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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA 

TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2015-08-07 Nr. 2015-08/07 

Šiauliai 

  

Posėdžio data: 2015 m. rugpjūčio 7 d. 1200 val. 

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas 

Posėdžio sekretorė: biuro administratorė Kornelija Bukantaitė 

Dalyvavo:  (sąrašas pridedamas, 1 priedas) 

Kviestieji asmenys, svečiai: (sąrašas pridedamas, 1 priedas) 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 
tvirtinimas; 
2. Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto būsima veikla su LSS narėmis; 
Priežiūros komiteto narė Gabrielė Gendvilaitė 
3. Lietuvos studentų sąjungos 2015 m. gegužės 15 d. –  rugpjūčio 7 d. veiklos 
ataskaitos pristatymas; 
Vidinės komunikacijos koordinatorė Greta Kinkaitė 
4. Tarybos posėdžių grafiko pristatymas ir tvirtinimas; 
Administratorė Kornelija Bukantaitė 
5. Lietuvos studento pažymėjimo situacijos pristatymas; 
LSP projekto vadovas Andrius Paurys 
6. Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo nuostatų tvirtinimas; 
Projektų vadovė Evelina Revuckaitė 
7. Pozicijos dėl rotacijos svarstymas; 
Prezidentas Paulius Baltokas 
8. „LSS Asamblėja 2015: Vieningu balsu“ pristatymas; 
Organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė 
9. Darbo grupės dėl Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentų atstovybės vertinimo 
išvados ir prisijungimo prie Lietuvos studentų sąjungos tvirtinimas; 
Organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė 
10. Europos studentų sąjungos renginių pristatymas; 
Viceprezidentas Andrius Zalitis 
11. Lietuvos studentų sąjungos 2015 m. balandžio 30 d. – rugpjūčio 31 d. finansinės 
ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; 
Prezidentas Paulius Baltokas 
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12. Informacinis klausimas dėl Valdybos rinkimų; 
Prezidentas Paulius Baltokas 
13. Dėl transporto išlaidų į darbo grupes apmokėjimo; 
Prezidentas Paulius Baltokas 
14. Lietuvos studentų sąjungos veiklos plano 2015–2017 m. pristatymas; 
Viceprezidentė Birutė Noreikaitė 
15. Kiti klausimai 
      

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 
tvirtinimas; 

Posėdį atidarė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Sveikinimo žodį tarė 
Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis ir Šiaulių universiteto studentų 
atstovybės prezidentė Margarita Vagdarytė.   
SIŪLYMAS: posėdžio darbotvarkę išdėstyti šia tvarka ir prie kitų klausimų įtraukti šiuos 
klausimus: 
 

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, 
darbotvarkės tvirtinimas; 
2. Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto būsima veikla su LSS 
narėmis; 
3. Lietuvos studentų sąjungos 2015 gegužės 15 – 2015 rugpjūčio 7 
veiklos ataskaitos 
pristatymas; 
4. Lietuvos studentų sąjungos 2015 balandžio 30 – 2015 rugpjūčio 31 
finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; 
5. Tarybos posėdžių grafiko pristatymas ir tvirtinimas; 
6. Lietuvos studento pažymėjimo situacijos pristatymas; 
7. Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo nuostatų tvirtinimas; 
8. Pozicijų dėl rotacijos ir privalomo matematikos egzamino mokyklose   
svarstymas; 
9. „LSS Asamblėja 2015: Vieningu balsu“ pristatymas; 
10. Darbo grupės dėl Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentų atstovybės 
vertinimo išvados ir prisijungimo prie Lietuvos studentų sąjungos 
tvirtinimas; 
11. Europos studentų sąjungos renginių pristatymas; 
12. Informacinis klausimas dėl Valdybos rinkimų; 
13. Dėl transporto išlaidų į darbo grupes apmokėjimo; 
14. Lietuvos studentų sąjungos veiklos plano 2015 – 2017 m. pristatymas; 
15. Kiti klausimai:  

