
  

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 

 

2017-08-15   Nr.  

Česlovo Milošo gimtinės kultūros centras (Šetenių kaimas, Kėdainių r.) 

Posėdis įvyko: 2017 m. rugpjūčio 15 d. 11 val. 

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Mažvydas Savickas. 

Posėdžio sekretorė: akademinių reikalų vadovė Živilė Krikštaponytė. 

Dalyvavo:  15 atstovų (sąrašas pridedamas 1 priede). 

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 1 priede).  

 

DARBOTVARKĖ (2 priedas): 

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 

tvirtinimas; 

2. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2017-05-12 – 

2017-08-04) pristatymas, tvirtinimas; 

3. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2017-05-12 – 2017-08-04) 

pristatymas, tvirtinimas; 

4. Akademinio sąžiningumo projekto pristatymas; 

5. Studentų savivaldų vykdomų veiklų ir išteklių valdymo vertinimo rezultatų 

pristatymas; 

6. Studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo nuostatų 

keitimas; 

7. Mentorystės programos pristatymas; 

8. Studijų kokybės ilgalaikės pozicijos pristatymas; 

9. Delegatų į Baltic Organizational Meeting (BOM) šaukimas; 

10. Socialinio paketo pristatymas; 

11. Asamblėjos pristatymas; 

12. Projektų pristatymas; 

13. Kiti klausimai. 

 



  

1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, 

darbotvarkės tvirtinimas;  

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Mažvydas Savickas. 

Sveikinimo žodį tarė ir posėdį atidarė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Mažvydas 

Savickas. 

    NUTARTA. Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2017-05-

12 – 2017-08-04) pristatymas, tvirtinimas; 

Pranešėjas: komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė. 

 Pristatyta (2017-05-12 – 2017-08-04) tarpinė veiklos ataskaita (3 priedas).  

 Klausimus uždavė ir pasisakė: Neringa Skrikytė (KVK SA). 

 NUTARTA. LSS (2017-05-12 – 2017-08-04) tarpinė veiklos ataskaita patvirtinta 

 vienbalsiai. 

  

3. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2017-05-12  

    2017-08-04) pristatymas, tvirtinimas; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Mažvydas Savickas. 

Pristatyta finansinė ataskaita, kuri apima (2017-05-12 – 2017-08-04) laikotarpį (4 

priedas).  

Klausimus uždavė ir pasisakė: Neringa Skrikytė (KVK SA ) 

NUTARTA. LSS (2017-05-12 – 2017-08-04) finansinė ataskaita patvirtinta vienbalsiai.  

 

4. SVARSTYTA. Akademinio sąžiningumo projekto pristatymas; 

Pranešėjas: komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė. 

Pristatytas akademinio sąžiningumo projektas. Pateikta pagrindinė šio projekto idėja bei 

tolimesnis komunikacijos planas. 

Klausimus uždavė ir pasisakė: Neringa Skrikytė (KVK SA), Viktoras Kriokys (MK SA), Kotryna 

Kanclerytė (ISM SA). 

SIŪLOMA: 

1. Akademinio sąžiningumo projekto plakatą bei informaciją apie jį paruošti anglų kalba. 

 



  

5. SVARSTYTA. Studentų savivaldų vykdomų veiklų ir išteklių valdymo vertinimo 

    rezultatų pristatymas; 

Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Indrė Šareikaitė. 

Pristatyti studentų savivaldų vykdomų veiklų ir išteklių valdymo vertinimo rezultatai, 

aptarta bendra padėtis. Supažindinta, kad Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas 

važiuos pas kiekvieną savivaldą atskirai ir paruoš pristatytmus pagal kiekvienos studentų 

savivaldos rezultatus. 

 

6. SVARSTYTA. Studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo 

    nuostatų keitimas; 

    Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Indrė Šareikaitė. 

    Pristatytos studentų savivaldų vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo nuostatai bei 

    siūlomi pakeitimai.  

Klausimus uždavė ir pasisakė: Kotryna Kanclerytė (ISM SA), Neringa Skrikytė (KVK SA), Reda 

Ratkūnaitė (VIKO SA), Mažvydas Savickas (LSS).  

