
Page 1 of 16 

 

11 

 

 

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS ATASKAITOS TEIKIMO KONFERENCIJA 

 

PROTOKOLAS Nr. 13-03/29 
2014 m. kovo 29d. 

Vytauto g. 84 
ŠIAULIAI 

 
Pirmininkaujantis – Laurynas Stalnionis 

Sekretoriaujanti – Brigita Zemenskaitė 

 

Dalyvavo: LSS delegatai (Priedas Nr. 1) ir konferencijos svečiai (Priedas Nr. 2) 
 
LSS Konferencijos nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti apie Lietuvos studentų sąjungos 
ataskaitos teikimo konferenciją. 

 
DARBOTVARK Ė: 
 
1. Konferencijos dalyvių registracija 
2. Konferencijos atidarymas, sveikinimo kalbos 
3. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas 
4. Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai 
5. Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas 
6. Dėl naujų narių priėmimo 
7. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas 
8. Kontrolės komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos pristatymas 
9. Kontrolės komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimas 
10. Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas 
11. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos tvirtinimas 
12. Pertrauka 
13. Lietuvos studentų sąjungos prezidento padėkos žodis 
14. Dėl įstatų ir reglamento keitimo 
15. Kiti klausimai 

 
Konferencijos uždarymas  
 

 
Registracija įvyko sėkmingai. Konferencijoje dalyvauja 139  nariai iš 148 galimų (Priedas Nr.1) ir 
svečiai (Priedas Nr.2) 
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2. SVARSTYTA: Konferencijos atidarymas, sveikinimo kalbos 

Lietuvos studentų sąjungos prezidento Pauliaus Baltoko sveikinimo žodis. 

Šiaulių universiteto laikinojo rektoriaus prof. dr. Donato Jurgaičio sveikinimo žodis. 

Šiaulių miesto mero Justino Sartausko sveikinimo žodis. 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovo Aliaus Ambro sveikinimo žodis. 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo Jono Bartlingo sveikinimo žodis.  

 

3. SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko ir sekretori aus tvirtinimas 
Pranešėjas – Paulius Baltokas 
 
Vadovaujantis LSS Įstatais, prezidentas suderinęs su Valdyba teikia konferencijai siūlymą dėl 
pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio asmenų. Siūlau šiai konferencijai pirmininkauti Lauryną 
Stalnionį. Sekretoriauti siūlau Brigitą Zemenskaitę. Ar galime bendru sutarimu priimti siūlymą? 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu posėdžiui pirmininkaus Laurynas Stalnionis, sekretoriaus 
Brigita Zemenskaitė. 

 

4. SVARSTYTA: Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai 

Į balsų skaičiavimo komisiją siūlyti asmenys: Aurimas Mažilis, Agnė Kraptavičiūtė, Virginija 
Zeleckytė. 

Laurynas Stalnionis – Ar galime bendru sutarimu patvirtinti balsų skaičiavimo komisiją, kurią 
sudaro Aurimas Mažilis, Agnė Kraptavičiūtė, Virginija Zeleckytė 

 

NUTARTA: Bendru sutarimu balsų skaičiavimo komisija patvirtinta. Balsų skaičiavimo 
komisijos pirmininkas – Aurimas Mažilis. 

Kvorumo tikrinimas: užsiregistrav ę 139 Konferencijos nariai iš 148 galimų. Konferencija yra 
teisėta. 

 
5. SVARSTYTA: Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas  
Pranešėjas – Laurynas Stalnionis 
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Ar turite klausimų, kuriuos norėtumėte įtraukti į konferencijos darbotvarkės punktą „Kiti klausimai“? 
 
Paulius Baltokas – Siūlymas įtraukti informacinį pranešimą dėl Lietuvos studentų sąjungos 
strategijos kūrimo? 
 
Laurynas Stalnionis– Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui? 
 
 
NUTARTA: Bendru sutarimu si ūlymui pritarta.  

Klaidas Palikevičius (LSS Valdyba) – Siūlau įtraukti klausimą dėl Priežiūros komiteto narių 
skaičiaus. 
 
Laurynas Stalnionis – Ar galime bendru sutarimu pritarti siūlymui ir patvirtinti Lietuvos studentų 
sąjungos konferencijos darbotvarkę. 
 
 
NUTARTA: Si ūlymui pritarta, į konferencijos darbotvarkės punktą įtrauktas klausimas dėl 
Priežiūros komiteto narių skaičiaus. Bendru sutarimu Lietuvos studentų sąjungos 
konferencijos darbotvarkė patvirtinta. 

 

6. SVARSTYTA: Dėl naujų narių pri ėmimo 
Pranešėjas – Laurynas Stalnionis 
 
Kviečiu Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos atstovą Joną Sadauską prisistatyti. 
 
Laurynas Stalnionis – Ar yra norinčių paklausti, pasisakyti už arba prieš? 
 
Gabrielės Gendvilaitės (ŠU SA) pasisakymas už. 
 
Donatas Averkinas (KVK SA) – Kurį laiką buvote stebėtojais. Kodėl nusprendėte prisijungti ir tapti 
tikrosiomis narėmis? 
 
Jonas Sadauskas (LAJM SA)- Norime augti, tobulėti, judėti. Norime naujų idėjų, naujų vėjų. 
 
Laurynas Stalnionis – Ar dar yra norinčių paklausti, pasisakyti už? Jeigu nėra tuomet kviečiu 
delegatus pasisakyti dėl naujų narių priėmimo. Šiuo metu užsiregistravusių konferencijoje yra 139. 
Sprendimą dėl naujų narių priėmimo į Sąjungą priimti galima.  
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BALSAVIMAS: 
UŽ – 124 
PRIEŠ – 0 
SUSILAIKIUSIŲ – 9 
 
 
NUTARTA: Lietuvos aukštoji j ūreivystės mokyklos Studentų atstovybė priimta į Lietuvos 
studentų sąjungos tikrąsias nares. 
 

7. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas 
Pranešėjas –  Paulius Baltokas 
 
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pristato Lietuvos studentų sąjungos 
veiklos ataskaitą laikotarpyje nuo 2013 metų balandžio 6 dienos iki 2014 metų kovo 29 dienos. 
(Priedas Nr. 3) 

Laurynas Stalnionis – Ar turite klausimų apie pristatytą Lietuvos studentų sąjungos veiklos 
ataskaitą?  

Edita Mkrtūmian (ŠU SA) – Iki šios dienos narių stebėtojų buvo 9-ios. Šios konferencijos metu į 
tikraisiais nares priimama tik viena iš 9-ių. Kodėl tik viena stebėtoja pareiškė norą prisijungti? Kas 
yra daroma, kad būtų pritraukti nauji nariai? 

Paulius Baltokas – Viena turbūt tik dėl to, jog kiti per vėlai susizgribo. Na ir iš mūsų pusės buvo 
per mažai informacijos apie tai kokie dokumentai turėjo būti pateikti, kaip ir kada. Kalbant apie 
stebėtojus yra dar dvi studentų atstovybės, kurios norėtų prisijungti artimiausiu metu tai yra 
KMAIK ir VGTU. Kod ėl nėra didelio noro iš stebėtojų dėl stojimo į tikrąsias nares, negaliu atsakyti. 
Tačiau ir nesinori, kad tai būtų konvejeris. Kai yra labai didelis ir staigus organizacijos plėtimasis, 
atsiranda problemos su kvorumo surinkimu, sprendimų priėmimu, stringa procesas. Norime, kad 
pačios atstovybės stebėtojos įtikintų jus, visus delegatus, kad jie to yra verti, tapti tikraisiais nariais. 
Nesinori nei vieno tempti už skverno ir sakyti ateikit, tapkit tikraisiais nariais, vien dėl to kad mes 
taip pasakėme. Jei atstovybės jaučiasi maloniai ir patogiai stebėtojo statuse, mes nematom tame 
jokių problemų ar trukdžių. Yra tik keli skirtumai tarp stebėtojų ir tikrųjų narių tai yra balsavimo 
teisė, kurią turi tik tikrosios narės ir kvotų skaičius į renginius, kuris stebėtojams yra mažesnis, nors 
kvietimus į visus renginius, mokymus ar seminarus gauna, kaip ir visos tikrosios narės. Atsakymas 
dėl naujų narių pritraukimo, tai stengiamės silpnesniosioms atstovybėms padėti augti. Andrius 
Zalitis labai dažnai dirba su silpnesnių organizacijų įstatais, padedame susitvarkyti teisines bazes. 
Kitaip tariant kalbamės.  

Diana Mickutė (KUSS) – Kiek dirbote su savivaldų stiprinimu? Praeitais metais kandidatuodamas į 
prezidento vietą sakei, jog savivaldos yra pagrindas ant kurio stovi LSS. Pačios savivaldos dėmesio 
pasigedo. Taigi klausimas, kiek dirbote su savivaldų stiprinimu ir kiek įdėjot į tai pastangų? 
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Paulius Baltokas – Pastangų dėjom nemažai, tačiau manau ne pastangose yra esmė, o rezultate. 
Turiu pripažinti, kad rezultatas tikrai nėra toks kokio tikėjomės. Užsakomieji projektai, kad 
didžiosios atstovybės globon galėtų pasiimti silpnesniąsias organizuoti jiems mokymus, padėti su 
klausimais dėl juridinių dalykų. 

Mantas Kinderis (VTDK SA) – Tarybos posėdžio metu buvo priimta, kad bus sudaryta darbo grupė 
dėl nemokamų išlyginamųjų studijų kolegijų studentams. Norėjau paklausti, kaip tai darbo grupei 
sekasi?  

Paulius Baltokas – Darbo grupę buvo planuota sudaryti tada, kada mes jau turime realų atsakymą iš 
ministerijos. Kreiptasi buvo, tačiau kol kas aiškaus atsakymo nėra. Kol kas negaliu tiksliai pasakyti 
kada šis klausimas pajudės, tačiau kai tik turėsime atsakymus darbo grupė bus renkama. 

Monika Simaškaitė (KTU SA) – Pagrindinės įplaukos į LSS sąskaitą ateina iš LSP pinigų. Tai yra 
daugiau negu pusė LSS pajamų. Ar yra kažkoks kitas planas iš kur galėtų būti gaunamos pajamos 
organizacijai?  

Paulius Baltokas – Šiais metais yra padėti pamatai studentų įdarbinimo projektui, kuris turėtų 
atnešti dalį pinigų, tačiau labai mažą. Greitai sukurti tokią daug pinigų organizacijai atnešančią 
sistemą, kaip LSP užima daug laiko ir reikalauja nemažai išteklių. 

Diana Mickutė (KUSS)– Ką toliau LSS darys su jaunimo garantijų iniciatyva? Kokia bus vykdoma 
veikla? 

