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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 
 

2016-09-16   Nr.  
Studentų g. 39, Vilnius 

 

Posėdis įvyko: 2016 m. rugsėjo 16 d. 11 val. 30 min. 

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas. 

Posėdžio sekretorė: administratorė Ana Diana Michailova. 

Dalyvavo: 15 atstovai (sąrašas pridedama 1 priede). 

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 1 priede).  

 

DARBOTVARKĖ (2 priedas): 

1. Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos 2016-05-25 – 2016-

09-08 pristatymas, tvirtinimas; 

3. Lietuvos studentų sąjungos veiklos plano pristatymas; 

4. Lietuvos studento pažymėjimo 2016 m. rudens sezonas; 

5. Dėl Tarptautinės studentų dienos; 

6. Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo rudens projektų šaukimas; 

7. Studentų savivaldų kompetencijų kėlimas rudens semestro metu; 

8. Dėl Lietuvos studentų sąjungos alumnų rinkimo tvarkos; 

9. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2016-05-05 – 2016-09-

05) pristatymas ir tvirtinimas; 

10. Dėl Lietuvos studentų sąjungos Studentų savivaldų vykdomos veiklos ir 

išteklių valdymo vertinimo nuostatų pakeitimo; 

11. Dėl bendro leidinio pirmakursiams. 

 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, 

darbotvarkės tvirtinimas;  

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Sveikinamąjį žodį tarė ir posėdį atidarė Lietuvos edukologijos universiteto rektorius, 
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akademikas Algirdas Gaižutis. Atvykusius pasveikino Lietuvos edukologijos universiteto 

Studentų atstovybės prezidentė Karolina Bakanauskaitė. 

Atsižvelgiant į darbotvarkės pakeitimus ir papildomus klausimus siūloma darbotvarkę 

išdėstyti tokia tvarka: 

1. Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos 2016-05-25 – 2016-09-08 

pristatymas, tvirtinimas; 

3. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2016-05-05 – 2016-09-05) 

pristatymas ir tvirtinimas; 

4. Lietuvos studento pažymėjimo 2016 m. rudens sezonas; 

5. Lietuvos studentų sąjungos veiklos plano pristatymas įtraukiant klausimą dėl 

bendro leidinio pirmakursiams; 

6. Dėl Tarptautinės studentų dienos; 

7. Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo rudens projektų šaukimas; 

8. Studentų savivaldų kompetencijų kėlimas rudens semestro metu; 

9. Dėl Lietuvos studentų sąjungos Alumnų rinkimo tvarkos; 

10. Dėl Lietuvos studentų sąjungos Studentų savivaldų vykdomos veiklos ir išteklių 

valdymo vertinimo nuostatų pakeitimo; 

11.  Rotacijos tvarka pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą; 

12. Kiti klausimai: 

12.1. Lietuvos studento pažymėjimo sutartys; 

12.2. Projektų vadovo paieška; 

12.3. Pardavimai mandatinių metu; 

12.4. Įdarbinimo projektas; 

12.5. Gruodžio mėnesio Tarybos posėdis. 

NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos 2016-05-25 – 

2016-09-08 pristatymas, tvirtinimas; 

Pranešėjas: komunikacijos vadovė Liucija Sabulytė. 

Pristatyta 2016-05-25 – 2016-09-08 tarpinė veiklos ataskaita (3 priedas). 

Klausimus uždavė: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Tautvydas Šimanauskas (KTU SA), 

Eigirdas Sarkanas (VDU SA). 
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SIŪLOMA: kviesti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atstovus į Tarybos posėdžius, taip 

didinant bendradarbiavimą siekiant gerinti doktorantų studijų sąlygas. 

NUTARTA.  LSS 2016-05-25 – 2016-09-08 tarpinė veiklos ataskaita patvirtinta 

vienbalsiai. Pritarta siūlymui kviesti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą į Tarybos 

posėdžius. 

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2016-05-01 – 

2016-08-31) pristatymas ir tvirtinimas; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Klausimus uždavė: Eigirdas Sarkanas (VDU SA), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), 

Tautvydas Šimanauskas (KTU SA). 

SIŪLOMA: dalyvaujant deleguotam asmeniui iš kiekvieno regiono peržiūrėti Lietuvos 

studentų sąjungos šių metų biudžetą.  

NUTARTA. 2016-05-01 – 2016-08-31 finansinės ataskaita patvirtinta vienbalsiai. Pritarta 

siūlymui peržiūrėti Lietuvos studentų sąjungos biudžetą. Vilniaus regioną atstovauja: Vladas 

Pūtys (MRUSA), Kauno regioną atstovauja: Eigirdas Sarkanas (VDU SA), Klaipėdos regioną 

atstovauja: Indrė Čedavičiūtė (KUSS).      

 

4. SVARSTYTA. Lietuvos studento pažymėjimo 2016 m. rudens sezonas; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Šiuo metu yra išduota 13000 vnt. pažymėjimų iš 20000 vnt. užsakytų. Užsakymų kiekis 

mažesnis lyginant su 2015 m. metais.  