SIŪLOMA: 

1. 13.4.1 punkte pridėti aprašymą apie įstatų sampratą bei pridėti jį prie sąvokų; 

2. 12.4 punktą keisti: savivaldos teikia prašymą kartu su papildomais dokumentais iki 

birželio 15 dienos; 

3. Išbraukti 13.4.7 punkte žodį „gerinimo“; 

4. 13.6 punktą keisti: Priežiūros komitetas, įvertinęs gautas savivaldų savianalizes, gali 

prašyti savivaldos iki liepos 15 d. pateikti papildomą informaciją ar patikslinimus; 

5. 14.1punktą keisti: Priežiūros komitetas, gavęs savivaldų pateiktus duomenis, iki birželio 

22 d. įvertina ar savivalda atitinka formaliuosius kriterijus; 

6. 15.1 punktą keisti: Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas iki rugpjūčio 1 d. 

paskiria 

studentų savivaldų vertinimo datas; 

7.  15.2 punktą išbraukti iš nuostatų. 

    BALSAVIMAS: 

    Už pirmąjį siūlymą balsavo: UŽ - 15 , PRIEŠ – 0 , SUSILAIKO – 0. 

    Už antrą siūlymą balsavo: UŽ – 15 , PRIEŠ – 0, SUSILAIKO – 0. 

    Už trečią siūlymą balsavo: UŽ – 15 , PRIEŠ – 0 , SUSILAIKO – 0. 



  

    Už ketvirtą siūlymą balsavo: UŽ – 15 , PRIEŠ – 0 , SUSILAIKO – 0. 

    Už  penktą siūlymą balsavo: UŽ – 15 , PRIEŠ – 0 , SUSILAIKO – 0. 

    Už šeštą siūlymą balsavo: UŽ – 15 , PRIEŠ – 0 , SUSILAIKO – 0. 

    Už septintą siūlymą balsavo: UŽ – 15 , PRIEŠ – 0 , SUSILAIKO – 0. 

   NUTARTA.  Vienbalsiai patvirtini studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių 

   valdymo vertinimo nuostatai. 

 

7. SVARSTYTA. Mentorystės programos pristatymas; 

    Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Indrė Šareikaitė. 

Pristatyta mentorystės programos koncepcija, programos pradžia yra 2017 m. rugsėjo 15 

d. 

Klausimus uždavė ir pasisakė: Greta Šmaižytė (VDU SA), Greta Mažul (LEU SA).  

  

8. SVARSTYTA. Studijų kokybės ilgalaikės pozicijos pristatymas; 

Pranešėjas: akademinių reikalų vadovė Živilė Krikštaponytė. 

Pristatytas progresas, kuris buvo pasiektas ties ilgalaike "Studijų kokybės" pozicija. 

Klausimus uždavė ir pasisakė: Greta Šmaižytė (VDU SA).  

  

9. SVARSTYTA. Delegatų į Baltic Organizational Meeting (BOM) šaukimas;   

    Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Mažvydas Savickas. 

Pristatyta situacija dėl dalyvavimo Baltic Organizational Meeting (BOM), kuris vyks 2017 

m. rugsėjo 14 - 17 d. (Rygoje). Lietuvos studentų sąjungai yra skirta 10 atstovų vietų. 

SIŪLOMA:  

1. Dokumentus dėl dalyvavimo Baltic Organizational Meeting (BOM) teikti iki 2017 m. 

rugpjūčio 31 d.   

NUTARTA. Vienbalsiu nutarimu, kad motyvacinius laiškus (anglų kalba) pateikti iki 2017 m. 

rugpjūčio 31 d.  el. paštu: president@lss.lt. 

 

10. SVARSTYTA. Socialinio paketo pristatymas;  

      Pranešėjas: akademinių reikalų vadovė Živilė Krikštaponytė. 

Pristatyta Lietuvos studentų socialinė padėtis bei socialinis paketas, kuris padėtų pagerinti 

dabartinę studentų finansinę situaciją.  



  

 

11. SVARSTYTA. Asamblėjos pristatymas; 

Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Indrė Šareikaitė. 

Pristatyta situacija ties Asamblėja „Vienybėje studentija" 2017. Studentų savivaldos 

supažindintos su programa bei būsimomis veiklomis. Paprašyta atsivežti savo savivaldų 

vėliavas ir medžiagos skiautes iš kurių bus sudeliojama Lietuvos vėliava. 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  Greta Šmaižytė VDU SA). 

 

12. SVARSTYTA. Projektų pristatymas; 

Pranešėjas: viceprezidentas Vladas Pūtys. 

Pristatyta trumpalaikių LSP fondo projektų teikimo padėtis, kiek projekų buvo pateikta ir 

kiek lėšų buvo panaudota. 

     

 

  ________________________________ 

 

Posėdžio pirmininkas                  Mažvydas Savickas 

Posėdžio sekretorė                 Živilė Krikštaponytė 