Paulius Baltokas – Veikla jau yra vykdoma. Marijampolės kolegijoje turėjome konferenciją kurioje 
dalyvavo ir socialinės apsaugos ministrė. Tiesa, studentų aktyvumo šitoje vietoje trūko, tačiau 
ateityje tikimės geresnių rezultatų. Šiuo metu yra planavimo laikotarpis, kada yra kalbamasi apie 
galimybes, yra dėliojami prioritetai. Dabar žiūrimės, kad nebūtų pamiršti mūsų prioritetai. Veiklose 
yra numatytos kelios dalys, tai visų pirma sieksime kad atsirastų papildomos praktikos, bandysime 
ieškoti alternatyvų tiems, kurie baigę studijas neranda darbo vietų ir taip pat spręsime klausimą dėl 
iškritusių iš studijų studentų duomenų bazės kūrimo. Nes šiuo metu jie dingsta, o būtų naudinga 
žinoti ar jie perstoja kitur, ar gauna pasiūlymus studijuoti kitur. Tai yra pagrindinės veiklos sritys 
kurias dabar planuojamės. Kol kas veiklos prioritetų planavimas ir jame gan aktyviai dalyvaujame. 

Antanas Girčys (LSS Alumni)– Kodėl finansinėje ataskaitoje vengta parodyti skaičius? Kiek paskolų 
buvo paimta šiais metais? Kokios skolos yra šiai dienai? Taip pat ataskaitoje pasigedau palyginimo 
šių metų veiklos su praėjusių metu veikla. Kaip manai ar veikla pagerėjo? 
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Paulius Baltokas – Detalūs skaičiai bus pateikti kontrolės komiteto finansinės veiklos patikrinimo 
ataskaitoje. Tačiau galiu pakomentuoti tai, kas galbūt nebus paaiškinta vėliau. finansinėje 
ataskaitoje, tai paskolos.  Paskolų suma šiais metais yra  65 tūkstančiai litų. Kadangi paskolos iš 
banko negavom, buvo skolintasi iš Kauno technologinio universiteto Studentų atstovybės, Vytauto 
Didžiojo universiteto Studentų atstovybės ir Kauno jaunimo organizacijų sąjungos Apskritasis 
stalas. Paskolas atidavėm iš karto kai tik galėjom, tai yra rugsėjo mėnesį. Visi puikiai žinote, kad 
problema yra ta, jos labai didelės išlaidos susikrauna pavasarį, o pajamos ateina tik rudenį. 
Problemą yra ta, jog labai didelės išlaidos susikrauna pavasarį, o pajamos ateina tik rudenį. Šiai 
dienai lieka sumokėti 150 tūkstančių „Grafijai“ už padelius, Vilniaus universiteto Studentų 
atstovybei 220 tūkstančių už LSP pratęsimus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų 
atstovybei apie 40 tūkstančių už LSP pratęsimus. Kitos išlaidos, skolų balansas ir sąskaitų likučiai 
detaliau bus pateikti Kontrolės komiteto finansinėje ataskaitoje. Kalbant apie veiklą, tai pasakysiu 
labai nuoširdžiai, pirmi metai buvo sunkūs. Lyginant veiklas sakyčiau, kad jos yra ganėtinai 
skirtingos. Labai daug mūsų laiko suvalgė Mokslo ir studijų įstatymo svarstymai, galbūt todėl 
nepasiekėme visų tikslų ir aukščiausių rezultatų. Turim pripažinti, kad yra kur pasistengi ir tobulėti, 
vien prisimenant klausimą dėl savivaldų stiprinimo. Dainiaus kadencijos veiklą vertinčiau 9, o 
savąją 7.  

Jolita Rasimavičiūtė (ASU SA) – Kodėl biure tokia žmonių kaita? 

Paulius Baltokas – Tokios kaitos, kaip ir nebuvo. Kai, kurie žmonės keitėsi, bet dėl labai žmogiškų 
priežasčių. Administratorė Aistė, su kuria buvo tartasi iš anksto ir visiems buvo žinoma, kad ji 
pagelbės įsivažiuoti į darbus iki rugsėjo mėnesio ir kad toliau ją keičia kitas žmogus. Žmogaus į jos 
vietą ieškota viešu konkursu. Atsirinkome administratorę Virginij ą, kuri kartu su mumis dirbo iki 
gruodžio mėnesio, o paliko dėl labai paprastos priežasties – jai pasiūlė didesnį atlyginimą. Dabar 
administratorės vietoje mes turime Anastasiją. Dėl regionų, mes praradome Kotryną, tačiau 
Kotrynai palikus mūsų komandą niekas nesikeitė. Kalbant apie Maksimą, tai jis ganėtinai ilgai buvo 
dviejose pozicijose, kuriose vienu metu išties negalėjo būti. Maksimas buvo pas mus ir tuo pačiu 
metu priklausė ESU valdybai. Tai prieštarauja įstatams ir nuostatams. Ir antra priežastis jo mylima 
Alma Matter, Europos humanitarinis universitetas, pasiūlė jam darbą studentų pritraukimo srityje. 
Šiai dienai mes turime savanorę Ugnę jo vietoje. 

Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA)– Kodėl tavo nuomone trūko vientisos, stabilios komunikacijos tarp 
Lietuvos studentų sąjungos ir aukštųjų mokyklų savivaldų būtent dėl LSP administravimo, LSP 
sistemos tobulinimo? Jautėm informacijos stoką, kad galėtumėm patys efektyviau veikti studentų 
labui. 
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Paulius Baltokas – Tiesioginės komunikacijos problema yra ta, kad šiuo metu visą LSP sistemą 
administruoja vienas žmogus, kuris yra užkraunamas studentų registrų įrašais. Dažnai, kai gauname 
studentų duomenis randame aibę klaidų ir bandydami viską atpainioti užtrunkame, kitaip tariant tai 
atima daug laiko. Planuose turime visos šitos situacijos sprendimo būdą, vienas iš pakeitimų būtų 
toks, jog norime padaryti, kad pažymėjimų grąžinti nereikėtų. Antra, norime įkurti LSP 
aptarnavimo centrą, kuris priimtų asmenų duomenis, suprastų visą sistemą. Pavasarį rektorių 
konferencijai pristatysim LSP administravimo modelį, kaip jis veiktų, kodėl jis naudingesnis ir 
efektyvesnis už dabartinį.  

