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Konferencijos pirmininkas: Vilius Sekevičius 

Konferencijos sekretorė: Jurgita Dobilaitė 

Dalyvavo: LSS delegatai (Priedas Nr. 1) ir Konferencijos svečiai (Priedas Nr. 2). 

 

DARBOTVARK Ė: 

11:00 – 12:00  Konferencijos dalyvių (delegatų) registracija;  

12:00 – 12:30  Konferencijos atidarymas, sveikinimo kalbos;  

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 – 14:10  Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas; 

14:10 – 14:45  Padėkos ir sveikinimo žodžiai; 

14:45 – 15:15  Pertrauka; 

15:15 – 15:35  Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos pristatymas; 

15:35 -  15:55  Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimas; 

15:55 – 16:05 Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 

16:05 – 16:15  Prezidento veiklos ataskaitos tvirtinimas; 

16:15 – 16:45  Kandidatų į Lietuvos studentų sąjungos prezidentus pasisakymai; 

16:45 – 17:15  Kandidatų į Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetą pasisakymai; 

17:15 – 17:35 Lietuvos studentų sąjungos Prezidento ir Priežiūros komiteto narių rinkimai. 

17:35 – 17:55  Pertrauka; 

17:55 – 18:10  Kiti klausimai. 

 

 

 



 
 

 

 
                                      

 

 

Dalyvių registracija. 

 

Į Konferenciją užsiregistravo 149 delegatai iš 158 balso teisę turinčių. Dalyvių registracijos 

sąrašas pridedamas prie protokolo (Priedas Nr. 1). 

 

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 ir rinkimų konferencijos atidarymą. 

Sveikinimo žodį tarė: Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Seimo narys Juras 

Požėla, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas Viktoras Senčila, Valstybinio studijų 

fondo atstovė Milda Papinigienė, Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ direktorius 

Mindaugas Rutkauskas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka.  

 

2. SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko ir sekretori aus tvirtinimas. 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas 

 

Vadovaujantis LSS Įstatais, Prezidentas suderinęs su Valdyba teikia Konferencijai siūlymą 

dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio asmenų.  

SIŪLYMAS: Paulius Baltokas siūlo Konferencijos pirmininku išrinkti Vilių Sekevičių (KTU ir LSS 

alumni), o Konferencijos sekretore Jurgitą Dobilaitę (KTU SA). 

Daugiau siūlymų nebuvo. 

NUTARTA: bendru pritarimu Konferencijos pirmininku išriktas Vilius Sekevičius, o sekretore 

Jurgita Dobilaitė. 

  

3. SVARSTYTA: Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 

Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius  

 

SIŪLYMAS: į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Virginiją Zeleckytę (MRUSA), Gabrielių Bružą 

(LEU SA), Justiną Petkų (VDU SA), Gabrielę Gendvilaitę (ŠUSA), Martyną Lastauską (LSU SA) 

(visi asmenys, išskyrus Justiną Petkų, būti balsų skaičiavimo komisijoje sutiko). 

Daugiau siūlymų nebuvo. 



 
 

 

 
                                      

 

 

NUTARTA: bendru sutarimu balsų skaičiavimo komisija, kurią sudaro Virginija Zaleckytė, 

Gabrielius Bružas, Gabrielė Gendvilaitė ir Martynas Lastauskas, patvirtinta. Balsų skaičiavimo 

komisijos pirmininkė – Gabrielė Gendvilaitė.  

 

4. Kvorumo tikrinimas. 

 

Konferencijoje užsiregistravo 149 balso teisę turintys delegatai. Balsų skaičiavimo komisija 

patikrino, kad iš viso salėje buvo 147 delegatai iš 158 balso teisę turinčių ir patvirtino, kad 

kvorumas yra susidaręs ir Konferencija teisėta.  

 

5. SVARSTYTA: Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas. 

Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius  

 

SIŪLYMAS: Konferencijos pirmininko Viliaus Sekevičiaus siūlymas patvirtinti darbotvarkę. 

Daugiau siūlymų ir klausimų nebuvo.  

NUTARTA: bendru sutarimu Konferencijos darbotvarkė patvirtinta. 

 

6. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas. 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas 

 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pristatė Lietuvos studentų sąjungos 

veiklos ataskaitą nuo 2014 m. kovo 29 d. iki 2015 m. kovo 27 d. (Priedas Nr. 3). 

Užduodami klausimai prezidentui. 

 

KLAUSIMAS: Akvilė (KVK SA). Pristatyme pasigedau informacijos apie LSS įvaizdžio formavimą, ar jis 

nebuvo svarbus? Kokiomis priemonėmis jis buvo gerinamas? Taip pat žinome, kad yra daug kanalų, 

kuriuose galite viešinti savo informaciją, tai daroma ir puslapyje www.studentas.lt, tačiau ten talpinama 

identiška informacija kaip ir www.lss.lt puslapyje, ar taip yra todėl, kad tas puslapis neveikia? Kur būtų 

galima rasti dar papildomos informacijos?  

