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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS  
ATASKAITOS TEIKIMO  KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS 
 

2018-04-07    
Klaipėdos universitetas (H. Manto g. 92, Klaipėda) 

 
 

Konferencijos data: 2018 m. balandžio 7 d. 11 val. 

Konferencijos pirmininkas: Donata Juodpusis. 

Konferencijos sekretorė: Viktorija Žilinskaitė 

Dalyvavo:  delegatai (sąrašas pridedamas 1 priede). 

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 2 priede). 

 

DARBOTVARKĖ: 

Konferencijos dalyvių (delegatų) registracija; 

1. Konferencijos atidarymas ir sveikinimo kalbos; 

2. Konferencijos balsavimo komisijos rinkimas;  

3. Konferencijos pirmininko tvirtinimas arba kito Konferencijos 

pirmininkaujančio rinkimas; 

4. Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas; 

5. LSS veiklos ataskaitos pristatymas; 

6. Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos pristatymas; 

7. Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimas; 

8. LSS metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 

9. Prezidento veiklos ataskaitos tvirtinimas; 

10. Lietuvos studentų sąjungos pozicijos pristatymas; 

11. Lietuvos studentų sąjungos pozicijos tvirtinimas; 

12. Kitų klausimų, numatytų Konferencijos darbotvarkėje, sprendimas. 

 

 

1.  SVARSTYTA. Konferencijos atidarymas, svečių kalbos; 
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Pranešėjas: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Konferenciją atidarė ir sveikinimo kalbą tarė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas 

Eigirdas Sarkanas. Sveikinimo kalbas tarė konferencijos svečiai: Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir Lietuvos kolegijų direktorių 

konferencijos prezidentas  Gintautas Bužinskas.   

 

2. SVARSTYTA. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas; 

Pranešėjas: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Vadovaujantis Lietuvos studentų sąjungos Įstatais, prezidentas, suderinęs su Valdyba, teikia 

Konferencijai siūlymą dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio asmenų. Konferencijai 

pirmininkauti siūlomas Lietuvos studentų sąjungos Alumnas Donatas Juodpusis. 

Konferencijai sekretoriauti siūloma Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija 

Žilinskaitė 

NUTARTA. Pirmininkas Donatas Juodpusis ir sekretorė Viktorija Žilinskaitė patvirtinti 

bendru sutarimu. 

 

3.  SVARSTYTA. Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; 

Pranešėjas: konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis. 

Vadovaujantis Lietuvos stdudentų sąjungos darbo reglamentu, balsų Konferencijos 

skaičiavimo komisija sudaroma iš 3 - 5 asmenų, iš kurių vienas yra pirmininkas (pastarąjį 

paprastai balsų dauguma renka balsų skaičiavimo komisija).  

SIŪLOMA:  

 KTU studentų atstovybės prezidentas Lukas Kijauskas siūlo – Samantą Bulovaitę; 

 Vilniaus kolegijos studentų atstovybės prezidentė Reda Rutkūnaitė siūlo –  Justiną 

Sinkų; 

 Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės prezidentė Greta Šmaižytė siūlo  -  

Kristina Balčiūnaitę; 

 Klaipėdos universiteto studentų atstovybės prezidentė Vaiva Makarauskaitė siūlo – 

Kristijoną Starkutį; 

 Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės narys siūlo save  - Tomas 

Kaminskas.                   
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NUTARTA. Balsų skaičiavimo komisija patvirtinta bendru nutarimu. Balsų skaičiavimo 

komisiją sudaro: komisijos pirmininkė Samanta Bulovaitė ir nariai: Justinas Sinkus, 

Kristina Balčiūnaitė, Kristijonas Starkutis ir Tomas Kaminskas.  

 SVARSTYTA. Kvorumo tikrinimas: Konferenciją sudaro 115 delegatų iš 140, kuriems 

kvotų tvarka buvo suteikta balso teisė Konferencijoje.  

NUTARTA. Konferencijoje kvorumas yra ir Konferencijos metu visi priimti sprendimai - 

teisėti.   

 

4.  SVARSTYTA. Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas; 

Pranešėjas: Konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis. 

Pristatyta Konferencijos darbotvarkė. 

SIŪLYMAI:  Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas siūlo į Konferencijos 

darbotvarkę įtraukti Lietuvos studentų sąjungos narystės klausimą.  

Vyksta alternatyvus balsavimas dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę:  

Susilaikė - 2 delegatai; 

Prieš - 0 delegatų; 

UŽ: 113 delegatų.  

NUTARTA. Klausimas įtrauktas į darbotvarkę.  Konferencijos darbotvarkė patvirtinta 

bendru sutarimu. 

Darbotvarkė po pakeitimų.  