Monika Simaškaitė (KTU SA)– Kokie yra santykiai su kitomis nacionalinėmis organizacijomis? 
Kokios veiklos buvo vykdytos kartu su jomis ir kokios planuojamos toliau? 

Paulius Baltokas – Su LMS visą laiką atvirai kalbėjomės nuo pat pradžių dėl 2015 metų geriausiųjų 
eilės sudarymo, dėl privalomo matematikos egzamino ir kalbėsimės toliau. Su Lietuvos jaunimo 
organizacija taip pat turime bendrų veiklų. Galiu pasakyti atvirai, kad į LiJOT nestosime, bent jau 
kol aš būsiu prezidentas. Stosime tik tuo atveju, jeigu jūs taip nuspręsite, bet manau, kad stoti į 
skėtinę organizaciją būtų nenaudinga, juo labiau, kad visi mūsų sprendimai turėtų būti derinami su 
konservatoriais, liberalais, skautais ir visais kitais, kuriems iš principo su mūsų organizacija susiję 
klausimai yra neįdomūs. Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba mus kviesis į savo asamblėją, 
kurioje mes galėsime pristatyti tiems, kuriems įdomi aukštojo mokslo problematika ir aktualijos, 
padiskutuoti, kaip ir ką studentai mato, kokius pokyčius ir ką įsivaizduoja. Ir paskutinis „Man ne 
DZIN“, tai yra rinkimai ir prisidedame, kaip informaciniai partneriai. 

Mantas Kinderis (VTDK SA)– Aš kaip turbūt ir dauguma kitų prezidentų gavome laiškus dėl 
būsimų gegužės mėnesio mokymų „Vadovauk“. Norėjau paklausti, kur dingo „Veik“? 

Paulius Baltokas – „Veik“ tikrai niekur nedingo ir yra planuojami lygiai taip pat, kaip ir kiti 
mokymai. Matėte, kad biudžete yra numatytos lėšos būtent „Veik“ mokymams. Gaila nėra Birutės, 
ji yra atsakinga už mokymų tinklelį ir todėl negaliu tiksliai pasakyti numatytų mokymų datų. Jeigu 
neklystu vienas „Veik“ yra numatytas į vasaros pradžią ir kiti mokymai yra numatyti rudenį. Taip 
yra dėl labai paprastų priežasčių. Pirmoji, mes tik tada turėsime pakankamai apyvartinių lėšų 
organizuoti bendriems mokymams. Antra, jie nukelti į rudenį todėl,  kad jūsų šiemečiai 
pirmakursiai bus jau antrakursiai ir tai galbūt bus ties žmonės, kurie eis į koordinatorius, kuriems 
reikės įrankių, kaip kurti  geresnes atstovybes ir kaip tobulėti. Pasikartosiu „Veik“ tikrai niekur 
nedingo, tiesiog mokymai nebus pabaigti per tris savaites, viską išdėliojome metų perspektyvoje. 

Diana Mickutė (KUSS)– Dabar žiūriu į veiklos planą, kurį esame patvirtinę Taryboje ir vienas iš 
punktų yra susitikimai su apskritaisiais stalais Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos. Pagal planą iki šių 
metų balandžio pirmos dienos turėjo vykti susitikimai. Klausimas ar jie įvyko ir kokie sprendimai 
buvo padaryti jų metu? 
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Paulius Baltokas – Rugsėjo mėnesį buvo planuotas susitikimas su Vilniaus jaunimo Apskrituoju 
stalu. Deja jis neįvyko dėl labai paprastos priežasties – norą dalyvauti išreiškė tik keli žmonės, todėl 
mes nusprendėm negaišinti visų laiko. Tačiau susirinkimas vis dar planuose. Tuo tarpu Kaune 
susirinkimas įvyko, tik nepasakysiu tikslios datos kada jis įvyko. Susirinko tikrai nemažai žmonių ir 
iš principo kalbėjomės apie kelis dalykus: jeigu Kolpingo kolegijos Studentų atstovybė norėtų įstoti, 
ką jai reikėtų padaryti ir taip pat, kaip viskas vyktų su KMAIK SA. Palietėme problemą, kad 
studentija dingsta iš stalų ir nors yra nariai ar stebėtojai, jie nedalyvauja stalų veikloje. Klaipėdoje 
susitikimas nebuvo organizuojamas.  

Akvilė Gedrimaitė (KVK SA) –Kokius naujus tikslus esate užsibrėžę šiems metams? 

Paulius Baltokas – Norisi pabaigti, kas yra pradėta. Nesinori kas  metus mėtytis prie naujų tikslų. 
Tikslai išties yra ties patys, tiesiog yra noras persižiūrėti, kai kurias priemones, kuriomis buvo siekti 
tikslai. Jau aptarėme, kas nesuveikė iki galo, konkrečiau tai būtų darbas su regionais. Na ir aišku 
stengsimės ieškoti naujų priemonių ir būdų, kaip situaciją taisyti. Dar kelios sferos, kurios jau 
pradėtos tačiau padirbėti dar reikia ir tai būtų įdarbinimo projektas, mokymai bei studentų 
įsitraukimas į Lietuvos studentų sąjungos veiklą. Manau praktikantų mes turėjom per mažai ir 
galėjom pasiūlyti tikrai daugiau praktikos vietų, kai veiklų tikrai apstu pas mus. Naujų vizijų nėra 
daug, tikslas kad tos priemonės, kurios buvo naudotos tikslams įgyvendinti ir nesuveikė, būtų 
pakeistos tomis, kurios suveiktų ir padėtų pilnai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. 