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Pradedant nuo pradžių, noriu pabrėžti, kad įvaizdis tikrai buvo labai svarbus, visada 

žiūrėdavome kada, kur ir kaip vertėtų pasisakyti spaudoje, bandėme pateikti ekspertinę nuomone klausimais susijusiais 

su jaunimo garantinių iniciatyvų ir LR Mokslo studijų įstatymo temomis. Nesinorėjo, kad organizacija būtų tik vienas 

veidas – aš, dėl to savo nuomonę taip pat pateikdavo Andrius Zaltis. Dėl puslapio www.studentas.lt ir ten esančios 

informacijos, tai yra taip, kad mes turime tą „domeną“ ir j į efektyviau planuojame naudoti ateityje, todėl laikinai iš jo 



 
 

 

 
                                      

 

 

yra automatiškai nukreipiama į www.lss.lt puslapį vietoje to, kad puslapis būtų tuščias ar rašytų, jog ten atliekami 

techniniai darbai. Kur dar ir kaip dar būtų galima viešinti informaciją? Atsakysiu paprastai – atstovybių puslapiuose ir 

tinklalapiuose, Facebook puslapiuose. Pasisakymu apie seimo narių skirstymą į kategorijas pasidalino visos savivaldos, 

taip pat ir www.15min.l t, www.balsas.lt ir www.alfa.lt. Kas toliau? O kas toliau, tai visada stengiamės duoti 

komentarus, taip pat kartais ir patys paskambiname ir pasisakome tam tikrais klausimais. O ko dar dažniausias 

nesimato ir į kur komunikacija yra nukreipta? Nekartą teko lankytis LRT, Žinių radijuje, tai nepopuliaru tarp studentų, 

bet jų laidų klausosi Seimo nariai, tokiu būdų informacija pasiekia ir juos. 

KLAUSIMAS: Mantas (svečias). Gal galėtum pasakyti bent kelis pavyzdžius kur buvo įdarbinti tie 80 

studentų? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Galėčiau pasakyti du pavyzdžius. Pirmas: tai jie buvo įdarbinti pagalbiniais 

darbuotojais Litexpo parodoje. Antras: (didžioji dalis studentų) fejerverkų pardavinėjimo vietose. Jei pirkote 

fejerverkus nuo Vilniaus apskrities iki Kauno, tai didelė tikimybė, kad juos pirkote būtent iš tų studentų.  

KLAUSIMAS: Gabija (KUSS): esi minėjęs (apie LSP), kad kelių metų bėgyje ISIC kaip ir nebus, tiksliau 

nebebus kaip konkurento. Kodėl tu taip teigi? Kaip mes to pasieksime? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Apie tai jau šiek tiek kalbėjau. Jei sugebėsime ir įgyvendinsime tokį modelį 

kaip ASU, tai ISIC liks (jo mes negalime panaikinti), tačiau nebus rimtas konkurentas. ASU net 98% 

pirmakursių turi LSP tai parodo, kad tokiu būdu tai tikrai gali būti pasiekta. 

KLAUSIMAS: Martynas (LSU SA). Kaip žinia yra dar ir trečia, ganėtinai maža kortelė - „IESN card“, kuri 

planuoja jungtis ISIC ir bandys stipriau konkuruoti su LSP. Ar tai jūsų nebaugina?  

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Visiškai ne, nes jei privatus verslas ieško partnerio su tikslu susijungti ir 

konkuruoti prieš ne verslo ir ne pelno siekiančią organizaciją, manau, kad tai yra stiptus atsakas, jog mes 

dirbame pakankamai gera ir teisinga linkme. 

KLAUSIMAS: Donatas (KVK SA). Beveik lygiai prieš du metus savo veiklos gairėse kalbėjai apie savivaldų 

stiprinimą. Pokalbio apie dabartines tavo vizijas metu supratau, jog dabar manai, kad LSS priklausančios 

savivaldos turi ateiti pačios iš savęs stiprios, o ne LSS turėtų jas stiprinti. Kodėl tavo požiūris pasikeitė? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Galbūt ne iki galo mane supratai, iš tikro yra noras, kad ne LSS aiškintų joms 

ką jos turi mokytis. Norima, kad atstovybės toliau burtųsi ir prašytų sau mokymų. Taip pat norima mokymus 

daryti ne viena linija, o ciklais, priklausomai nuo to kada startuoja atstovybės ir kada pasikeičia atstovybių 

ciklai (pavasarį ir rudenį). Nes iki šiol viskas priklausydavo nuo to kaip atstovybei pasisekdavo papulti į LSS 

mokymus: arba ji startuoja su daugiau žinių, arba su mažiau ir turi laukti, todėl šioje vietoje ypač norisi tą 

laukimo principą išimti. Tačiau taip pat noriu pabrėžti, kad per šios metus labai pritrūko pačių atstovybių 

skambučių ir pasakymo: „Norim, atvažiuokit, padarom. Mums trūksta to ir to ir to“. Tos, kurios skambino 

tikrai sulaukė pagalbos. 