• Vidinės komunikacijos tobulinimo pristatymas; 
• Kokybės standarto darbo grupės rezultatų pristatymas; 
• Strategijos darbo grupės atnaujinimas; 
• Darbo grupės dėl pozicijų ruošimo sudarymas. 
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2. Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto būsima veikla su LSS narėmis; 
 

Klausimą pristatė ir LSS  Tarybą pasveikino LSS Priežiūros komiteto narė Gabrielė 
Gendvilaitė. Buvo pristatyti Priežiūros komiteto nariai: Jolita Rasimavičiūtė (ASU SA Alumni), 
Rokas Jurkonis (LSMU SA Alumni), Gabrielė Gendvilaitė (ŠUSA Alumni), Rimvydas Gulbinas 
(KTU SA Kontrolės komitetas), Lina Radavičiūtė (MRUSA Kontrolės komitetas). Taip pat buvo 
pristatyta Priežiūros komiteto funkcijos ir kokias veiklas komitetas užsibrėžė vykdyti. 
Svarbiausi Priežiūros komiteto narių užsibrėžti tikslai – siekti efektyvesnio bendravimo su 
studentų savivaldomis, konsultuoti savivaldas dėl LSS biuro veiklos, vykdyti ir vertinti kokybės 
standarto metodiką savivaldose.  
 
3. Lietuvos studentų sąjungos 2015 gegužės 15 d. –rugpjūčio 7 d. veiklos ataskaitos 
pristatymas; 
 
Vidinės komunikacijos koordinatorė Greta Kinkaitė pristatė gegužės 15 d. – rugpjūčio 7 d. 
vykdytas veiklas. (Priedas nr. 2)  
 
KLAUSIMUS UŽDAVĖ: Mažvydas Savickas (ISM SA), Margarita Vagdarytė (ŠUSA), Mindaugas 
Valkavičius (KTU SA).  
 
SIŪLYMAS. Tvirtinti Studentų sąjungos tarpinę veiklos ataskaitą 2015-05-15 – 2015-08-07 

laikotarpiui. 

BALSAVO: už – 15; prieš – 0; susilaikė – 0. 

NUTARTA: bendru nutarimu veiklos ataskaita patvirtinta.  

4. Lietuvos studentų sąjungos 2015 balandžio 30 d. – rugpjūčio 31 d. finansinės 
ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; 
 
Klausimą pristatė prezidentas Paulius Baltokas. Pristatytos pagrindinės gautos pajamos ir jų 
šaltiniai bei patirtos išlaidos. Kalbėta apie esamą situaciją, bei pristatyta rugpjūčio ketvirtą 
dieną pasirašyta sutartis su DNB (Priedas nr. 3). 
 
KLAUSIMUS UŽDAVĖ: Mažvydas Savickas (ISM SA)  
 
5. Tarybos posėdžių grafiko pristatymas ir tvirtinimas; 
 
Kornelija Bukantaitė pristatė Tarybos posėdžių grafiką. Posėdžiai vyks tokia tvarka: 
 
2015 m. lapkričio 2 d. – lapkričio 8 d., Vytauto Didžiojo universitete; 
2016 m. sausio 11 d. – 17 d., Mykolo Romerio universitete; 
2016 m. kovo 14 d. – kovo 20 d., Klaipėdos universitete; 
2016 gegužės 30 d. – birželio 5d., Lietuvos sporto universitete; 
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6. Lietuvos studento pažymėjimo situacijos pristatymas; 
 
LSP projekto vadovas Andrius Paurys pristatė dabartinę LSP situaciją, taip pat buvo kalbėta 
apie LSP skambučių linijos projekto eigą. Paminėta, kad svarbu pasirašyti trišales sutartis dėl 
kiekvienais metais vis didesnio studentų nubyrėjimo, kuris daro įtaką mažėjančiam LSP 
užsakymų skaičiui. Valdybos narys Klaidas Palikevičius pakomentavo susidariusią situaciją per 
priėmimus į aukštąsias mokyklas dėl bendradarbiavimo su įmonėmis, kurios teikia panašias į 
LSS paslaugas. Informuota, kad bus skaičiuojamas praėjusių ir šių metų LSP užsakymų 
skirtumas tų aukštųjų mokyklų, kuriose buvo bendradarbiauta su minėta įmone. Taip pat buvo 
pristatyta LSP Partnerystės programa, nauji partneriai, būsimi reklamos užsakymai. Kalbėta 
apie bilietų platinimo sistemą, informacijos sklaidą.  
 
