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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 
NEEILINĖS ATASKAITOS TEIKIMO KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS 
 

2016-11-26 Nr.  
Klaipėdos valstybinė kolegija (Bijūnų g. 10, Klaipėda) 

 
 
Konferencijos pirmininkas: Eglė Stonkė 
Konferencijos sekretorė: Liucija Sabulytė 
Dalyvavo: LSS delegatai (1 priedas) ir svečiai (2 priedas) 
 
DARBOTVARKĖ: 
11:00 – 12:00 Konferencijos dalyvių (delegatų) registracija;  
12:00 – 12:30 Konferencijos atidarymas;  
12:30 – 12:40 Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;  
12:40 – 12:50 Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;  
12:50 – 13:00 Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas; 
13:00 – 13:30 Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas; 
13:30 – 13:45 Priežiūros komiteto finansinės  ir veiklos patikrinimo ataskaitos pristatymas; 
13:45 – 13:55 Priežiūros komiteto finansinės ir veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimas; 
13:55 – 14:05 Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 
14:05 -  14:15 Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos tvirtinimas; 
14:15 – 14:35 Lietuvos studentų sąjungos Įstatų redakcijos pristatymas; 
14:35 – 14:45 Lietuvos studentų sąjungos Įstatų redakcijos tvirtinimas; 
14:45 – 15:30 Patrauka; 
15:30 – 16:10 Lietuvos studentų sąjungos Reglamento redakcijos pristatymas; 
16:10 – 16:20 Lietuvos studentų sąjungos Reglamento redakcijos tvirtinimas; 
16:20 – 16:30 Kiti klausimai; 
16:30 – 16:40 Konferencijos uždarymas.  
 
 
Dalyvių registracija. 
 
Į Konferenciją užsiregistravo 116 delegatų iš 144 balso teisę turinčių. Dalyvių registracijos sąrašas 
pridedamas prie protokolo (Priedas Nr. 1). 
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1. Konferencijos atidarymas, sveikinimo kalbos. 
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas 
 
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pasveikino visus susirinkusius ir paskelbė 
Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo Konferencijos atidarymą.  
 
SIŪLYMAS: prieš renkant Konferencijos balsų skaičiavimo komisiją, išrinkti Konferencijos 
pirmininką ir sekretorių.  
 
SPRENDIMAS: bendru sutarimu nutarta pritarti siūlymui.  
 

2. SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas. 
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas 
 
Vadovaujantis Lietuvos studentų sąjungos Įstatais, prezidentas suderinęs su Valdyba teikia 
Konferencijai siūlymą dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio asmenų.  
 
SIŪLYMAS: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas siūlo Konferencijos 
pirmininke išrinkti KUSS Alumni Eglę Stonkę, o Konferencijos sekretore Lietuvos studentų 
sąjungos komunikacijos vadovę Liuciją Sabulytę.  
  
SPRENDIMAS: bendru sutarimu Konferencijos pirmininke išrikta Eglė Stonkė, o sekretore –
Liucija Sabulytė.  
  

3. SVARSTYTA: Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 
Konferencijos pirmininkė pakvietė delegatus ir svečius teikti 5 kandidatūras užimti Konferencijos 
balsų skaičiavimo komisijos narių vietas.  
 
SIŪLYMAI: į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyti: Justina Štrimaitytė (KTU SA), Edgaras Poška 
(KUSS), Greta Ratkevičiūtė (ISM SA), Dominyka Kotletytė (VDU SA), Justas Sinkus (VIKO SA). 
 
NUTARTA: bendru sutarimu balsų skaičiavimo komisija, kurią sudaro Justina Štrimaitytė, Edgaras 
Poška, Greta Ratkevičiūtė, Dominyka Kotletytė, Justas Sinkus.  
 
Balsų skaičiavimo komisijos sprendimu, komisijos pirmininku skelbiamas Justas Sinkus.  
 