KLAUSIMAS: Donatas (Alumni) Pasitarėme tarp alumni ir nusprendėme, kad pasigedome informacijos apie 

tarptautinę veiklą ir šią sritį. Norime sužinoti ką LSS nuveikė šioje plotmėje. Ir kitas klausimas. Mus pasiekė 

tokia informacija, kad per paskutinius du metus daugiausiai keliavo Andrius Zailtis. Norėtume, kad jis 

pasisakytų ką jis nuveikė, nes tokios informacijos nesulaukėme.  



 
 

 

 
                                      

 

 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Esminiai su dalykai nuveikti Europos studentų sąjungoje: pirmas tai - Andrius 

Zalitis pripažintas ir išrinktas kaip žmogus, kuris važiuos vertinti Turkų sąjungos t.y. ar ji gali ar negali 

papulti į Europos studentų sąjungą; antras – praplėtėme savo bendravimo ratą, (pradėta bendrauti su 

čekais, slovakais, lenkais). Į užsienį vyko ne tik Zalitis. Mes ypatingai stengėmės, kad išvyktų ir Tarybos (ar 

net jai nepriklausantys) nariai.  

ANDRIAUS ATSAKYMAS: Taip, iš tikro kartais teko važiuoti ir vienam į užsienį, tai man buvo skaudi ir 

sunki patirtis. Jei Paulius bus išrinktas dar vienai kadencijai, tai iš kart taikyčiau tam tikras priemones, kad į 

užsienyje vykstančius renginius vyktų ir kiti nariai. Kalbant apie tarptautinę veiklą norėčiau pabrėžti kelis 

identifikatorius, kurie parodo mūsų pripažinimą. Tai Maksimas Milto išrinktas Europos studentų sąjungos 

vykdomojo komiteto nariu. Taip pat mes turime unikalią poziciją: mes esame Šiaurės šalių sąjungoje, bet 

puikai sutariame ir suprantame kitus politinius aljansus. Kaip buvome, taip ir išlikome tam tikru tiltu, kuris 

supranta visas šalis veikiančias Europos studentų sąjungoje. Patys, pripažinsiu, buvome ne maži kritikai 

(kritikavome naująją komandą, pasisakymus, prioritetus), kaip ir minėjo Paulius buvome įraukti ir į keletą 

darbo grupių, todėl galiu teigti, kad buvome aktyvūs, buvome matomi ir turėtume pakliūti bent jau į šalių 

TOP 10.  

KLAUSIMAS: Pranas (KVK SA). LSS tinklapyje yra nurodytos 2005 metų strateginės gairės? Ar per 10 metų 

neatsirado nauja strategija? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Yra ir naujesnės gairės, kurios aprašo ir tam tikrą sąjungos veiklos modelio 

pokytį. Ne veltui dėl to yra sukurta darbo grupė, kuri jau pradėjo judėti aiškiame lygmenyje. LSS trūksta 

strategijos. LSS trūksta ir vertybių, į kurias įsigilintume visi. LSS vertybėmis asmeniškai aš laikau tai, kad 

MES esame LSS; taip pat tai turėtų būti atvirumas; ėjimas link, o ne į studentą. Mėnesio eigoje, sutarus laiką 

vyks susitikimas, kurio metu bus pradėta kalbėti apie tas vertybes. Tikėtina, kad strategija taip pat bus 

tobulinama Asamblėjoje, nes tik tada kada kiekvienas norintis narys prisidės prie kūrimo ji bus kažko verta. 

KLAUSIMAS: Monika (KTU SA). Kokia buvo didžiausia pamoka per šiuos dvejus kadencijos metus? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Kad reikia dar mokytis. Iš tiesų, jų buvo ne viena ir ne dvi, vienos buvo 

sunkesnės, kitos buvo lengvesnės. Sunkiausia pačioje pradžioje buvo prisitaikyti, suprasti ir bendrauti su 

Seimo nariais, Švietimo ir mokslo ministru ir kitais, nes tu ateini iš visai kitokio lygmens. Tai užtruko ilgai ir 

buvo nebloga pamoka. 