Vykintas Eidėnas (MRUSA)– Įstatuose yra numatyta, kad iki ataskaitos teikimo konferencijos 
Valdyba turi būti supažindinta su veiklos ataskaita ir finansine ataskaita. Ar Valdyba yra 
susipažinusi? 

Paulius Baltokas – Ar Valdyba yra susipažinusi aš nežinau, tačiau veiklos ir finansinė ataskaitos yra 
išsiųstos. 

Vykintas Eidėnas (MRUSA) -  Su kokias didžiausiais sunkumais esi susidūręs dirbant su Valdybos ir 
Tarybos nariais? 

Paulius Baltokas – Na informacija yra išsiųsta ir aš manau, kad valdyba su ja susipažino, tiesiog tai 
nebuvo užklausta jų pačių. Sunkumų tokių kaip ir nebuvo aš sakyčiau. Dirbti turi būti sunku ir jie 
turi sakyti, kas yra blogai, turi sakyti, kur reikia tobulėti ir pasistengti ir kurioje vietoj mes klystame 
ir darome blogai. Na kartais būna sunku prisišaukti, kai tikrai reikia pagalbos, galbūt kartais trūksta 
aktyvumo.  

Justinas Petkus (VDU SA) – Lyginant su ankstesniais metais šiandien dienai LSS yra tikrai mažiau 
matoma viešoje erdvėje, spaudoje ir tą parodo iškraipytos antraštės ir panašiai, klausimas kokios 
priežastys, kas tai lėmė? 
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Paulius Baltokas – Labai paprasta, tai lėmė turbūt žmonių, kurie ties tuo dirbo pasikeitimas. Tiesiog 
manau, kad kitaip būti negali pasikeitus komandai ir nepamirškime, jog  anksčiau mes turėjome du 
žmonės, kurie dirbo su vidine ir išorine komunikacija. Dabar mes turime vieną, kurį mes dar kartais 
apkrauname ir techniniais darbais. Tai tiesiog laiko lieka mažiau darbui ties komunikacija. Mes 
visada atvirai sakėm jog atėjom čia ir išmokti, tai nėra ekspertų biuras. Tai yra studentai atėję iš 
studentų atstovybių, kurie atėjo tobulėti ir augti, kurie turi atrasti ir suprasti. Šitas pastabas jau 
esame išgirdę vasaros gale ir rudens pradžioje ir manau, kad per visą šitą laiką galėjai pastebėti 
pakilimą. Jis nebuvo toks, koks buvo anksčiau, bet postūmis priekyje yra. Galbūt netgi galime 
aplenkti tai, kas buvo prieš. Kol kas taip, straipsnių mes turim mažiau ir mažiau jų išeina į 
žiniasklaidą, bet nesakyčiau, kad kiekybė šitoje vietoje turėtų būti didžiausia esmė. Nes su 
pagrindinių mūsų veiklų viešumu viskas buvo gerai. Na, kaip ir minėjau kartais tikrai pritrūksta 
kompetencijų tiek man, tiek žmogui dirbančiam su RSV ir atsitinka taip, kad yra iškraipomos 
antraštės ir panašiai, tačiau nieks negimsta tobulas. 

Indrė Leonova (KVK SA) – Kiek šiuo metu yra pritrauktų ilgalaikių partnerių iš verslo sektoriaus, 
kurie padeda LSS? 

Paulius Baltokas – Ilgalaikiai partneriai, kurie padeda finansiškai, šiuo metu yra „Tele“, „DnB“, 
„Swedbank“. Dėl naujų partnerių pritraukimo, tai šiuo metu tariamasi su „Lukoil“ dėl nuolaidų 
studentams ir dėl tam tikros finansinės naudos mums. Kalbant apie partnerius, kurie galėtų padėti 
veiklose, tai neatsisakome LiJOT, Alumni narių pagalbos bei Apskritųjų stalų išteklių. 

Justinas Petkus (VDU SA) – Vėl sugrįšiu prie komunikacijos. Ar studentų sąjunga turi kažkokią 
komunikacijos strategiją ar viskas yra daroma tiesiog spontaniškai? 

Paulius Baltokas – Komunikacijos strategijos nėra. Yra tam tikras komunikacijos veiklos planas, 
kuris toli gražu nėra strategija. Tikrai neveikiam taip, kad visi sprendimai susiję su komunikacija 
yra padaromi paskutinę minutę, visko neapsvarsčius ir neplanavus. Dažniausiai viską, kas yra susiję 
su komunikacija, planuojam ketvirčiais, pavyzdžiui, dėl Mokslo ir studijų įstatymo, kada turėtumėm 
išeit į spaudą su mokslų tyrimu, LURK‘u ir panašios datos.  Ne viskas pavyksta ir pasiseka, bet 
veiklos planai yra. 

8. SVARSTYTA: Kontrol ės komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos pristatymas 
Pranešėjas – Vytautas Urbonavičius 
 
Kontrolės komiteto narys Vytautas Urbonavičius pristato finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą 
(Priedas Nr.4) Kontrolės komitetas tikrindamas finansinę veiklą pažeidimų nerado. 
 
Laurynas Stalnionis – Ar turite klausimų Kontrolės komitetui?  
 