Konferencijos dalyvių (delegatų) registracija; 

1. Konferencijos atidarymas ir sveikinimo kalbos; 

2. Konferencijos balsavimo komisijos rinkimas;  

3. Konferencijos pirmininko tvirtinimas arba kito Konferencijos pirmininkaujančio rinkimas; 

4. Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas; 

5. Lietuvos studentų sąjungos narytės klausimo sprendimas; 

6. LSS veiklos ataskaitos pristatymas; 

7. Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos pristatymas; 

8. Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos tvirtinimas; 

9.  Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 

10. Prezidento veiklos ataskaitos tvirtinimas; 
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11. Lietuvos studentų sąjungos pozicijos pristatymas; 

12. Lietuvos studentų sąjungos pozicijos tvirtinimas; 

13. Kitų klausimų, numatytų Konferencijos darbotvarkėje, sprendimas. 

 

5.   SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos narystės klausimas. 

Pranešėjas: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Dokumentai pateikti, tarp jų ir Lietuvos studentų sąjungos Tarybos elektroninio balsavimo 

protokolas (Priedas Nr. 3) ir Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas pastabų 

neturi - procedūrinų problemų nėra. Vadovaujantis Lietuvos studentų sąjungos Įstatais, 

priimti ir pritarti sprendimui dėl Lietuvos studentų sąjungos narystės  turi 2/3 

Konferencijos delegatų skaičiaus.  

Klausimus VGTU SA Prezidentui Matui Povilauskui uždavė ir pasisakė: 

 Donatas Juodpusis (Konferencijos pirmininkas) – ar VGTU SA yra didelė savivalda ir 

ar numatyti jungimai su kuria nors aukštąja mokykla?  

Matas Povilauskas (VGTU SA) – VGTU šiuo metu studijuoja 10  tūkst. studentų, 

jungimasis numatytas su MRU.  

 Donatas Juodpusis (Konferencijos pirmininkas) – ar susijungusi su MRU SA, VGTU 

SA taps didžiausia ir įtakingiausia LSS nare?  

Matas Povilauskas (VGTU SA) – priklauso nuo to, kaip jungimų procesas seksis 

kitoms aukštosioms mokykloms, o kartu ir jų savivaldoms, tačiau tai yra labai realu.  

 Donatas Juodpusis (Konferencijos pirmininkas) – koks VGTU SA požiūris į mažąsias 

LSS nares.  

Matas Povilauskas (VGTU SA) – svarbu ne mandatų ar kvotų skaičius, o kaip 

kokybiškai yra nešamas studentų balsas. Svarbu turėti bendrą suvokimą apie 

vykstančius procesus ir į juos įsitraukti.  

 Dovydas Kinderys (LSS Valdyba) – VGTU SA turi savo centrinę būstinę nuosavame 

name, ar galima tikėtis, kad ir LSS sulauks galimybės perkelti savo būstinę į namą.  

Matas Povilauskas (VGTU SA) – LSS realu turėti namą ir naudoti jį kaip mokymų 

bazę visoms savivaldoms.  
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BALSAVIMAS DĖL VGTU SA TAPIMO TIKRAISIAIS LSS NARIAIS: 

Balsų skaičiavimo komisijos primininkė Samanta Bulovaitė pristatė atviro balsavimo 

rezultatus: 

Už: 109 delegatai; 

Prieš: 0 delagatų;   

Susilaiko: 5 delegatai. 

NUTARTA. VGTU SA priimta į LSS tikuosius narius.  

6.  SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos pristatymas; 

Pranešėjas: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristato metų Lietuvos studentų 

sąjungos veiklos ataskaitą, kuri apima laikotarpį nuo 2017 m. vasario 25 d. iki 2018 m. 

kovo 25 d. (4 priedas), ir finansinės veiklos ataskaitą, kuri apima laikotarpius nuo 2017 m. 

vasario 27 d. iki  2017 m. spalio 31 d. ir nuo 2017 m.  lapkričio 1 d.  iki 2018 m. kovo 1 d. (5 

priedas).  

Veiklos ataskaitos pagrindą sudaro Eigirdo Sarkano kadencijos metu nuveikti darbai, 

svarbiausi akcentai fokusuojami į pradėtus ir tęstinius darbus, su kuriais LSS dirbs ir 

artėjančius metus: 

Atlikti du didelio masto tyrimai 2017 metais: „Akademinio sąžiningumo indeksas“ ir 

„Socialinė dimensija“ – pagrindas ir argumentai siekiant pokyčių.  

2017 m. akcija „#Sumesimcentus“ – į LR Vyriausybę ir LR Seimą išsiųsti 4000 laiškų, 

siekiant atkreipti dėmesį į neskirtus papildomus 5 mln. eurų skatinamosioms studentų 

stipendijoms.  