Klausimus uždavė: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Eigirdas Sarkanas (VDU SA). 

NUTARTA. Atnaujinus sutartį su Kauno autobusais bus ieškoma būdų kaip įdiegti 

transporto bilietą į Lietuvos studento pažymėjimą, kuriuose jis nebuvo įdiegtas dėl vėlesnio 

sutarties pasirašymo. 

 

5. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos veiklos plano pristatymas; 

Pranešėjas: viceprezidentas Andrius Zalitis. 

Atsižvelgiant į sumažėjusius žmogiškuosius išteklius ir artėjančią kadencijos pabaigą 

minimizuotos veiklos planas koncentruojant dėmesį į svarbiausias sritis (4 priedas). 

Svarbiausios veikos: vykdomas projektas „Studentų informavimas dėl gerai besimokančio 

studento apibrėžimo ir rotacijos“; ilgalaikės LSS pozicijos aukštojo mokslo klausimais; Alma 
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mater konferencijos organizavimas ir jungimas su Kalėdiniu vakaru; strategijos lydraščio 

organizavimas ir akademinių bei socialinių žinių paketas. 

Klausimus uždavė: Eigirdas Sarkanas (VDU SA), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA). 

 

6. Dėl Tarptautinės studentų dienos; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Atsižvelgiant į 2016-03-14 Lietuvos studentų sąjungos elektroninio Tarybos balsavimo 

protokolo Nr. 2016-03/14 sprendimą 2016 m. Tarptautinę studentų dieną organizuoti 

Kaune, Lietuvos studentų sąjunga pagal suplanuota 2016 m. biudžetą skiria 3000 EUR 

Kauno regionui Tarptautinei studentų dienai surengti. Skatinama organizuojant įtraukti 

kituose regionuose esančias savivaldas. 

SIŪLOMA:  

• ISM Verslo ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybės prezidentė Gabrielė 

Motiejūnaitė siūlo sudaryti atvirą darbo grupę; 

• Lietuvos edukologijos universiteto Studentų atstovybės prezidentė Karolina 

Bakanauskaitė siūlo kitų regionų savivaldoms prisidėti prie logistikos ir reklamos 

organizavimo. 

Klausimus uždavė ir pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Eigirdas Sarkanas (VDU SA), Karolina 

Bakanauskaitė (LEU SA), Gabrielė Motiejūnaitė (ISM SA). 

NUTARTA. Tarptautinei studentų dienai organizuoti sudaroma atvira darbo grupė. Pirmas 

susirinkimas numatomas 2016-09-19 (pirmadienis). Iki rugsėjo 31 d. Lietuvos studentų 

sąjungai turi būti pateikta renginio koncepcija. 

 

7. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo rudens projektų šaukimai; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Šaukimai teikti projektų paraiškas ilgalaikiams projektams vyksta nuo einamųjų metų 

lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. Visus paraiškos metu teikiamus dokumentus galima rasti 

svetainėje www.lss.lt. Iki einamųjų finansinių metų pabaigos turi būti pateiktos visos 

einamųjų metų projektų ataskaitos. Esant atvejui, kai projektas vykdomas gruodžio mėnesį 

ir ataskaita negali būti parengta laiku rašomas prašymas atidėti ataskaitos pateikimo 

terminą. Akcentuojama dalyvavimo Valdybos posėdyje, kuriame svarstomi ir galutinai 

įvertinami projektai, svarba.  

Klausimus uždavė: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA). 
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NUTARTA. Einamųjų metų projektų finansavimo principai: vieno asmens maitinimui 

skiriama ne daugiau 6 EUR, nakvynei – ne daugiau 7 EUR.  

 

8. SVARSTYTA. Studentų savivaldų kompetencijų kėlimas rudens semestro metu; 

Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė. 

Pristatytos mokymų ir seminarų datos ir tikslai rudens semestro metu (5 priedas). 

Prailginta mentorystės programos trukmė atsižvelgiant į praeitų metų atsiliepimus. 

Ugdytinis galės pasirinkti iš siūlomų sričių, kuriuose nori kelti savo kompetencijas.  

 

9. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos studentų sąjungos alumnų rinkimo tvarkos; 

Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė. 

Pristatyta LSS alumnų rinkimo tvarka (6 priedas). Atsižvelgiant į poreikį keisti tapimo 

alumnais tvarką siūlomą ją reglamentuoti ir pateikti raštiškai. Tokiu būdu alumnu galės 

tapti ne tik Valdybos, Tarybos, Priežiūros komiteto nariai ar biure dirbę darbuotojai, bet ir 

kiti studentiškam judėjime dalyvavę asmenys (koordinatoriai, komitetų nariai). Bus galima 

alumnų atranka įvertinant jų nuopelnus studentiškam judėjimui.  

Klausimus uždavė ir pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Aistė Bikmanaitė (LSS), Karolina 

Bakanauskaitė (LEU SA), Eigirdas Sarkanas (VDU SA). 