Konferencijos pirmininkė siūlo patikrinti kvorumą.  
 
Konferenciją sudaro 116 studentų atstovybių delegatų. Kvorumas yra.  
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4. SVARSTYTA: Konferencijos darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas 
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 
Konferencijos pirmininkė pristato Konferencijos darbotvarkę.  
 
SIŪLYMAI:  

1) Paulius Baltokas (LSS) siūlo prie kitų klausimų įtraukti klausimą dėl Lietuvos studento 
pažymėjimo sutarčių.  

2) Eigirdas Sarkanas (VDU SA) siūlo pertrauką daryti prieš Įstatų pristatymą.  
 
SPRENDIMAS: bendru sutarimu nutarta keisti darbotvarkę pagal pateiktus siūlymus.  
 

5. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas 
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 
Konferencijos pirmininkė pakviečia Lietuvos studentų sąjungos prezidentą Paulių Baltoką pristatyti 
organizacijos veiklos ataskaitą. Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pristato 
Lietuvos studentų sąjungos 2016 m. balandžio 5 d. – lapkričio 18 d. veiklos ataskaitą (3 priedas).  
 
Užduodami klausimai.  
 
Eigirdas Sarkanas (VDU SA): Kokia yra situacija su Kauno viešojo transporto bilieto integracija į 
LSP? Mano žiniomis, ne visi studentai gavo LSP su integruotu Kauno viešojo transporto bilietu, 
nors paslaugą buvo užsakę?   
Paulius Baltokas (LSS): Yra dalis studentų, kuriems transporto bilietas nebuvo įrašytas. 
Studentams, kuriems Kauno viešojo transporto bilietas nebuvo įrašytas Kauno bilietas reikėtų 
kreiptis į LSS dėl kompensavimo už paslaugos nesuteikimą.  
 
Karolina Baranauskaitė (LEU SA): Manau, kad nereikėtų taip griežtai pasisakyti apie nepanaudotų 
krepšelio lėšų gavimą. Dauguma prezidentų nuėjo dėl pinigų pas aukštųjų mokyklų rektorius, tačiau 
nėra aišku kada bus tie pinigai gauti ir ko prašyti.   
Paulius Baltokas (LSS): Pinigai turėjo būti gauti spalio pabaigoje-lapkričio mėn.   
 
Tautvydas Šimanauskas (KTU SA): Visų pirma pastebėjimas, kad vasario mėn. ataskaitinėje 
konferencijoje norėtųsi matyti ataskaitos formą, kuri būtų susieta su patvirtinta strategija. Klausimas 
būtų dėl LSP tinklapio informacijos: kada ji bus atnaujinta?  
Paulius Baltokas (LSS): naują puslapį planuojame sausio viduryje. Šiuo metu vyksta derybos su 
WEB Group, dėl kurių įsipareigojimų – jau parduotų reklamos plotų, negalime keisti puslapio.  
 
Indrė Šareikaitė (VIKO SA): Minėjai, kad nebuvo bandoma dėl nepanaudotų krepšelių lėšų tartis su 
kolegijų direktoriais. Ar bus bandoma kreiptis kažkas daryti dėl šio klausimo?   
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Paulius Baltokas (LSS): dabar jau yra pavėluota į terminus, kitais metais, jei šiemet sėkmingai 
seksis su universitetų studentų atstovybėmis, bus įvykdytos veiklos, bus galima kitais metais 
kalbėtis ir su direktoriais.  

 
Brigita Gendvilaitė (KTU SA): Kokie bus tavo prioritetiniai darbai iki ataskaitinės konferencijos?  
Paulius Baltokas (LSS): Tikiuosi, kad vieną prioritetinį darbą atliksime šiandien – patvirtinsime 
Įstatų ir Reglamento pakeitimus, po to seks ilgalaikės pozicijos, tikimės suformuoti bent porą, taip 
pat atsiskaitymas su kreditoriais, dar vienas svarbus klausimas yra susijęs su norminės studijų 
kainos nustatymu.  
  