LSS verslo projektų vadybininkas Ričardas Rimkus pristatė bendruosius Partnerystės 
programos ketvirčių duomenis ir priminė, kad sąskaitos faktūros dėl partnerystės programos 
apmokėjimo turi būti išrašomos tvarkingai ir atsiunčiamos per ketvirtį, kitu atveju bus 
manoma, kad savivaldai lėšų už Partnerystės programą nereikia.   
 
KLAUSIMUS UŽDAVĖ: Kasparas Nacius (KVK SA), Brigita Narmontaitė (ILK SA), Margarita 
Vagdarytė (ŠUSA), Mindaugas Grigas (VDU SA), Birutė Noreikaitė (LSS), Mindaugas 
Valkavičius (KTU SA). 
 
  
7. Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo nuostatų tvirtinimas; 
 
Projektų vadovė Evelina Revuckaitė pristatė paramos fondo nuostatų pakeitimus.  
 
KLAUSIMUS UŽDAVĖ: Mažvydas Savickas (ISM SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA). 
SIŪLYMAS: jeigu dviejų vertintojų skirti balai skiriasi 30 ar daugiau balų, projektas turi būti 
persvarstomas iš naujo.  
 
BALSAVIMAS: už – 15, susilaiko – 0, prieš – 0.  
 
NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos fondo nuostatai ir pasiūlymas dėl projekto 
persvarstymo, jeigu dviejų vertintojų skirti balai skiriasi 30 ir daugiau balų patvirtinti 
vienbalsiai.  
 
8. Pozicijos dėl rotacijos svarstymas; 
 
Prezidentas Paulius Baltokas pristato dabartinę situaciją dėl privalomo matematikos 
egzamino brandos egzaminų sesijoje. Kalbėta apie dvi galimas pozicijas, jų įgyvendinimo 
tvarkas bei pasekmes.  
 
PASISAKĖ: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Andrius Zalitis (LSS), Birutė Noreikaitė (LSS), 
Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Renata Lapėnienė (VIKO SA), Brigita Narmontaitė (ILK SA), 
Živilė Krikštaponytė (KUSS). 
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SIŪLYMAI: 1) minimalus matematikos brandos egzamino įvertinimas stojant į aukštąsias 
mokyklas 2016 m. turi būti 36;  
2) minimalus matematikos brandos egzamino įvertinimas stojant į aukštąsias mokyklas 2016 
m. turi būti 16. 
 
BALSAVIMAS: vyksta alternatyvus balsavimas, balsuojama už vieną iš pasiūlymų. Kad 
pasiūlymas būtų priimtas, už jį turi balsuoti daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos 
narių.  
Už pasiūlymą nr. 1 –  4. 
Už pasiūlymą nr. 2 – 11. 
 
NUTARTA:  minimalus matematikos brandos egzamino rezultatas stojant į aukštąsias 
mokyklas – 16.  
 
Antrą klausimo dalį pristatė Paulius Baltokas. Pristatyta rotacijos darbo grupės veikla ir jos 
rezultatai. Savo pozicijas pristatė Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus regionai (Priedai nr. 4, 5, 6).  
 
Vyksta diskusija dėl rotacijos modelio, kompensacijos modelio ir akademinės skolos. 
  
 
PASISAKĖ: Živilė Krikštaponytė (KUSS), Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Karolina 
Bakanauskaitė (LEU SA), Renata Lapėnienė (VIKO SA), Mindaugas Grigas (VDU SA), Brigita 
Narmontaite (ILK SA), Mažvydas Savickas (ISM SA), Margarita Vagdarytė (ŠUSA). 
 