SIŪLOMA:  

• Įtraukti galimybę asmeniui teikti prašymą tapti alumnu; 

• Įtraukti galimybę panaikinti alumno statusą; 

NUTARTA. Su abejais siūlymais patvirtinta Lietuvos studentų sąjungos alumnų rinkimo 

tvarka.  

 

10. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos studentų sąjungos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo 

vertinimo nuostatų pakeitimo; 

Pranešėjas: Lietuvos edukologijos universiteto Studentų atstovybės prezidentė Karolina 

Bakanauskaitė. 

SIŪLOMA: Studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo nuostatų 

15.1 punktą „Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas birželio mėn. 1 d. paskiria 

studentų savivaldų vertinimo datas“ išdėstyti tokia tvarka: Lietuvos studentų sąjungos 

Priežiūros komitetas birželio mėn. 1 d. paskiria studentų savivaldų vertinimo datas. 

Vertinimo datos ir laikai turi būti suderinti su vertinime dalyvaujančiomis studentų 
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savivaldomis. Vertinime dalyvaujant studentų savivaldoms iš skirtingų regionų yra 

organizuojami atskiri susitikimai jų regionuose. 

Klausimus uždavė ir pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Aistė Bikmanaitė (LSS), Vladas Pūtys 

(MRUSA), Eigirdas Sarkanas (VDU SA), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA). 

NUTARTA. Birželio mėnesį Priežiūros komitetas derina po nemažiau kaip dvi datas 

susitikimams regionuose, nepavykus suderinti datų Priežiūros komitetas paskiria vertinimo 

laiką ir vietą kiekviename regione. Atsižvelgiant į Priežiūros komiteto nesilaikymą nurodytų 

nuostatų bus parengiamas Tarybos kreipimasis į Priežiūros komitetą dėl jų pareigų 

nevykdymo. 

 

11. SVARSTYTA. Rotacijos tvarka pagal naująjį LR mokslo ir studijų įstatymą. 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Įsigaliojus naujam LR mokslo ir studijų įstatymui, kuriame nurodoma besimokančio sąvoka 

išskiriant puikų, tipinį ir slenkstinį lygmenis, nėra apibrėžta kokia tvarka turi būti vykdoma 

rotacija. Universitetų rektoriai siūlo studentus vertinti atsižvelgiant į modulio kreditų 

skaičių. 

SIŪLOMA: 

• Studentus priskirti studijų pasiekimų lygmeniui atsižvelgiant į gautą modulio įvertinimą 

ir atitikimą Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 3 punktui; 

• Studentus priskirti studijų pasiekimų lygmeniui atsižvelgiant į gautą modulio įvertinimą 

ir modulio kreditų skaičiui (pastaruosius du veiksnius sudauginant) bei atitikimą LR 

mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 3 punktui. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta siūlymui studijų pasiekimų lygmenį nustatyti atsižvelgiant į 

modulių kreditų skaičių. Tokią poziciją teikti universitetų rektoriams. 

 

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai; 

Pranešėjas: Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

• Lietuvos studento pažymėjimo tarpininkavimo sutartys. 

LSP tarpininkavimo sutartys pasirašytos 2012 m., todėl jose neatitinka valiuta ir kainos. Iki 

vasario mėnesio bus atnaujinamos sutartys vadovaujantis Tarybos sprendimu, kad 

finansavimas ir lėšų paskirstymas sprendžiamas Tarybos posėdžio metu. 

• Projektų vadovo paieška. 

Skatinama dar kartą pasidalinti informacija dėl laisvos projekto vadovo pozicijos. 2016-09-
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17 uždaromas dokumentų pateikimo terminas, tačiau atsižvelgiant į prioritetą darbinti 

studentiškame judėjime dalyvavusį (-antį) asmenį, dokumentai bus priimami ir po termino 

uždarymo. 

• Pardavimai mandatinių metu. 

Išreikštas pasipiktinimas dėl Tarybos neinformavimo dėl neįvykusių pardavimų mandatinių 

metu. Pardavimai per mandatines buvo nenusisekusi veikla, kurios pagrindinė priežastis 

galutinių terminų atidėjimas. 

• Įsidarbinimo projektas. 

Įsidarbinimo projektas – į studentus orientuotas projektas siekiant padėti įsidarbinti studijų 

metu. Lietuvos studentų sąjunga atliktų tarpininko funkciją tarp studentų ir trumpalaikių 

įdarbinimo agentūrų. Įsidarbinimo projektas šiuo metu yra sustabdytas Valdybos 

sprendimu.  

• Gruodžio mėnesio Tarybos posėdis. 

Siūloma keisti Tarybos posėdžio datą dėl intensyvaus darbų grafiko gruodžio mėnesį. 

Numatoma Tarybos posėdį rengti sausio mėnesį Kaune (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitete). 

 

Posėdžio pirmininkas     Paulius Baltokas 

Posėdžio sekretorė    Ana Diana Michailova 