2019 metų valstybės biudžete galime tikėtis stipendijų kilimo – turime palaikymą iš ŠMM. 

Rotacija aukštosiose mokyklose – dalis aukštųjų mokyklų rotacija bus vykdoma tik nuo šių 

mokslo metų, nors sprendimas įsigaliojo 2016 m., taigi studentai jau metus nebuvo 

rotuojami, dalis aukštųjų mokyklų, kurios nepateikė duomenų.  

Tarybos patvirtinta LSS pozicija „Studentų garantijos konsolidacijos kontekste“- padėtas 

pagrindas tolimesniems valstybiniams procesams.  
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„Akademiniai pusryčiai su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu“ – sulaukėme viešų 

pažadų – nuo kitų metų studentų stipendijoms bus skirta daugiau lėšų – sutarta dėl 

papildomų 2,5 mln. eurų, bus gerinama bendrabučių infrastruktūra – konsolidacijos 

kontekste iš parduoto aukštųjų mokyklų turto lėšų skiriamas finansavimas bendrabučių 

infrastruktūrai.  

Sąlygų gerinimas negalią turintiems studentams siekiant gauti finansinę paramą – 

sąlygose, kurias turi įvykdyti paramą siekiantis gauti studentas yra numatyta nuostata:  „jei 

studentas neturi akademinių skolų“. LSS nuomone, reikia atskirti finansinę pagalbą nuo 

akademinių pasiekimų, nes ji turi visai kitą reikšmę ir jos paskirtis yra ne skatinti  

akademinius rezultatus, bet didinti studijų prieinamumą Lietuvoje.  

Stipri ir kompetentinga studentų savivalda – mokymų ciklas „STARTUOK. VEIK. 

VADOVAUK“, mokymai atskiroms studentų savivaldoms įvairia tematika, sukurtas gidas 

„Mokymų organizavimo gidas“. 

Vieninga LSS –  organizuoti renginiai: LSS Sąskrydis, LSS Asamblėja, LSS Padėkos vakaras.  

Tarptautiškumas – vykdytas ir organizuotas NOM‘as. Dalyvauta Europos studentų sąjungos 

Valdybos susitikime (ESU BM) ir Europos studentų sąjungos konvente.  

LSS Projektai – pateikti projektai „Dėstytojų didaktinių ir pedagoginių kompetencijų 

vertinimo tyrimas“, „Studijas baigiančių studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“, 

„STARTUOK. VEIK. VADOVAUK“, „LSS Asamblėja“.  

Nauji projektai: LSS pateikė bendrą projektą su partneriais – Ukrainos studentų sąjunga 

„Akademinio sąžiningumo puoselėjimas“, panašaus pobūdžio projektas pateiktas ir su 

Lenkijos studentų sąjunga. Bendradarbiaujame teikiant paraiškas strateginių partnerysčių 

projektams pagal ERASMUS+ programą – 3 metų projektas. Projekto tema: studijų 

prieinamumas ir kokybė, LSS yra vienas iš 8 šio projekto partnerių.  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 Lukas Kijauskas (KTU SA)  - LSS atliktas socialinės dimensijos tyrimas atskleidė 

opią problemą dėl psichologinės pagalbos studentams. Ar LSS dirba su tokia 

nacionaline problema: dėl dar vieno etato? Kokių priemonių gali imtis AM? 

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas):  klausimas aptartas Taryboje, rengiamas 

raštas kartu su VU SA. Papildomas etatas turi atsirasti. Kitos alternatyvos – vienoje 
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aukštojoje mokykloje galėtų atsirasti psichologijos centras, kuris galėtų priimti visus 

studentus.  

 Algimantas Šilkūnas (KTU SA)  - kada bus rengiama socialinės dimensijos ilgalaikė 

pozicija?  

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) – tokį sprendimą priima Taryba artimiausiame 

posėdyje.  

 Donatas Juodpusis (Konferencijos pirmininkas) – konsolidacijos kontekste iš 

parduoto aukštųjų mokyklų turto lėšų skiriamas finansavimas bendrabučių 

infrastruktūrai. Ar ŠMM yra apsisprendusi kam bus skirtas  gautas finansavimas: 

senų bendrabučių renovacijai ar naujų statybai? Ar LSS turi poziciją šiuo klausimu? Ir 

ar galima tikėtis, kad LSS ir savivaldos perims bendrabučių administravimą?  