Diana Mickutė (KUSS)– Kodėl remiantis įstatais Taryba nebuvo supažindinta su finansine ataskaita 
prieš konferenciją?  
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Lukas Borusevičius (MRUSA) – Pastebėjimas Tarybai: visą laiką finansinės ir tarpinės ataskaitos 
būdavo teikiamos ir pristatinėjamos Tarybos posėdžių metu. Nematau didelės bėdos, kad Kontrolės 
komisija nesupažindino Tarybos iš anksto su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita. Su ataskaita 
ir visais skaičiais jus supažindino dabar ir, jeigu turite kažkokių klausimų susijusių su Kontrolės 
komisijos pateikia finansinės veiklos patikrinimo ataskaita, siūlyčiau klausti ir diskutuoti dabar. 
 
Monika Simaškaitė (KTU SA) – Pritariu Luko siūlymui. Kiekvieną Tarybos posėdį mes turėdavom 
pateiktą finansinės atskaitomybės ataskaitą ir būdavo pateikiami visi skaičiai. Ir jeigu iš tiesų buvo 
kažkokių klausimų, tai buvo Tarybos atsakomybė paklausti to laiku. Taigi siūlymas patvirtinti 
pateiktą veiklos patikrinimo ataskaitą ir tęsti konferenciją. 
 
Dainius Dikšaitis (LSS Alumni )– Aš turiu klausimų. Pernai prezidento ataskaita už finansus nebuvo 
patvirtinta, tai įpareigoja naujai išrinktą prezidentą ir organizaciją pateikti ataskaitą ir tvirtinti j ą už 
dvejus metus. Mano klausimas yra paprastas, ar pateikta ataskaita yra už dvejus metus, ar tik už 
šiuos metus? Kitas klausimas, kaip pati revizija dirba, jeigu nėra  pastebimi tokie įstatų pažeidimai? 
Projektinis finansavimas panašu yra mažiausias per dešimt metų ir kažkokių rekomendacijų iš 
revizijos pusės neišgirdome. Taigi iš esmės šiandien turime progą panagrinėti įdėmiau visą šitą 
situaciją ir priimti sprendimą. 
 
Paulius Baltokas – Norėčiau pakomentuoti visą situaciją. Taryba visų posėdžių metu buvo detaliai 
supažindinama su finansine ataskaita, visomis išlaidomis, pradedant nuo to, kiek lėšų yra išleista ant 
kuro, maisto ir t.t. Labai teisingas Dainiaus klausimas, kas pateiks ataskaitą už praėjusius metus, kai 
prezidento finansinė ataskaita nebuvo patvirtinta? Aš tiesiog noriu priminti, kad prezidento 
finansinė veikla nebuvo patvirtinta, kontrolės buvo patvirtinta. Ir už praėjusius metus finansinės 
ataskaitos tikrai nebus. Viskas yra pateiktą už laikotarpį, kuriame atsakingas buvau aš.  Todėl jums 
reikės priimti sprendimą šiandien ir dabar, taip pažeidimas yra konferencijoje. Jums reikia 
apsispręsti ar mes jį traktuojame ir konferenciją stabdome ir renkamės kitą kartą ar konferenciją 
tęsiame toliau? Svarbiausia yra ne skaičiai, kurie gali šimtu ar keliais šimtais nesutapti, svarbiausia 
yra mūsų idėja ir kiek mes esame atviri sau ir kitiems? Ar jūs suprantat už ką balsuojat, ar 
nesuprantat? Toliau siūlau priimti sprendimus. 
 
Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA) – Kadangi su ataskaita esame supažindinti dabar siūlymas 
konferenciją tęsti ir toliau užduoti klausimus, kaip yra numatyta darbotvarkėje ir jau atsakius į visus 
klausimus priimti kažkokius sprendimus. 
 
Laurynas Stalnionis – Situacija yra tokia, kad yra užfiksuotas procedūrinis įstatų pažeidimas, 
Taryba iš anksto nebuvo supažindinta su Kontrolės komiteto finansinės veiklos patikrinimo 
ataskaita. Tačiau noriu pabrėžti tai, atsižvelgiant į visus pateiktus siūlymus,  kad jūs dabar esate 
supažindinti su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita. Dabar konferencija turi priimti sprendimą. 
Siūlymas būtų Tarybai priimti pateiktą Kontrolės komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą 
ir toliau tęsti konferenciją? Ar galime bendru sutarimu pritarti šiam siūlymui?  
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NUTARTA: Bendru sutarimu pritarta t ęsti konferenciją. 
 
Laurynas Stalnionis – Ar dar turite klausimų Kontrolės komiteto pirmininkui? 
 
Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA) – Aš turiu klausimą Pauliui. Konkrečiai dėl reklamos įplaukų. Kodėl 
toks mažas skaičius? Ar nemanote, kad reikėtų šiek tiek daugiau padirbėti šitoje srityje? 
 
Paulius Baltokas – Čia yra suma už reklamą, kurią mes atvedam tiesiai į atstovybes.  
 
Robertas Valuckas (AK SA) – Kaip sekėsi sudarinėti pačią ataskaitą? Kaip sistemingai ji buvo 
sudarinėjama? Ir ar visi revizijos nariai buvo pilnai įsitraukę į darbą? 
 
Vytautas Urbonavičius (LSS Kontrolės komitetas) – Kaip žinote, šiuo metu Kontrolės komitetą 
sudaro trys nariai. Ruoštis pradėjome gana anksti, duomenis rinkti iš buhalterijos pradėjome kovo 1 
d. Kai, kurie revizijos nariai turėjo sveikatos problemų, kurios trukdė pilnai įsitraukti į darbą. 
 