Eigirdas Sarkanas (VDU SA): Kokios veiklos yra vykdomos su Jaunimo garantijų iniciatyva 
Paulius Baltokas (LSS): plačiau galėtų Lukas pakomentuoti, jis dirba LSS su šiuo projektu.  
Lukas Borusevičius (LSS): Lig šiol yra padaryti keturi renginiai, planuojami dar du renginiai. Likę 
4 renginiai vyks vasario pradžioje. Šių susitikimų tikslas yra iš esmės kartu su institucijų 
darbuotojais ieškotų būdų grąžinti jaunimą į darbo rinką, formalų mokymąsi ar pasiūlyti stažuotes 
ar kvalifikacijos keitimo kursus. Po susitikimų bus teikiamos rekomendacijos jaunimo politikos 
formuotojams.  
 
Milda Gedevičiūtė (KTU SA): Kokios yra Studentų sąjungos silpnosios vietos, kas bus daroma 
stiprinimo srityje? 
Paulius Baltokas (LSS): Manau, kad stipriausiai pasirodėme kuomet akademinių reikalų komitetas 
dirbo su akademiniu sąžiningumu. Šiandien matome, kad reikia grįžti prie akademinio atstovavimo 
kompetencijų stiprinimo: stiprinti senatorius, komisijų narius.  
 
Daugiau klausimų nėra.  
 
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pristato Lietuvos studentų sąjungos 
finansinę ataskaitą.  
 
Užduodami klausimai.  
 
Indrė Čedavičiūtė (KUSS): Kada bus išmokėtos kompensacijos savivaldoms dalyvavusioms 
vertinimuose? 
Paulius Baltokas (LSS): jeigu tai dar nėra padaryta, tai artimiausiu metu, šiuo metu LSS buhalterė 
atostogauja, tai kai tik grįš iš atostogų bus padaryti pavedimai.   
 
Eigirdas Sarkanas (VDU SA): buvo deramasi, kad LSS veiklai būtų tiesiogiai išskirta eilutę iš 
valstybės biudžeto. Kokioje stadijoje šios derybos?   
Paulius Baltokas (LSS): to pasiekti nepavyko, tačiau buvo padidintas ministerijos projektinis 
fondas.  
Daugiau klausimų nėra.  
 

6. SVARSTYTA: Priežiūros komiteto finansinės  ir veiklos patikrinimo ataskaitos 
pristatymas; 

Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
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Konferencijos pirmininkė praneša, kad nei vienas Priežiūros komiteto narys ataskaitos teikimo 
konferencijoje nedalyvauja, tad ataskaitą pristatys Valdybos narys Justinas Petkus. Justinas 

Petkus pristato Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą (4 priedas).  
 
Užduodami klausimai.  
 
Tautvydas Šimanauskas (KTU SA): Dėl kokių priežasčių nėra Priežiūros komiteto narių? 
Paulius Baltokas (LSS): negaliu atsakyti už juos, bet kiek žinau – dirba.   
 
Karolina Baranauskaitė (LEU SA): Pastebėjimas, jog ataskaitoje teigiama, kad Priežiūros komiteto 
nariai dalyvavo Tarybos posėdžiuose, tačiau to nebuvo.    
 
Justinas Petkus (LSS Valdyba): Norėčiau pateikti Konferencijai siūlymą, kadangi Priežiūros 
komitetas šiandien nedalyvauja, kad ataskaita būtų pakartotinai pristatyta Tarybos posėdyje.  
 
Daugiau klausimų nėra.  
 
7. SVARSTYTA. Priežiūros komiteto finansinės ir veiklos patikrinimo ataskaitos 

tvirtinimas; 
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 
Konferencijos pirmininkė siūlo balsuoti už Priežiūros komiteto finansinės ir veiklos patikrinimo 
ataskaitą.  
 