SIŪLYMAS: akademinę skolą studentas gauna, kai neišlaiko pirmo nemokamo perlaikymo, o jei 
bendras dalyko įvertinimas nėra teigiamas, atliekant rotaciją rašomas 0. 
 
BALSAVIMAS: už – 15, susilaiko – 0, prieš – 0. 
 
NUSPRĘSTA: akademinė skola traktuojama neišlaikius pirmo nemokamo perlaikymo ir jei 
bendras dalyko įvertinimas nėra teigiamas, atliekant rotaciją studentui rašoma 0 balų.   
 
SIŪLYMAS: 1) gerai besimokantis studentas per semestrą turi surinkti 20 kreditų;  
2) gerai besimokantis studentas per semestrą turi surinkti 24 kreditus. 
  
BALSAVIMAS: vyksta alternatyvus balsavimas, balsuojama už vieną iš pasiūlymų. Kad 
pasiūlymas būtų priimtas, už jį turi balsuoti daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos 
narių.  
Už pasiūlymą nr. 1 – 6 
Už pasiūlymą nr. 2 – 9.  
 



6/ 8 
 

  

NUSPRĘSTA: gerai besimokantis studentas per semestrą turi surinkti 24 kreditus. Rugpjūčio 
13 d. Tarybai bus išsiųsta apibendrinta pozicija, jeigu Tarybai kils neaiškumų ir bus poreikis, 
rugpjūčio 17d. LSS biure vyks susirinkimas dėl šios pozicijos.  
 
 
9. „LSS Asamblėja 2015: Vieningu balsu“ pristatymas; 
 
Organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė pristatė pasiruošimą „LSS Asamblėja 2015: 
Vieningu balsu“. Viceprezidentas Andrius Zalitis trumpai pristato Asamblėjos programą, tikslą, 
kokios veiklos bus vykdomos. 
 
 
10. Darbo grupės dėl Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentų atstovybės vertinimo 
išvados ir prisijungimo prie Lietuvos studentų sąjungos tvirtinimas; 
 
Organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė pristatė darbo grupės veiklą, kas buvo 
atlikta bei rekomendacijas Tarybai dėl Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentų atstovybės 
tapimo LSS nare stebėtoja.    
 
SIŪLYMAS: tvirtinti ILK SA prašymą tapti LSS nare stebėtoja.  
 
BALSAVIMAS: už – 15, susilaikė – 0, prieš – 0. 
 
NUSPRĘSTA: ILK SA tapo LSS nare stebėtoja.  
  
11. Europos studentų sąjungos renginių pristatymas; 
 
Viceprezidentas Andrius Zalitis pristatė artėjančius Europos studentų sąjungos renginius: 
rugsėjo 28-30 d. Briuselyje vyks ESU Konvencija, gruodžio 1- 5 d. Bukarešte ESU Valdybos 
posėdis, kovo 9-12 d. Amsterdame ESU Konvencija. Po savaitės bus išsiųstas kvietimas 
dalyvauti rugsėjo 28- 30 d. vyksiančioje Konvencijoje. 
  
12. Informacinis klausimas dėl Valdybos rinkimų; 
 
Prezidentas Paulius Baltokas informuoja, kad lapkričio pabaigoje baigsis Valdybos kadencija. 
Lapkričio pradžioje vyksiančiame Tarybos posėdyje bus renkama nauja Valdyba, kuri pradės 
savo kadenciją lapkričio pabaigoje.  Pagal LSS Įstatus bus renkama po du žmones regionui. 
Informacija apie tvarką ir reikalingus dokumentus bus patalpinta www.lss.lt puslapyje 
rugpjūčio pabaigoje. 
 
13. Dėl transporto išlaidų į darbo grupes apmokėjimo; 
 
Prezidentas Paulius Baltokas pristatė š.m. liepos 23 d. vykusio Valdybos posėdžio  sprendimą 
dėl transporto išlaidų į darbo grupes apmokėjimo. Buvo nuspręsta, kad esant poreikiui kelionės 
išlaidos bus apmokamos dalinai. Kelionės išlaidos bus kompensuojamos, tačiau jos negali būti 
didesnės nei kainuotų kelionė autobusu arba traukiniu. 
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14. Lietuvos studentų sąjungos veiklos plano 2015 – 2017 m. pristatymas; 
 
Viceprezidentė Birutė Noreikaitė pristatė penkias nacionalines temas, kurios yra paskirstytos į  
rudens ir pavasario semestro veiklas. Buvo pristatytos temos, pagrindiniai tikslai, tikslinės 
grupės, įtrauktos į vykdomas veiklas, galimos priemonės ir terminai. 

