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VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

PROTOKOLAS 
 

                        2019-08-30  Nr. V - 003       

                               Vilnius 
 

 

Posėdyje dalyvavo: 

NSTL valdybos pirmininkas Andrius Gaidys,  
    NSTL valdybos nariai: Raminta Kuktaitė  (VGTU),  Alisa Česnulevičiūtė (NSTL), Rimantas 

Pacenka (VDU). 
 

DARBOTVARKĖ: 
 

1. Dėl NSTL ataskaitinio – rinkiminio visuotinio narių susirinkimo vykdymo: susirinkimo 
vieta, data ir laikas. 

 
Svarstoma: Valdybos posėdžio metu buvo svarstoma ataskaitinio – rinkiminio visuotinio narių 
susirinkimo (toliau – visuotinis narių susirinkimas) data, vieta ir laikas. Buvo pasiūlyta visuotinį 
narių susirinkimą vykdyti 2019 m. spalio 4 d. 13:00 val. adresu Žemaitės g. 6, I-ojo aukšto 2-
ojoje posėdžių salėje.  

 
Balsuota: sprendimas dėl visuotinio narių susirinkimo vykdymo vietos, datos ir laiko priimtas 

vienbalsiai.    

 
Nuspręsta: NSTL visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas 2019 m. spalio 4 d. 13:00 val. 
adresu Žemaitės g. 6, I-ojo aukšto 2-ojoje posėdžių salėje.  
 

2. Dėl 2018 – 2019 m. NSTL finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo. 
 
Svarstoma: NSTL valdybos pirmininkas pristatė 2018 – 2019 m. NSTL finansinės veiklos 
ataskaitą ir pasiūlė ją teikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti. 

 
Balsuota: vienbalsiu pritarimu Valdyboje patvirtinta visuotiniam susirinkimui teikti 2018 – 2019 

m. NSTL finansinė veiklos ataskaita.  

 

Nuspręsta: visuotiniam susirinkimui teikti 2018 – 2019 m. NSTL finansinė veiklos ataskaitą.  

 

3. Dėl NSTL visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo. 

 
Svarstoma: NSTL valdybos pirmininkas teikė siūlymą dėl visuotinio narių susirinkimo 
darbotvarkės. 
 
Balsuota: vienbalsiu pritarimu Valdyboje patvirtinta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. 
 
Nuspręsta: tvirtinti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę. 



NACIONALINĖ STUDENTŲ TINKLINIO LYGA 

 

 

 

 

NACIONALINĖ STUDENTŲ TINKLINIO LYGA  
Adresas: Saulėtekio al. 28, LT-10225, Vilnius,  

mob. Tel. Nr +37060399727,  

el. p. NSTL.informacija@gmail.com. 

Įmonės kodas 304111983.  

 
 

 

4. Dėl NSTL visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės priedų tvirtinimo. 

 
Svarstoma: NSTL valdybos pirmininkas teikė siūlymą dėl visuotinio narių susirinkimo 
darbotvarkės priedų tvirtinimo. 
 
Balsuota: vienbalsiu pritarimu Valdyboje patvirtinta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės 
priedai. 
 
Nuspręsta: tvirtinti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės priedus. 
 

 

 

Valdybos pirmininkas     Andrius Gaidys 