KLAUSIMAS: Diana (Alumni). Prieš 2 metus stovėjai ir sakei: „Mes LSS 2015“ ar pasiekėte tai, ar dar ne?  

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Pasiekėme tik dalinai, pradėjome mažus žingsnius, stengėmės kviesti visur 

(prezidentai ėjo į Švietimo ir mokslo ministeriją, Seimą). Tai neįvyksta taip greit, tam tikri žingsniai buvo 

atlikti ir manau, kad jie buvo atlikti sėkmingai. 

KLAUSIMAS: Eglė (LEU SA). Trys didžiausi darbai, kurie jūsų nuomone padėjo pamatą būsimoms LSS 

veikloms. 



 
 

 

 
                                      

 

 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Jų buvo ir daugiau. Visų pirma - tai deklaracijos pasirašymas su Vyriausybe, 

visų antra - tai Lietuvos studentų sąjungos pripažinimas Kovo 11 dienos proga, visų trečia - tai geri žodžiai, 

kuriuos girdėjome iš prezidentų, kai pradėjome keisti procesus. 

 

7. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas 

 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pristatė 2014 m. kovo mėn. 1 d. – 

2015 m. vasario mėn. 28 d. finansinę ataskaitą (Priedas Nr. 4). 

Užduodami klausimai. 

 

KLAUSIMAS: Artūras (Alumni): Džiaugeisi, kad stipendijų ir kiti fondai padidėjo. Matoma, kad Švietimo ir 

mokslo ministerija parėmė (finansavo projektus) ~ 98 tūkst. Lt. Visi puikiai žinome, kad tas pats LSS kaip ir 

bet kuri kita savivalda turi teisę į tiesioginę paramą (tiek iš valstybės tiek iš aukštosios mokyklos). Kas šiuo 

klausimu yra daroma? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Dėl valstybinės paramos nėra daroma daug, tačiau ministerijos projektų 

fondas didėja, lygiagrečiai vyksta derybos dėl LSP kainų, ir tai turėtų šiek tiek pagebėti šioje vietoje.  

KLAUSIMAS: Akvilė (KVK SA) Matau, kad ataskaitoje labai daug projektinių lėšų. Ar yra daroma kas nors, 

kad būtų pritrauktos pajamos? Iš ko gyventų LSS, jei projektų lėšų nebeliktų? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Yra daroma, bet tai daroma neypatingai sėkmingai 

(partnerystės programa, įdarbinimo projektas). Verta kalbėti toliau apie projektų ir socialinių paslaugų 

plėtimą, bet tam reikia investicijų, kurių kol kas jų nėra, nes turime mokėti skolas, bet dviejų metų 

perspektyvoje, manau, jau galėsime drąsiau apie tai kalbėti. 

KLAUSIMAS: Martynas (LSU SA). Kalbėdamas apie 2 % anketas minėjai, jog nori kad padidėtų iš jų 

surenkama suma. Kokiomis priemonėmis sieksite tų pajamų didėjimo?  

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Visų pirma jas pildyti ir teikti bus bandoma paskatinti biuro darbuotojus ir 

alumni. Po truputį bus stengiamasi imtis tam tikrų iniciatyvų šios kultūros kūrimui, taip pat visų pirma apie 

tai reikia kalbėti su Taryba ir nuspręsti kiek mes galime „spausti“ savo narius. 

KLAUSIMAS: Artūras (Alumni). Minėjai, kad 2 % perves alumni. Ką darėte norėdami įtraukti alumni į savo 

veiklą? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Manome, kad alumni reikia įtraukti, pats Artūrai apie tai puikiai pasakojai 

Asamblėjoje. Šiuo metu įtraukimas vyksta gana asmeniškai - kada man reikia kažkokios tai pagalbos. Kaip 

tai padaryti plačiau? Apie tai dar reikės galvoti. Galbūt šalia Asamblėjos ar prieš Kalėdas reikės 

organizuoti neformalius susitikimus. Alumni svarbu 3 dalykai: kad juos girdėtų; jie nori girdėti apie tai kas 

vyksta; jie nori jaustis dalimi. Kažkokiu tai būdu reikės išpildyti šiuos dalykus. 



 
 

 

 
                                      

 

 

KLAUSIMAS: Donatas (Alumni). Kiek buvo skirta lėšų ir kokiomis priemonėmis buvo keliamos biuro 

darbuotojų kompetencijos? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Iš tikrųjų nebuvo skiriama daug lėšų šitoje vietoje. Bet visada stengėmės biuro 

darbuotojus išleisti į tuos mokymus, į kuriuos jie norėjo vykti. Taip pat Andrius Zalitis stengėsi vykdyti 

besimokančios organizacijos kultūrą, kuomet biuro nariai vieni kitiems papasakodavo, pamokydavo ir mano 

nuomone tai puikiai veikė.  