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas)  - kol kas vyksta diskusijos, bet manoma, kad 

investicijos būtų dvejopos, t. y. ir į išorę, ir į vidų. Gali atsirasti ir naujų bendrabučių, 

bet yra reikalinga analizė „bendrabučių būklė Lietuvoje ir kokie studentų poreikiai 

bendrabučių klausimu“. Būtina atlikti analizę renovacijos reikiamybės ir gyvenimo 

sąlygų. Bendrabučių administravimo klausimas buvo aptartas susitikime su Ministru 

Pirmininku. Lieka klausimas, kiek studentų savivaldos yra pajėgios valdyti tokius 

procesus. Jeigu yra toks poreikis – galima galvoti apie šio klausimo kėlimą Ministrui 

Pirmininkui.  

Dovydas Kinderys (LSS Valdyba) - ar buvo ir, jeigu buvo, tai kada, buvo atlikta 

bendrabučių analizė (kiek iš jų yra dotuojami papildomai aukštųjų mokyklų, kokia yra 

jų apkrova, kokia jų finansinė būklė)? Būtina informacija įsivertinimui ar verta 

savivaldoms pretenduoti į bendrabučių administravimą. Ar LSS gali inicijuoti tokį 

tyrimą?  

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) – būtina atlikti analizę, prie kurios įgyvendinimo 

turėtų prisidėti kiekviena studentų savivalda. Jeigu tokios analizės prasmę mato 

Konferencija ir Taryba, tuomet Lietuvos studentų sąjunga tokią veiklą gali inicijuoti.  

 Lukas Kijauskas (KTU SA) – yra žinoma, kad biuras yra tarpusavyje pasidalinęs 

administratorės pareigybes. Čia ir dabar yra gera galimybė kreiptis į Konferenciją su 

viešu pasiūlymu pretenduoti į šias pareigas.  
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Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) – šiuo metu visa biure esanti ir dirbanti 

komanda susitvarko su visomis administratorės pareigybėmis ir šiuo metu Lietuvos 

studentų sąjunga yra susitvarkiusi visą administravimą tvarkingai, be abejo, 

žmogiškosios klaidos galimybė visada egzistuoja.  Klausimas yra, ar verta turėti dar 

vieną etatą biure. Siekiant taupyti organizacijos finansinius išteklius pasirinktas 

sprendimas yra pareigybes dalintis, tačiau, jei tarp delegatų yra norinčių 

kandidatuoti į šias pareigas, laukiame kreipimosi ir kandidatūra bus svarstoma.  

 Donatas Juopusis (Konferencijos pirmininkas) - dėl papildomo finansavimo (5 mln. 

eurų) iš valstybės biudžeto skatinamosioms stipendijoms. Minėjai, kad Lietuvos 

studentų sąjunga dalyvauja svarstymo procesuose dėl skatinamųjų stipendijų. Ar 

kalba yra apie 2019 metų valstybės biudžetą ir kokio dydžio finansavimas galėtų 

būti?  

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) - tikėtina, kad numatoma suma galėtų būti 

mažesnė, dėl vieno paprasto dalyko, tuomet kai buvo prašoma skirti papildomą 5 

mln. eurų finansavimą skatinamosios stipendijoms 2018 metų valstybės biudžete, 

Lietuvos studentų sąjunga dirbo kartu su Lietuvos jaunųjų mosklininkų sąjunga. 

Tame prašyme buvo numatyta skirti 4,5 mln. eurų doktorantų stipendijoms ir 500 

tūkst. eurų BA ir MA studentams. Šiuo metu yra sutarimas su Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų sąjunga atskirti doktorantus nuo BA ir MA studentų ir tokiu būdu 

krepšelio dalis, tenkanti studentų skatinimui, padidėtų. Su Lietvos jaunujų 

mokslininkų sąjunga yra sutarimas atkirti BA ir MA studentų skatinimą, kuris yra 

fiksuojamas krepšelio dalyje ir kitokias skatinamąsias stipendijas doktorantams.  

 Greta Šmaižytė (VDU SA) - Ar bus taikomos sankcijos aukštosioms mokykloms dėl 

nevykdytos rotacijos?  

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) -  Būtinai reikia šį klausimą kelti  Švietimo ir 

mokslo ministerijoje. Kai buvo priimtas naujas Mokslo ir studijų įstatymo 

pakeitimas, aukštosios mokyklos kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, 

prašydamos išaiškinti, kaip turėtų vykti rotacijos tvarka. Ministerija pabrėžė, kad tai 

kiekvienos aukštosios mokyklos reikalas ir paliekama jos autonimijai. Sutarimas yra  
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toks, kad aukštoji mokykla privalo turėti rotacijos tvarką, tik jos įgyvendinimą 

lydintys procesai paliekami autonomijai. Oficialiai visose aukštosiose mokyklose 

vyko rotacija, bet realiai rezultatas liko tas pats.  