- Rudens semestro veiklos: ECTS tema; akademinis sąžiningumas; studentų lygybė 
studijų formos atžvilgiu (transporto lengvatos). 

-  Pavasario semestro veiklos: socialinė dimensija, praktikos, studentų lygybė studijų 
formos atžvilgiu.  

KLAUSIMUS UŽDAVĖ: Margarita Vagdarytė (ŠUSA).  

 
15. Kiti klausimai: 
 

• Vidinės komunikacijos tobulinimo pristatymas.  
 
Komunikacijos vadovė Liucija Sabulytė pristatė apklausos apie vidinę komunikaciją rezultatus. 
Buvo pristatyta vidinės komunikacijos tobulinimo etapai ir numatomos komunikacijos 
gerinimo priemonės. Kalbėta apie šiuo metu atliekamus veiksmus. Darbus baigti planuojama 
lapkričio mėnesį.  
 

• Kokybės standarto darbo grupės rezultatų pristatymas 
  
Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Birutė Noreikaitė pristatė kokybės standarto 
funkcijas. Daugiausiai dėmesio šia metodika skiriama rezultatui ir pagrindinei studentų 
savivaldų funkcijai – studentų atstovavimui.  
Vertinimą, kaip pritaikoma kokybės standarto metodika savivaldoje, atlieka Priežiūros 
komitetas. Tolimesnei darbo grupės veiklai reikalingi bandomieji metodikos pritaikymo 
projektai. 
Norą atlikti bandomąjį kokybės standarto metodikas pritaikymą savivaldoje išsakė šios LSS 
narės: KVK SA, KUSS, ŠUSA, MRUSA.  
Jeigu savivaldos atliks kokybišką metodikos pritaikymą, joms bus skirtas papildomas vietų 
skaičius į Asamblėją.  
 
Protokolinis įrašas: vienas Tarybos narys paliko posėdį. 

 

• Strategijos darbo grupės atnaujinimas 

Viceprezidentas Andrius Zalitis pristatė esamą darbo grupės situaciją. 

SIŪLYMAS: iš LSS strategijos darbo grupės atšaukti Luką Borusevičių ir Ričardą Rimkų. 
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BALSAVIMAS: už – 14, susilaikė – 0, prieš – 0.  

Savo kandidatūra dalyvauti darbo grupėje iškėlė šie LSS Tarybos nariai: Mažvydas Savickas 

(ISM SA),  Margarita Vagdarytė (ISM SA), Justinas Motiejūnas (MRUSA),  Mindaugas 

Valkavičius pasiūlė Juliją Paulauskaitę (KTU SA). 

Justinas Motiejūnas savo kandidatūrą atsiėmė. 

 

BALSAVIMAS: už – 14, susilaikė – 0, prieš – 0. 

NUSPRĘSTA: prie LSS strategijos darbo grupės prisijungia Mažvydas Savickas, Margarita 

Vagdarytė, Julija Paulauskaitė. 

 

• Darbo grupės dėl pozicijų ruošimo sudarymas 

 

Paulius Baltokas pristatė sudaromos darbo grupės dėl pozicijų ruošimo funkcijas ir 

numatomas veiklas.  Norą dalyvauti darbo grupėje dėl pozicijų ruošimo išsakė šie Tarybos 

nariai: Živilė Krikštaponytė (KUSS), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Mažvydas Savickas (ISM 

SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA). 

 

Posėdis baigtas: 16.46 val. 

 

Pirmininkas      Paulius Baltokas 

 

 

 

Sekretorė                  Kornelija Bukantaitė 

 

 

 