KLAUSIMAS: Vilius Sekevičius (Alumni): Ar patį kaip vadovą tenkina proporcijos išlaidose tarp to kiek 

pinigų tenka projektams, ugdymui, komandiruotėms, renginiams. Pats santykis ir prioritetai atitinka pačio 

viziją? 

PREZIDENTO ATSAKYMAS: Neatitinka, santykis turėtų būti kitoks. Turi būti skiriamas didesnis 

finansavimas savivaldoms. 

 

8. Lietuvos studentų sąjungos prezidento padėkos žodis. 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas 

 

Paulius Baltokas paskelbė, kad nori padėkoti LSS draugams; Buvo įteikta padėka Ministrui 

Pirmininkui, jam dėkojama už bendradarbiavimą siekiant kurti geresnę aplinką studentams ir 

iniciatyvų palaikymą. Ministras Pirmininkas tarė sveikinimo žodį studentams.  

Paulius Baltokas įteikė padėką Rimantui Vaitkui. Rimantas Vaitkus tarė sveikinimo žodį. 

Paulius įteikė padėką LURK prezidentui Alfonsui Daniūnui. Alfonsas Daniūnas tarė 

sveikinimo žodį.  

Paulius įteikė padėkas LSS Valdybai, Tarybai, Priežiūros komitetui ir organizacijoms.   

 

9. Pertrauka.  

 

10. SVARSTYTA: Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos pristatymas. 

Priežiūros komiteto narys Aurimas Miknius 

 

Priežiūros komiteto narys Aurimas Miknius pristatė finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą 

(Priedas Nr. 5). Priežiūros komitetas tikrindamas finansinę veiklą pažeidimų nerado, teigiamai 

vertino sprendimą atsisakyti grynųjų pinigų, skolos mažinimą. 

Klausimų Priežiūros komitetui nebuvo. 

 

 



 
 

 

 
                                      

 

 

11. SVARSTYTA: Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimas. 

Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius 

 

Kvorumo tikrinimas: 149 delegatai iš 158.  

SIŪLYMAS:  tvirtinti Kontrolės komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. 

BALSAVIMAS:  UŽ – 137; PRIEŠ – 6; SUSILAIKĖ- 4. 

NUTARTA:  Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaita patvirtinta. 

 

12. SVARTYTA: Lietuvos studentų sąjungos finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 

Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius 

 

SIŪLYMAS:  tvirtinti Lietuvos studentų sąjungos finansinę atskaitomybę. 

BALSAVIMAS:  UŽ – 149; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0. 

NUTARTA:  Lietuvos studentų sąjungos finansinė atskaitomybė patvirtinta. 

 

13. SVARTYTA: Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius 

 

SIŪLYMAS:  tvirtinti Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitą. 

BALSAVIMAS:  UŽ – 149; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0. 

NUTARTA:  Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita patvirtinta. 

 

14. SVARSTYTA: Kandidatų į Lietuvos studentų sąjungos prezidentus pasisakymai.  

Kandidatas į Lietuvos studentų sąjungos prezidento postą Paulius Baltokas 

 

Kandidato į Lietuvos studentų sąjungos prezidento postą Paulius Baltokas pristatė savo 

veiklos planus (Priedas Nr. 6). 

Užduodami klausimai: 

 

KLAUSIMAS: (Neprisistatė). Tavo gyvenimo aprašyme buvo paminėta, kad atstovauji 125 tūkst. studentų 

visose institucijose. Ar yra tekę daryti tyrimą kaip patys studentai mato Lietuvos studentų sąjungą? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Ne, bet jis yra numatytas vykdyti ateityje.  

KLAUSIMAS: (Neprisistatė). Kaip motyvuoji komandą? 



 
 

 

 
                                      

 

 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Turiu lipdukų sistemą. O jei rimtai, tai motyvuojame vienas kitą, leidžiame 

laiką kartu. 

KLAUSIMAS: Martynas (LSU SA). Cituoja įstatų 6.2 punktą. Kokia jūsų sveikatos būklė? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Darbui tinkamas, reikalingi akiniai.   

KLAUSIMAS: (Neprisistatė). Norėčiau sužinoti kokios yra tos 5 temos ar nemanai, kad jų per mažai? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Tai temos, kurias Lietuvos studentų sąjunga pradėtų pristatinėti kaip savo 

temas (tokios kaip akademinis sąžiningumas). Kokios jos ir ar jų turėtų būti daugiau turėtų nustatyti Taryba, 

tai turi būti proaktyvios temos – temos, su kuriomis norima dirbti nuolatos, todėl manau, kad 5 temos yra 

pakankamai ambicinga. 