 Klaudas Žylė (ASU SA) -  rinkiminėje konferencijoje buvo kalbama apie pagrindinį 

tikslą - susigrąžinti politinį stuburą ir pozicijų kūrimą. Viena iš tų pozicijų buvo  3+2 

studijų modelis, apie kurį atskaitoje nebuvo užsiminta. Kaip Lietuvos studentų 

sąjunga dirba šiuo klausimu?  

       LSS (Eigirdas Sarkanas) - vyksta diskusijos šiuo klausimu, konkrečių sprendimų kol 

kas nėra. Gegužės pabaigoje vyks Bolonijos proceso Konferencija Paryžiuje, kurioje 

galima tikėtis realių sprendimų ir grįžus į Lietuvą vyks spredimų pritaikymas, 

lydymas pokyčių mūsų aukštojo mokslo sistemoje su atitinkamu reglamentavimu, 

kuris įteisins 3+2 studijų modelį. Šiuo metu niekas nevaržo aukštosios mokyklos 

rengti 3 metų BA studijas, tačiau labai svarbus yra finansavimo atvejis, nes pagal 

dabartinę sistemą, kuo daugiau studentas praleidžia laiko aukštojoje mokykloje, t.y. 

kuo ilgiau trunka jo studijų  procesas, tuo daugiau aukštoji mokykla gauna lėšų. Dėl 

3+2 studių modelio turi vykti diskusijos ir Lietuvos studentų sąjungos viduje ir iš 

mūsų turėti būti iškomunikuti aiškūs pasiūlymai.  

 Danielė Bučinskaitė (LSMU SA) - dėl mažiausio konkursinio stojamojo balo. 

Klausimas sudėtinis: pirmiausia, kaip Lietuvos studentų sąjunga dirbs toliau šiuo 

klausimu ir kokia nuomonė yra apie Lietuvos studentų sąungos ir Lietuvos 

moksleivių sąjungos bendradarbiavimą?  

LSS (Eigirdas Sarkanas) - sprendimas jau yra priimtas. Šiuo metu vyksta tokie 

procesai, kuriais remiantis galima teigti, kad nuo kitų metų keičiasi finansavimo 

sistema ir tikėtina, kad studijų krepšeliai turėtų išnykti ar pakeisti savo sandaros 

konceptą. Aišku, turėtų keistis ir priėmimas į aukštąsias mokyklas. Lietuvos studentų 

sąjunga pasisako už tai, kad abiturientai turi būti pasiruošę aukštajam mokslui, bet 

pasiruošimas neturėtų būti apibrėžtas konkrečiu skaičiumi. Galima alternatyva: 

abiturientas yra išlaikęs 3 pasirinktus VBE pagrindiniu lygmeniu. Dėl  

bendradarbiavimo su Lietuvos moksleivių sąjunga. Racionali diskusija su jais yra,  
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šiuo metu yra palaikomas ryšys, bet nepakankamas, todėl diskusijas tarp dviejų 

nacionalinių organizacijų būtina skatinti.   Šioje vietoje kilo paradoksas, kai Lietuvos 

studentų sąjunga rūpinosi studijų prienamumo klausimais labiau nei Lietuvos 

moksleivių sąjunga.   

Pristatoma finansinė ataskaita (5 priedas)  už laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 

m. kovo 1 d.  - Prezidento Eigirdo Sarkano kadencija.  

Klausimus uždavė ir pasisakė:   

 Kritijonas Starkutis (KUSS)  - ataskaitoje buvo paminėtos pajamas, kurias gavo 

Lietuvos studentų sąjunga pardavusi duomenis. Ar galima patikslinti situciją? 

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas)  - tai nebuvo parduoti duomenys. Įmonei reikėjo 

atlikti tyrimą, naudojant tam tikrus kontaktus iš turimos LSP duombazės. Įmonė 

gavo tik tyrimo rezultatus, bet ne respondentų duomenis.  

 Monika  Simaškaitė (LSS Priežiūros komitetas) - techninis klausimas: ar yra 

pagalvota, kaip elgsis Lietuvos stduentų sąjunga, kai įsigalios naujas duomenų 

apsaugos reglamentavimas.  

           Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) - su šiuo klausimu yra tvarkomasi.  

 Donatas Juodpusis (Konferencijos pirmininkas) - kaip įvertintume Lietuvos studentų 

sąjungos finansinę padėtį.  

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas)  - vidutiniškai.   

Pristatoma finansinė ataskaita (5 priedas)  už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 27 d. iki 2017 

m. spalio  31d.  - Prezidento Mažvydo Savicko kadencija.  

Klausimus uždavė ir pasisakė:   

 Miglė Nauburaitytė  (MRU SA) - ar visos Lietuvos studentų sąjungos narės yra 

sumokėjusios nario mokestį?   