 
9. SVARSTYTA: Kontrol ės komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimas 
Pranešėjas – Laurynas Stalnionis 
 
Kviečiu delegatus pasisakyti dėl Kontrolės komiteto veiklos patikrinimo ataskaitos. 

Kvorumo patikrinimas: 139 delegatai iš 148. 

BALSAVIMAS: 
UŽ - 115 
PRIEŠ - 10 
SUSILAIKIUSIŲ- 12 
 

NUTARTA: Kontrol ės komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaita patvirtinta. 

10. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas 
Pranešėjas –Laurynas Stalnionis 
 
Kviečiu delegatus pasisakyti dėl Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės 
tvirtinimo. 
 
BALSAVIMAS: 
UŽ – 113 
PRIEŠ – 10 
SUSILAIKIUSIŲ –16 
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NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos metinė finansinė veikla patvirtinta. 
 

11. SVARTYTA: Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos tvirtinimas 
Pranešėjas – Laurynas Stalnionis 
 
Kviečiu delegatus pasisakyti dėl Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos tvirtinimo. 
 
BALSAVIMAS: 
UŽ – 123 
PRIEŠ – 11 
SUSILAIKIUSIŲ – 6 
 
NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita patvirtinta. 
 
 
12. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos prezidento padėkos žodis 
 
Paulius Baltoko padėkos žodis ir padėkų įteikimas. 
 
13. SVARSTYTA: Dėl įstatų ir reglamento keitimo 
Pranešėjas – Paulius Baltokas 
 
Paulius Baltokas pristatinėja įstatų ir reglamento keitimo projektą. (Priedas Nr. 5) 
 
Laurynas Stalnionis – Reglamento keitimo projektas pristatytas, esate detaliai supažindinti su visais 
keičiamais punktais. Klausimas, ar sutinkate su pateiktu siūlymu keisti kai, kurias reglamento dalis 
ir jeigu nėra prieštaraujančių ar galime vienbalsiai pritarti pakeitimams? 
 
 
NUTARTA: Įstatų ir reglamento keitimo projektas patvirtintas. 
 
Paulius Baltokas – Siūlymas dėl projekto redakcinės komisijos: įpareigoju save ir Anastasiją Pydyk 
per artimiausias dvi savaites pateikti galutinę redakciją. 
Laurynas Stalnionis – Ar galime bendru sutarimu pritarti šiam siūlymui? 
 
 
NUTARTA: Paulius Baltokas ir Anastasija Pydyk patvirtinti, kaip įstatų ir reglamento 
keitimo projekt ų redakcinė komisija. 
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14.SVARSTYTA: Kiti klausimai 
 
Pranešėjas – Laurynas Stalnionis 
 
Vienas iš klausimų dėl LSS strategijos kūrimo. Kviečiu Paulių Baltoką pristatyti informacinį 
pranešimą. 
 
Paulius Baltokas pristatinėja informacinį pranešimą dėl LSS strategijos kūrimo. 
 
Laurynas Stalnionis- Sekantis klausimas dėl priežiūros komiteto narių skaičiaus. Kas nori 
pasisakyti? 
 
Klaidas Palikevičius (LSS Valdyba) – Šiuo metu Priežiūros komiteto narių skaičius neatitinka įstatų. 
Pagal įstatus Priežiūros komisiją turi sudaryti 5 asmenys – pirmininkas ir keturi nariai. Šiuo metu 
komisijoje yra 3 asmenys, tačiau žinome, kad vienas asmuo planuoja greitu metu atsistatydinti. Ir 
tai reiškia, kad komisijoje liks tik du asmenys. Mano siūlymas būtų šiandien išsirinkti pilną ir 
veiksnų priežiūros komitetą. 
 
Paulius Baltokas – Pasiūlymas teisingas ir protingas. Bet klausimas ar teisėtas. Ir aš tiesiog visiškai 
be jokio nuomonės primetimo, nes tai turi būti jūsų sprendimas, noriu kad visi puikiai suprastume 
situaciją. Tai ką Klaidas siūlo, padėtų mums išvengti dar vienos konferencijos organizavimo, kas 
reikalautų daug pinigų ir be abejo laiko. Problema šitoje vietoje yra tiktais viena, ką pats Klaidas 
paminėjo. Buvęs reglamentas iš principo nusako Kontrolės komiteto rinkimą, nors dabar mes turim 
Priežiūros komitetą, ir tai yra tiesiog teisiškas neatitikimas. O kalbant apie dabar galiojantį 
Reglamentą, tai jis turi tam tikrą procedūrą, tai yra susipažinimas su kandidatuojančiais dvi savaitės 
prieš rinkimus ir parašų pateikimas. Šitoje vietoje reikėtų jūsų sprendimo ir atviro pasisakymo, nes 
jūsų nuomonė yra ypatingai svarbi šituo klausimu. 
 
Laurynas Stalnionis – Mano siūlymas būtų diskusija, tam kad prieitume prie sprendimo šiai 
situacijai. Ar yra norinčių pasisakyti? 
 
Andrius Zalitis (LSS) – Aš tiesiog noriu pakomentuoti situaciją. Jūs ką tik prabalsavot už 
reglamento pakeitimus, patvirtinote tam tikras nuostatas, kurios įgalioja mus turėti kokybiškai 
išrinktą Priežiūros komisiją. Jeigu jūs nusprendžiate, kad mes renkamės tą komisiją šiandien, 
vadinasi mes turime du skirtingus sprendimus, prieštaraujančius vienas kitam, priimtus tą pačią 
dieną, tų pačių žmonių. Tai yra keista ir manau, kad turėtumėt apie tai pagalvot. 
 