BALSAVIMAS: UŽ – 0, SUSILAIKO – 7, PRIEŠ – 109.  
SPRENDIMAS: Priežiūros komiteto finansinė ir veiklos patikrinimo ataskaita nepatvirtinta.  
 
Pasisakymai. 
 
Paulius Baltokas (LSS): Priežiūros komiteto ataskaitos nepatvirtinimas pasako, kad nepasitikima 
Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto ir pačiais Lietuvos studentų sąjungos finansais. Tai 
siūlau klausimą išspręsti iki galo.  
 
SIŪLYMAI: 

1) Indrė Šareikaitė (VIKO SA): Siūlau įpareigoti Priežiūros komitetą ataskaitą pakartotinai 
pristatyti artimiausiame Tarybos posėdyje.  

2) Paulius Baltokas (LSS): Siūlymas būtų, kad Priežiūros komitetas pristatytų ataskaitą už 
visus metus ateinančiame Konferencijos posėdyje.  

 
Balsuojama už abu siūlymus kartu.  
 
BALSAVIMAS: UŽ – 114, SUSILAIKO – 2, PRIEŠ – 0.  
 



LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA  
LITHUANIAN  NATIONAL UNION OF STUDENTS 

 

 

 
Asociacija Tel. (8 5) 268 53 30 Duomenys kaupiami ir saugomi  
A.Vivulskio g. 36, Faks. (8 5) 261 17 97 Juridinių asmenų registre  
LT-03114, Vilnius el. p. info@lss.lt Kodas 190739547  
 www.lss.lt PVM kodas LT907395410 
                                      
 
 

 

NUTARTA: Konferencija įpareigoja Priežiūros komitetą artimiausiame Tarybos posėdyje 
pristatyti finansinę ir veiklos patikrinimo ataskaitą, taip pat Priežiūros komitetas įpareigojamas 
eilinėje ataskaitinėje Konferencijoje pateikti pilną metinę ataskaitą.  

 
8. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos finansines atskaitomybės ir veiklos ataskaitos 

tvirtinimas;  
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 
SIŪLYMAS: Konferencijos pirmininkė siūlo balsuoti už Lietuvos studentų sąjungos veiklos 
ataskaitą ir finansinę atskaitomybę. 
 
BALSAVIMAS: UŽ – 116, PRIEŠ – 0, SUSILAIKO – 0.  
 
SPRENDIMAS: vienbalsiai patvirtinti Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitą ir finansinę 
atskaitomybę. 
 
SIŪLYMAS: eilinės ataskaitinės konferencijos metu teikti ataskaitą už visų ataskaitinių metų 
periodą.  
 
SPRENDIMAS: bendru sutarimu nutarta, kad vyksiančios eilinės konferencijos metu Prezidentas 
turi teikti ataskaitą už visus ataskaitinius metus ir ją parengti pagal strategiją.  
 
Konferencijos pirmininkė skelbia pusės valandos pertrauką.  
 
Skelbiama pertraukos pabaiga.  
 
Tikrinamas kvorumas. Konferencijoje dalyvauja 116 delegatų.  
 

9. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos Įstatų redakcijos pristatymas.  
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 
Konferencijos pirmininkė pakviečia Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentą pristatyti 
numatomus organizacijos Įstatų pokyčius.  
 
Andrius Zalitis pristato, kad šių metų pavasarį priimtoje Lietuvos studentų sąjungos Strategijoje 
numatyta veiklos kryptis – pozicijų formavimo sistemos sukūrimas. Pozicijų formavimo sistemos 
sukūrimo tikslas yra turėti aiškiai reglamentuotus ir kokybiškai veikiančius pozicijų priėmimo ir 
tvirtinimo procesus. Lietuvos studentų sąjungos nuostatos būtų skirstomos į tris kategorijas: 
aukštojo mokslo vizijos gaires, pozicijas ir nutarimus. Tam, kad ši sistema galėtų veikti reikalinga 
Įstatų ir Reglamento redakciją.  
 