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) - yra bendras sutarimas Taryboje, jis bus 

išskaičiuotas iš tikslinių išmokų kiekvienai savivaldai. Narystės mokestis šiuo metu 

yra 36, 5 eurų.  
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 Kotryna Kanclerytė (ISM SA)  -  ar galima patiklsinti šios ataskaitos laikotarpį.  

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) - 2017 m. vasario 27 d. iki 2017 m. spalio  31d.  

Prezidento Mažvydo Savicko kadencija.  

Komentaras: Monika Simaškaitė (LSS Priežiūros komitetas) - atsiskaitoma už du atskirus 

laikotarpius, nes per neeilinę ataskaitinę Konferenciją finansinė ataskaita buvo tik 

pristatyta ir ji tvirtinta nebuvo. Todėl šioje - eilinėje metinėje ataskaitos teikimo 

konferencijoje privalu atsiskaityti už visus metus. Dabartinis Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

nėra atsakingas už buvusio Prezidento Mažvydo Savicko finansus ir jų administravimą 

organizacijoje, tačiau Konferencijai būtina atsiskaityti už pilnus metus.  

 Donatas Juodpusis (Konferencijos pirmininkas)  - ar esi gerensis finansinis vadovas 

nei prieš tai buvęs organizacijos vadovas? 

Eigirdas Sarkanas (LSS Prezidentas) - tikrai taip.  

 

7.  SVARSTYTA. Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos 

pristatymas; 

Pranešėjas: Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto pirmininkė Monika Simaškaitė. 

Priežiūros komiteto pirmininkė pristatė Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto 

finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos veiklos patikrinimo dalį, kuri apima nuo 2017 m. 

vasario 25 d. iki 2018 m. kovo 25 d. (6 priedas).  

Ataskaita skirtoma į 4 pagrindines dalis: Finansų sitaucijos ir veiklos analizė dviem 

laikotarpiais t.y. buvusio ir esamojo Prezidento kadencijų metu.  

Finansų ataskaitoje pažeidimų nepastebėta, tačiau atkreipiamas dėmėsys į šias 

problemines sritis:  

Pasiūlymai biurui: suplanuoti 2018 m. biudžetą, sudėlioti finansinę strategiją kaip išmokėti 

likusias skolas, įvertinus tam tikrus soc. ekonominius faktorius - studentų mažėjimas ir LSP 

situacija, Lietuvos studentų sąjungos Valdybos ir Tarybos protokolai yra pateikiami laiku, 

tačiau svarbu juos suderinti su atitinkamais organizacijos struktūros valdymo organais.  

Biuras neturi detalaus metinio veiklos plano ir jo įgyvendinimo rodiklių, yra numatyta tik 

strateginė veiklos kryptis.  
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Biuro darbuotojai turi daugiau pareigybių nei pagal sritį turėtų turėti. Neturint 

administratorės kyla grėsmė kokybiškam biuro veikimo užtikrinimui.  

Pasiūlymai nariams: Priežiūros komiteto atliktas savivaldų įvertinimas atskleidė, kad 

savivaldos turi stiprinti studentų atstovavimo sritį ir veiklos organizavimą.  

Rekomendacijos Lietuvos studentų sąjungos biurui: 

o paruošti tinkamą veiklos planą, kuriame atsispindėtų aiškūs atsakomybių laukai, 

finansiniai ištekliai ir siekiami rodikliai; 

o apsvarsyti admministratorės reikiamybę, siekiant išvengti rizikų; 

o įvertinti kiekvieno biuro darbuotojo indėlį į pasiektus organizacijos veiklos rezultatus 

ir jų gaunamą atlyginimą; 

Rekomendacijos Lietuvos studentų sąjungos tikrosioms narėms ir stebėtojoms: 

o labiau viešinti savivaldos vykdomas veiklas ir metines bei tarpines ataskaitas; 

o remtis patvirtintomis Lietuvos studentų sąjungos pozicijomis atstovaujant 

studentams aukštosiose mokyklose; 

o sudaryti strategiją savo savivaldai; 

o remtis daugiau nei dviem finansavimo šaltiniais: rekomenduojama juos turėti bent 

tris. SVARBU  - vienas finansavimo šaltinis neturi viršyti daugiau kaip 50% pajamų - 

kai kurios savivaldos finansiškai yra labai stipriai priklausomos nuo savo aukštųjų 

mokyklų; 

o bendradarbiauti tarpusavyje; 

o pasinaudoti galimybe įsivertinti save, siekiant tobulinti organizaciją.  

SIŪLYMAS: Priežūros komitetas siūlo bendrai Letuvos studentų sąjungos veiklą vertinti - 6.  

 

8.  SVARSTYTA. Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos 

tvirtinimas; 

Pranešėjas: konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis.  