KLAUSIMAS: Gabrielė (ŠUSA): Kalbėjai, kad ataskaitiniu laikotarpiu savivaldos buvo stiprinamos tiek, 

koks buvo jų poreikis. Kokią sritį labiausiai norėtum stiprinti studentų atstovybių veikloje? Kaip visa tai 

įsivaizduoji kaip vadovas? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Kaip turėjome taip ir turėsime tam tikrą stiprinimo programą su tam tikromis 

numatytomis gairėmis. Atstovybes labiausiai norėčiau stiprinti drąsoje, tačiau kaip tai pasiekti - nežinia. Nes 

būna, kad atstovybes mato ir žino kas blogai pas jas universitetuose ar kolegijose, bet drąsos dažnai 

pritrūksta (ne kompetencijų). Taip pat bendrosios stiprinimo gairės bus numatytos Tarybos metu. Taip pat 

norima atstovybes stiprinti iš techninės dalies: įstatai, aprašai, deklaracijos į VMĮ. 

KLAUSIMAS: Martynas (LSU SA). Kokiomis priemonėmis žadi stiprinti neaktyvias savivaldas? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Būsiu nepopuliarus, bet manau, kad atėjo laikas Lietuvos studentų sąjungai ir 

Tarybai priimti tam tikrus sprendimus su neaktyviomis narėmis. Kai apie tai pradėsim kalbėtis, galbūt tada 

jos pajaus, kad būti pasyviais nariais nėra prasmės šioje Sąjungoje. 

KLAUSIMAS: Diana (Alumni). Sakei, kad renkamas ne prezidentas, o komanda? Nemanai, kad komanda 

turėtų būti ekspertai dirbantys nuolatos ir nesikeičiantys? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Tam tikra dalis žmonių galėtų būti tokia (puikus pavyzdys Andrius Paurys). 

KLAUSIMAS: Artūras Šaltis (Alumni). Jungtinės partnerystės sutartis. Tavo vizija ir nuomonė. 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Girdimas aiškus nepasitenkinimo tonas šia sutartimi, todėl laukiama birželio, 

kada bus galima nutraukti sutartį arba ją persiderėti. 

KLAUSIMAS: Artūras Šaltis (Alumni). Alumni integracija. Apie tai neminima, o aš manau, kad organizacija 

be istorijos - mirusi organizacija. 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Apie tai bus pradėta kalbėtis tada, kada alumni bus kviečiami į fokus grupę dėl 

strategijos. 

KLAUSIMAS: Agnė (LAJM SA). Gal galėtum įvardinti 3 nesėkmingiausius tavo darbus praėjusioje 

kadencijoje? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Pirmas: makaronai su „tušonke“ per Asamblėja; antras: vos atėjus buvo sunku 

keisti ir suprasti procesus; trečias: alumni įtraukimas. 

KLAUSIMAS: Živilė (KUSS). Ekspertų tinklas. Ar tai pavyko? Jei ne, tai kodėl? 



 
 

 

 
                                      

 

 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Taip, pavyko dalinai. Buvo pakankamas pasyvumas iš atstovybių, todėl jis nėra 

iki galo pabaigtas. Pavardės ir vardai yra surinkti ir kiek jūs esate skambinę dėl mokymų ar panašiai 

dažniausiai buvo rekomenduojamas žmogus iš to dokumento, tiesiog jis nėra pristatytas ir apipavidalintas. 

KLAUSIMAS: Santa (ŠUSA). Ar bus daromos kažkokios iniciatyvos dėl narių stebėtojų. Ar žadate juos 

motyvuoti? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Aš manau, kad jie motyvuojami pakankamai daug, nes mažai skiriasi nuo 

tikrųjų narių. Tapimo tikrais nariais negalima tempti ar spausti, jis turi įvykti savaime. Motyvuojame juos 

bendraudami ir rodydami dėmesį. 

KLAUSIMAS: Rokas Jurkonis. Kaip bus su VU SA? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Jei kalbama apie tai ar įmanoma, kad VU SA bus LSS dalimi. Tai atsakysiu 

paprastai - tai įmanoma tada, kai VU SA manys kad visos kitos atstovybės yra lygios su ja. 

KLAUSIMAS: (Neprisistatė). Ar bus sukurta LSP partnerystės darbo grupė? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Ne, nes kol kas nėra dėl ko jos kurti. Jei pavyks pakeisti esamus dalykus tam 

atsiras atskiras žmogus, kuris tuo užsiims (socialiniai ir kiti projektai). 

KLAUSIMAS: Donatas (KVK SA). Kokiais kriterijais rinkaisi žmones dirbančius su LSP, nes keitėsi LSP 

grąžinimo sistema todėl studentų atstovybės gauna daug klausimų, į kurios pačios negali atsakyti. 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Atsakingų žmonių už aptarnavimą nesirinkau, tavo minėtoms problemos 

išspręsti bus bandoma įvesti skambučių liniją. 