Monika Simaškaitė (KTU SA) – Andriau, suprantame tuos teisinius dalykus, bet mums šiandien 
reikia aktyviai veikiančio Priežiūros komiteto. Pritardama Klaido siūlymui manau, kad jį reikia 
išsirinkti šiandien, nes veikla negali sustoti. Siūlymas iš mano pusės būtų šiandien išsirinkti 
papildomai dar du žmones į Priežiūros komitetą. 
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Paulius Baltokas – Noriu priminti, kad kandidatai į Priežiūros komitetą pagal Įstatus privalo būti 
patvirtinti. Į Priežiūros komitetą nariai gali būti renkami tik tikrųjų narių buvę išrenkami du ir esami 
išrenkami trys valdymo/priežiūros organų nariai. Tai yra mūsų įstatai ir vienintelis mano klausimas 
būtų toks, kad jeigu mes priimam sprendimą šiandien išsirinkti papildomus du narius į Priežiūros 
komitetą, kaip užtikrinti, kad tie žmonės tikrai yra buvę arba esami tikrųjų narių valdymo/priežiūros 
organų nariai? 
 
Lukas Borusevičius (MRUSA) – Šiandien šioje vietoje yra susirinkę beveik visi savivaldų 
prezidentai, tai manau, kad dar šiandien galime parašyti raštus. 
 
Jolita Rasimavičiūtė (ASU SA) – Šiandien visi susirinkome čia ir turime puikią galimybę išsirinkti 
pilną Priežiūros komitetą. 
 
Laurynas Stalnionis – Siūlymas delegatams, ar pritariate siūlymui šiandien išsirinkti pilną 
Priežiūros komitetą? Ar galime bendru sutarimu pritarti šiam siūlymui? 
 
 
 
NUTARTA: Bendru sutarimu pritarta si ūlymui  šiandien išsirinkti piln ą Priežiūros komitetą. 
 
 
Vytautas Kumpis pateikia raštą dėl atsistatydinimo iš Priežiūros komiteto narių. (Priedas Nr.6 ) 
 
Laurynas Stalnionis – Šiuo metu mes turime du Priežiūros komiteto narius, dar trūksta trijų. Ar yra 
kandidatų? 
 
Monika Simaškaitė (KTU SA) – Siūlau Skomantą Rukuižą ASU SA narį.  
Lukas Borusevičius (MRUSA) – Siūlau MRUSA Valdybos pirmininką Edmontą Šiugždą.  
Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA) – Į LSS Priežiūros komitetą siūlau LSS Alumnį, Aurimą Miknių. 
Diana Mickutė (KUSS)  – Siūlau Žilviną Stankevičių . 
Antanas Girčys (LSS Alumni)– Siūlau Dainių Dikšaitį. 
 
Kandidatų prašymų pateikimas (Priedai Nr. 7;8;9;10;11) bei prisistatymai. 
 
Laurynas Stalnionis – Ar yra prieštaraujančių dėl Vytauto Kumpio atsistatydinimo? Jeigu nėra, ar 
galime bendru sutarimu patvirtinti jo atsistatydinimą? 
 
 
NUTARTA: Bendru sutarimu Vytauto Kumpio atsistatydi nimas patvirtintas. 
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Laurynas Stalnionis – Dabar kviečiu delegatus balsuoti dėl veikusių valdymo organų organizacijose 
narių priėmimo į LSS Priežiūros komitetą. Balsuosime arba už Dainių Dikšaitį, arba už Aurimą 
Miknių. 
 
Kvorumo tikrinimas: 131 iš 148. Balsavimas teisėtas. 
 
BALSAVIMAS: 
UŽ DAINIŲ DIKŠAITĮ – 40 
UŽ AURIMĄ MIKNIŲ – 86 
 
NUTARTA: Aurimas Miknius išrinktas į LSS Priežiūros komitetą. 
 
Laurynas Stalnionis – Kviečiu delegatus balsuoti dėl esamų valdymo organų organizacijose narių 
priėmimo į LSS Priežiūros komitetą. Balsuosime už kiekvieną atskirai.  
 
BALSAVIMAS: 
UŽ EDMONTĄ ŠIUGŽDĄ – 69 
UŽ SKOMANTĄ RUKUIŽĄ – 107 
UŽ ŽILVINĄ STANKEVIČIŲ – 60 
 
 
NUTARTA: Skomantas Rukuiža ir Edmontas Šiugžda išrinkti į LSS Priežiūros komitetą. 
 
Laurynas Stalnionis – Siūlymas Ritą Gudaitytę palikti Priežiūros komiteto pirmininke. Ar galime 
bendru sutarimu pritarti šiam siūlymui ir patvirtinti Ritą Gudaitytę, kaip priežiūros komiteto 
pirmininkę? 
 
 
NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinta, kad Prieži ūros komiteto pirmininku lieka Vytautas 
Urbonavičius. 
 
 
15. SVARSTYTA: Konferencijos uždarymas 
Pranešėjas – Laurynas Stalnionis 
 
Siūlau konferencijai bendru sutarimu patvirtinti visus šiandien priimtus sprendimus. 
 
NUTARTA: Bendru sutarimu visi konferencijos nutarim ai patvirtinti. 
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Laurynas Stalnionis – Skelbiu Lietuvos studentų sąjungos ataskaitinę konferenciją uždarytą. 

 

 

 

 

 

Pirmininkaujantis      
 Laurynas Stalnionis 

 

 

Sekretoriaujanti      
 Brigita Zemenskaitė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