Konferencijos būtina pasitikrinti kvorumą, dėl anksčiau padarytos pertraukos.  

Kvorumas yra 115 delegatų.  

Už: 110 delegatų; 

Prieš: 1 delegatas; 

Susilaikė:  4 delegatai; 



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.  Priežiūros komiteto finansinės veiklos patikrinimo ataskaita patvirtinta ir 

Letuvos studentų sąjungos veikla įvertinta 6.  

 

9. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės atskaitomybės 

tvirtinimas; 

Pranešėjas: Konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis. 

Konferencijos pirmininkas atsižvelgiant į tai, kad nėra aktyviai oponuojančių pateiktai 

atskaitomybei siūlo tvirtinti bendru sutarimu. 

Priežiūros komiteto pirmininkė Monika Simaškaitė siūlo metinę finansinę atskaitomybę 

tvirtinti už atskirus laiktarpius dėl biurų pasikeitimo.  

Prieštaraujančių šiam siūlymui nėra.  

BALSAVIMAS už laikotarpį: 2017 m. vasario 28 d. -  2017 m. lapkričio 4 d.   

Už - 66 delegatai; 

Prieš - 2 delegatai; 

Susilaiko - 47 delegatai; 

BALSAVIMAS už laikotarpį: 2017 m. lapkričio 4 d.  -  2018 m. kovo 1 d.   

Už: 99 delegatai; 

Prieš: 0 delegatų; 

Susilaiko: 14 delegatų.  

NUTARTA. Patvirtinta Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės veiklos 

atskaitomybė dviem laikotarpiais.  

 
10.   SVARSTYTA. Prezidento veiklos ataskaitos tvirtinimas; 

Pranešėjas: konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis. 

Konferencijos pirmininkas, atsižvelgiant į tai, kad nėra aktyviai oponuojančių pateiktai 

ataskaitai siūlo tvirtinti bendru sutarimu. 

Priežiūros komiteto pirmininkė Monika Simaškaitė siūlo metinę veiklos ataskaitą tvirtinti 

už atskirus laiktarpius dėl biurų pasikeitimo. 

BALSAVIMAS už laikotarpį: 2017 m. lapkričio 4 d. -  2018 m. balandžio 7 d.   

Už: 114 delegatų; 

Prieš: 0 delegatų; 
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Susilaiko: 1 delegatas. 

NUTARTA. Eigirdo Sarkano kadencijos laikotarpio (2017 m. lapkričio 4 d. - 2018 

m. balandžio 7 d.)  veiklos ataskaita patvirtinta. 

ALTERNATYVUS SVARSTYMAS DĖL KLAUSIMO:  

Dėl  Mažvydo  Savicko kadencijos laikotarpio (2017 m. vasario 27 d.  - 2017 m. spalio  

31d. ) veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimo įtraukimo į Konferencijos darbotvarkę. 

BALSAVIMAS:  

Už: 70 delegatų; 

Prieš: 5 delegatai; 

Susilaiko: 40 delegatų. 

ALTERNATYVUS NUTARIMAS. Klausimas įtrauktas į Konferencijos darbotvarkę.  

BALSAVIMAS dėl Mažvydo Savicko kadencijos laikotarpio (2017 m. vasario 27 d.  - 2017 

m. spalio  31d. )  veiklos ataskaitos tviritninimo. 

Už: 22 delegatai; 

Prieš: 36 delegatai; 

Susilaiko: 53 delegatai. 

NUTARTA. Mažvydo Savicko kadencijos laikotarpio (2017 m. vasario 27 d.  - 2017 

m. spalio  31d. ) veiklos ataskaita nepatvirtinta.  

 

11.    SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos pozicijos pristatymas; 

Pranešėjas: Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė. 

Pristatytos Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairės: studijų kokybės 

samprata (7 priedas). Gairės patvirtintos Tarybos posėdžio protokolu, vadovaujantis 

Reglamento XII skyriuje nustatyta tvarka. 

Gairių projektas buvo pristatomas akcentuojant ilgalaikės pozicijos skyrių nuostatas ir 

principinius apsisrendindimus  dėl studijų kokybės sampratos Lietuvoje.  

NACIONALINĖ STUDIJŲ KOKYBĖS SAMPRATOS PROBLEMATIKA IR POLITIKOS 

FORMAVIMAS, STUDIJŲ KOKYBĖS ELEMENTAI, STUDIJŲ TURINYS, STUDIJŲ MODELIS, 

STUDENTAS, DĖSTYTOJAS IR JŲ TARPUSAVIO RYŠYS / SĄVEIKA, MOKYMOSI IŠTEKLIAI, 

ABSOLVENTAS, STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS, ADMINISTRAVIMAS. 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  
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 Julija Jakubavičiūtė (LSMU SA)  - Kokiu būdu planuojmas vykdyti tyrimą „Studijas 

baigiančiųjų studentų pasitenkinimas studijomis“?  

Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) - Lietuvos studentų sąjunga šiuo metu yra 

pateikusi projektą į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl šio tyrimo vykdymo. Tyrimo 

vydytojai bus pati Lietuvos studentų sąjunga, tam, kad būtų užtikrintas duomenų 

pateikimas akademinėms bendruomenėms ir būsimiems studentams ir išvengta 

rezultatų klastojimo. 

 Danielė Bučinskaitė (LSMU SA) - kaip Lietuvos studentų sąjunga įsivaizduoja 

dėstytojų edukacinių kompetencijų užtikrinimo ir kėlimo sistemą? 

Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) - Pozicija yra abstrakti ir jos suformuluoti 

skyriai kalba apie pačius esminius dalykus, konkrečios priemonės ar sistemos 

įgyvendinimo mechanizmai neaptariami. Paliekama laisvė organizacijai einamuoju 

metu, kai bus viešai svarstomas tokio pobūdžio klausimas, sudaryti darbo grupę ir 

pateikti savo modelį ir rekomendacijas Švietimo ir mokslo ministerijai, 

atsižvelgiant į principinias nuostatas išdėstytas pozicijoje.  

 Monika Simaškaitė (LSS Priežiūros komitetas) - ar svarstoma galimybė rengiant 

minėtą tyrimą bendradarbiauti su MOSTA?  

Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) - bendradarbiavimo galimybę svarstėme  

ir ji labai reali atliekant kitokio pobūdžio tyrimus, tačiau šį tyrimą Lietuvos 

studentų sąjunga turėtų atlikti pati, kaip nacionalinė organizacija, atstovaujanti 

studentams. Siekiamybė yra, kad Lietuvos studentų sąjunga turėtų suformuotą 

įrankį, t.y. įvertinti studijų kokybę ir stduentų pasitenkinimą ja ir turėdama tokius 

duomenis naudoti juos kaip argumentus įgyjant daugiau galios studijų kokybės 

sprendimų priėmimo procese.  

12.   SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos pozicijos tvirtinimas; 

Pranešėjas: konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis. 

BALSAVIMAS DĖL LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS POZICIJOS TVIRTINIMO: 

NUTARTA. Patvirtinta vienbalsiai ir bendru sutarimu Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikė 

pozicija - Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairės: studijų kokybės 

samprata. 
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13.SVARSTYTA. Kitų klausimų, numatytų Konferencijos darbotvarkėje, 

sprendimas. 

Pranešėjas: konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis 

Paulius Baltokas (LSS ALUMNI) - Remiantis Lietuvos studentų sąjungos įstatų punktu 

4.3.3. Konferencija nustato tikrojo nario mokestį ir sprendžia, ką su juo daryti t.y. 

panaikinti, padidinti, palikti tokį, koks yra. Siūloma padiskutuoti dėl Lietuvos studentų 

sąjungos nario mokesčio didinimo iki 130 eurų. 

Reakcijos:  

Tsimafei Malakhousky (EHU SC) - toks narystės mokestis būtų per didelis mažoms 

savivaldoms.  

Dovydas Kinderys (LSS Valdyba) - siūlo išdiferencijuoti nario mokestį nuo savivaldos 

dydžio ar aukštosios mokyklos dydžio.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) -  siūlo nesvarstyti šio klausimo Konferencijoje, bet 

aptarti tai kituose formatuose.  

Donatas Juodpusis (Konferencijos pirmininkas) - siūlo Konferenciją įpareigoti kelti šį 

klausimą ir visus lydinčius procesus kitoje Konferencijoje (t.y. privaloma tvarka minėtas 

klausimas įtraukiamas į Konferencijos darbotvarkę).  

Visi pasiūlymai buvo atsiimti ir liko vienas siūlymas nukelti į kitą Konferenciją ir privaloma 

tvarka svarstyti tokį klausimą.  

NUTARTA: bendru sutarimu nukelti šį klausimą į kitą Konferenciją - privaloma tvarka jį 

svarstyti.  

14.   Konferencijos uždarymas; 

Pranešėjas: konferencijos pirmininkas Donatas Juodpusis. 

Atsižvelgiant, kad nėra aktyviai oponuojančių konferencijos metu priimtiems sprendimams 

Konferencija skelbiama uždaryta. 

NUTARTA. Bendru sutarimu visi Konferencijos metu priimti sprendimai laikomi teisėtais. 

 

Susirinkimo pirmininkas    Donatas Juodpusis 

 

Susirinkimo sekretorė    Viktorija Žilinskaitė 