KLAUSIMAS: Justinas (Alumni). Ar galėtum pažadėti kada LSS turės patvirtintą strategiją? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Manau kad galimą tvirtini strategijos variantą (ne patvirtintą), sąjunga turės 

Asamblėjoje. 

KLAUSIMAS: (Neprisistatė). Minėjai, kad turime daug naujų narių, delegatų. Kodėl tie žmonės turėtų 

balsuoti už tave? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Nėra už ką daugiau balsuoti. 

KLAUSIMAS: Linas Leonas. Kaip į LSS veiklą įtrauksite doktorantus? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Bus norima turėti doktorantus vienijančių sąjungų ar grupių pasisakymus, 

mintis prieš tarybos posėdžius. Tam kad taryba suprastų kokia yra tam tikra problema ir galėtų kliautis 

būtent tų žmonių nuomone.  

KLAUSIMAS: Vida. Kodėl nėra šiandien daugiau kandidatų? Ar auginai naujų lyderių LSS, ar ne? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Tai reiškia, kad arba dirbom labai gerai, arba labai blogai. Lyderiai neturi 

būti auginami, jie auga patys. Iš Tarybos tikrai galėjo išaugti lyderių, kodėl jie nestovi čia reikėtų paklausti 

jų. 

 

KLAUSIMAS: Ieva. (VGTU SA). Ar nebūtų protingiau ne konkuruoti su ISIC, o prisijungti jį kaip dar vieną 

finansavimo šaltinį? 



 
 

 

 
                                      

 

 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Ne, nes konkuruoti ar jungtis su visomis nuolaidų kortelėmis būtų per brangu. 

Tai būtų naudinga tik trumpuoju laikotarpiu. LSP - tai pažymėjimas, kurį galime koreguoti visi, taip kaip 

patys norime. 

KLAUSIMAS: Mažvydas (ISM SA). Ar bandei įsivertinti komandos darbą? Kokiais kriterijais remiantis 

atsirinkai žmones į naują komandą? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Biuro darbą bandėme įsivertinti atlikdami tam tikras Tarybos apklausas, 

įvertinimas buvo aukščiau nei vidurkis. Pagal ką rinkausi komandą šiandien jau įvardinau (pakartoja). 

KLAUSIMAS: Vilius (Alumni). Kokia Lietuvis studentų sąjungos prezidento pozicija dėl privalomos karinės 

tarnybos? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Gaila, kad nesame įtraukiami į procesus ir diskusijas. Mano pozicija aiški, 

manau, kad studento statusas neturėtų būti atidėjimas, o pats šaukimas – loterija. 

KLAUSIMAS: Klaidas (Alumni). Šiuo metu situacija paprasta: LSS neina ir nedirba su žiniasklaida. Nebuvo 

viešo kvietimo kandidatuoti ir užimti LSS prezidento postą. Tai buvo paskelbta tik www.lss.lt, nebuvo to 

daryta net LSS Facebook puslapyje, kuris yra daug lankomesnis, nei dienraščiuose. Kodėl susiklostė tokia 

situacija, ar ateityje tai keistum? 

KANDIDATO ATSAKYMAS: Be jokios abejonės tai reiktų keisti. Ir beje, kaip Valdybos narys kitą kartą tai 

galėtum pasakyti prieš 2 savaites ir tai būtų sutvarkyta.  

 

15. SVARSTYTA. Kandidatų į Lietuvos studentų sąjungos priežiūros komitetą pasisakymai. 

 

Prisistatė kandidatai į Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetą: Adomas Vanagas 

(KUSS), Eigirdas Sarkanas (VDU SA), Roką Jurkonį atstovavo ir pristatė Izabelė Girčytė (LSMU 

SA). 

Užduodami klausimai kandidatams. 

 

16. Rezultatų paskelbimas. 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Gabrielė Gendvilaitė 

 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Gabrielė Gendvilaitė paskelbė balsavimo rezultatus. 

 

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto rinkimų rezultatai: 

Iš viso buvo išdalinta 149 balsavimo biuletenių. Iš jų sugadinti 6.  

BALSUOTA:  ADOMAS VANAGAS – 50 balsų (neišrinktas į Priežiūros komitetą); 

EIGIRDAS SARKANAS – 53 balsai (neišrinktas į Priežiūros komitetą); 

ROKAS JURKONIS – 128 balsai (išrinktas į Priežiūros komitetą). 



 
 

 

 
                                      

 

 

NUTARTA:  Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto nariu skirti Roką Jurkonį. 