Klausimų nėra.  
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10.  SVARSTYMAS: Lietuvos studentų sąjungos Įstatų redakcijos tvirtinimas.  
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 

SIŪLYMAS: balsuoti už pateikta Lietuvos studentų sąjungos Įstatų projektą.  
BALSAVIMAS: UŽ - 116, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 0.  
SPRENDIMAS: Lietuvos studentų sąjungos Įstatų redakcija patvirtinta.  
 

11. SVARSTYMAS. Lietuvos studentų sąjungos Reglamento redakcijos pristatymas.  
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė 
 
Konferencijos pirmininkė pristato Reglamento redakcijos pakeitimus.  
 
SIŪLYMAI:  

1) balsuoti už techninius gramatikos, skyrybos, techninius pakeitimus.  
2) Reglamento punktus 2.5.2. sukeisti su 2.5.3 vietomis.  

 
Balsuojama už abu siūlymus kartu.  
 
SPRENDIMAS: bendru pritarimu nutarta patvirtinti visus gramatikos, skyrybos, numeracijos ir 
kitus techninius pakeitimus ir sukeisti 2.5.2. punktą su 2.5.3. vietomis.  
 
SIŪLYMAS: Siūloma balsuoti už Reglamento IX dalies pakeitimus.  
BALSAVIMAS: UŽ - 116, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 0.  
SPRENDIMAS: vienbalsiai pritarta Reglamento IX dalies pakeitimams.  
 
SIŪLYMAS: Siūloma balsuoti už Reglamento XII dalies pakeitimus.   
BALSAVIMAS: UŽ - 116, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 0. 
SPRENDIMAS: vienbalsiai pritarta Reglamento XII dalies pakeitimams.  
 
SIŪLYMAS: Siūloma balsuoti už Reglamento XIV dalies pakeitimus.  
BALSAVIMAS: UŽ - 116, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 0. 
SPRENDIMAS: vienbalsiai pritarta Reglamento XIV dalies pakeitimams.  
 
SIŪLYMAS: Siūloma balsuoti už visus dokumento pakeitimus.  
BALSAVIMAS: UŽ - 116, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ - 0. 
SPRENDIMAS: vienbalsiai pritarta visiems Reglamento pakeitimams.  
 
SIŪLYMAS: išsirinkti Įstatų ir Reglamento redakcijos komisiją, kuri būtų atsakinga už dokumentų 
techninį redagavimą.   
 
Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.  
 
SIŪLOMA: į Įstatų ir Reglamento redakcijos komisiją įtraukti Liuciją Sabulytę, Indrę Čedavičiūtę 
ir Vytautą Bučinską.  
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SPRENDIMS: bendru sutarimu patvirtinta LSS Įstatų ir Reglamento komisija, į kurią įeina 
Liucija Sabulytė, Indrė Čedavičiūtė ir Vytautas Bučinskas.  
 

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė  
 
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė pakviečia Lietuvos studentų sąjungos prezidentą Paulių 
Baltoką pristatyti klausimą dėl Lietuvos studento pažymėjimo sutarčių. Paulius Baltokas 
informuoja, kad LSS biuro darbuotojai susisieks su kiekviena studentų savivalda dėl Lietuvos 
studento pažymėjimo sutarčių persirašymo. Norima sutartis persirašyti per gruodį.  
 
Daugiau klausimų nėra.  
 
13. SVARSTYTA. Konferencijos uždarymas.  
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė  
 
Konferencijos pirmininkė Eglė Stonkė skelbia Lietuvos studentų sąjungos neeilinę ataskaitos 
teikimo Konferenciją uždaryta.  
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Konferencijos pirmininkė     Eglė Stonkė 
 
 
 
Konferencijos sekretorė     Liucija Sabulytė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


