros komiteto pirmininkas (arba įgaliotas komiteto narys) gali dalyvauti visų organų
atviruose ir uždaruose posėdžiuose stebėtojo teisėmis.
Sprendimai Priežiūros komitete priimami, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip 3 (trys)
Priežiūros komiteto nariai.
Komiteto nariams už darbą gali būti atlyginama Reglamento nustatyta tvarka.
Komiteto Konferencijai teikiamos svarstyti ataskaitos, išvados ir rekomendacijos skelbiamos
viešai LSS interneto tinklalapyje.

V. LSS STRUKTŪRINIAI PADALINIAI
5.1. Taryba gali steigti ir panaikinti LSS struktūrinius padalinius Įstatuose numatytiems tikslams
siekti bei paslaugoms atskirose LSS veiklos srityse teikti.
5.2. LSS struktūriniai padaliniai veikia pagal nuostatus, patvirtintus Taryboje.
5.3. Padaliniui vadovauja direktorius, tvirtinamas Valdyboje.
5.4. Padalinių darbą prižiūri Prezidentas ir Priežiūros komitetas.
VI. LSS LĖŠOS, BIUDŽETAS IR TURTAS
6.1. LSS lėšas sudaro:
6.1.1. tikrųjų narių narystės mokesčiai;
6.1.2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauta parama;
6.1.3. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
6.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų (asociacijų)
dovanotos (paaukotos) lėšos;
6.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LSS lėšas;
6.1.6. pajamos iš LSS vykdomos veiklos;
6.1.7. kreditai, skolinto kapitalo lėšos;
6.1.8. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nurodyta parama;
6.1.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
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6.2. LSS biudžeto planas yra ruošiamas Prezidento ir įvertinus Tarybos išvadą, teikimu 1
(vieneriems) metams tvirtinamas Valdyboje. Biudžeto sudarymo tvarka detalizuojama
Reglamente. Patvirtintas biudžetas metų eigoje gali būti tikslinamas.
6.3. Biudžeto pataisos daromos Valdyboje nemažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų
dauguma.
6.4. Konferencija sprendžia LSS lėšų ir nuosavybės paskirstymo klausimus, jeigu LSS veikla
pasibaigia Konferencijos sprendimu.
6.5. LSS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto
priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Įstatuose
numatytiems tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įsigytas už LSS lėšas, o taip pat dovanojimo,
paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

VII. VIEŠIEJI PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
7.1. Informacija apie rengiamą Konferenciją, Tarybos, Valdybos posėdžius ir kita informacija
susijusi su LSS veikla, tikslingai viešinama LSS interneto svetainėje (www.lss.lt) bei tikrųjų
narių, stebėtojų narių ir kitų kolegialių organų narių elektroniniais paštais, o nesant galimybei
taip paskelbti arba kai teisės aktai reikalauja paskelbti kitu būdu – kitais Prezidento, Tarybos
arba Konferencijos nustatytais būdais.
7.2. LSS interneto tinklalapyje skelbiama informacija apie LSS narius, visų LSS organų sudėtį.
VIII. ĮSTATŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI
8.1. Įstatai keičiami nemažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvavusių tikrųjų narių delegatų balsų
dauguma.
8.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja įregistravus juos įstatymų nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. LSS pertvarkoma arba pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) nemažiau kaip 2/3 visų
Konferencijos tikrųjų narių delegatų balsų dauguma arba teismo sprendimu Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Informacija apie LSS likvidavimą skelbiama dienraštyje ,,Lietuvos rytas“, o nesant galimybei
– kitame Lietuvos dienraštyje.
-------------------------

Prezidentas

Paulius Baltokas
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