Lietuvos studentų sąjungos prezidento rinkimų rezultatai: 

Iš viso buvo išdalinta 149 balsavimo biuletenių. Iš jų sugadinti 7. 

BALSUOTA:  PAULIUS BALTOKAS – UŽ: 119, PRIEŠ: 23, SUSILAIKĖ: 7. 

NUTARTA:  Lietuvos studentų sąjungos prezidentu skirti Paulių Baltoką. 

 

17. Pauliaus Baltoko padėkos žodis. 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentu antrai kadencijai išrinktas Paulius Baltokas tarė 

padėkos žodį. 

 

18. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius  

 

SIŪLOMA:  Konferencijos metu siūlyti ir rinkti trūkstamus kandidatus į Lietuvos studentų 

sąjungos Priežiūros komitetą. 

Kvorumo tikrinimas:  iš 158 buvo 134 delegatai. 

BALSUOTA:  UŽ: 121, PRIEŠ: 10, SUSILAIKĖ: 6. 

NUTARTA:  Konferencijos metu siūlyti ir rinkti trūkstamus kandidatus į Lietuvos studentų 

sąjungos Priežiūros komitetą. 

 

Agnė (ASU SA) siūlo: Jolitą Rasimavičiūtė (ASU SA kontrolės komiteto narė); 

Mindaugas (KTU SA) siūlo: Rimvydą Gulbiną (KTU SA kontrolės komiteto narys); 

Diana (Alumni) siūlo: Gabrielę Gendvilaitę (ŠU SA kontrolės komiteto narė); 

Lukas (MRUSA): Lin ą Radavičiūtę (MRUSA kontrolės komisijos narė). 

 

SIŪLYMAS:  per dvi savaites nuo Konferencijos pabaigos išrinkti nariai turėtų pristatyti reikiamus 

dokumentus nurodytus LSS Reglamente (9.1 punktas) LSS Valdybai. 

NUTARTA:  išrinkti Priežiūros komiteto nariai per dvi savaites nuo Konferencijos pabaigos turės 

pristatyti reikiamus dokumentus nurodytus LSS Reglamente LSS Valdybai. 

 

Visus keturis kandidatus rekomenduoja: Justinas Motiejūnas (MRUSA prezidentas), 

Mindaugas Valkavičius (KTU SA prezidentas), Izabelė Girčytė (LSMU SA prezidentė). 

SIŪLYMAS:  už kiekvieną kandidatą balsuoti atskirai atviru balsavimu. 



 
 

 

 
                                      

 

 

NUTARTA:  bendru nutarimu nutarta už kiekvieną kandidatą balsuoti atskirai atviru balsavimu. 

 

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto rinkimai: 

Tikrinamas kvorumas: Iš 158 buvo 127 delegatai. 

BALSUOTA:  Jolita Rasimavičiūtė UŽ: 123, PRIEŠ: 0, SUSILAIKĖ: 4; 

 Rimvydas Gulbinas UŽ: 110, PRIEŠ: 0, SUSILAIKĖ: 17; 

 Gabrielė Gendvilaitė UŽ: 123, PRIEŠ: 0, SUSILAIKĖ: 4;  

 Lina Radavičiūtė UŽ: 81, PRIEŠ: 0, SUSILAIKĖ: 46. 

NUTARTA:  Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto nariais išrinkti Jolitą Rasimavičiūtę, 

Rimvydą Gulbiną, Gabrielę Gendvilaitę, Liną Radavičiūtę. 

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas savo pirmininke išsirinko Jolitą Rasimavičiūtę. 

 

SIŪLYMAS:  Įterpti į LSS Reglamentą naują punktą (9.9.), formuluojant jį taip: Nesulaukus 

pakankamai kandidatų į Priežiūros komiteto narių pareigas arba Konferencijos delegatams 

neišrinkus visų Priežiūros komiteto narių, į likusias laisvas vietas delegatai išrenka Priežiūros 

komiteto narius iš visų Konferencijoje dalyvaujančiųjų žmonių. 

BALSUOTA:  UŽ: 116, PRIEŠ: 7, SUSILAIKĖ: 4. 

NUTARTA:  įtraukti į LSS reglamentą naują punktą (9.9.). 

 

19. SVARSTYTA: Konferencijos uždarymas. 

Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius 

 

SIŪLYMAS:  Konferencijos pirmininkas Vilius Sekevičius siūlo Konferencijai bendru sutarimu 

patvirtinti visus šiandien priimtus sprendimus. 

NUTARTA:  Bendru sutarimu visi Konferencijos nutarimai patvirtinti. 

 

Konferencijos primininkas Vilius Sekevičius paskelbė Konferencijos uždarymą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Vilius Sekevičius 

 

Posėdžio sekretorius    Jurgita Dobilaitė 


