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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS 

 
2014-07-17 Nr. 2014-07/17 

Klaipėda 
  

Posėdis įvyko: 2014 m. liepos 17 d. 1200 val. 

Posėdžio pirmininkas:prezidentas Paulius Baltokas 

Posėdžio sekretorė: biuro administratorė Anastasija Pydyk 

Dalyvavo:15Tarybos narių iš 22 (sąrašas pridedamas, 1 priedas). 

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas1 priedas, įgaliojimai 2, 3, 4,5  priedai ) 

 

DARBOTVARKĖ(6 priedas): 

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

2. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas (2014-04-30 – 2014-07-16);  

3. Akademinio sąžiningumo veiklos apžvalga 

4. Akademinių reikalų komiteto veiklos pasirinkimas; 

5. Lietuvos studentų sąjungos strategija; 

6. Lietuvos studentų sąjungos veiklos planas; 

7. Savivaldų savianalizės sistema; 

8. Lietuvos studentų sąjungos Asamblėja 2014;  

9. Dėl projektinės veiklos tobulinimo studentų savivaldose 

10. Dėl Tarptautinės studentų dienos  

11. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-04-21 – 2014-06-22);  

12. Dėl prašymo priežiūros komitetui dėl LSS metinės finansinės veiklos ataskaitos formos 

sukūrimo; 

13. Kiti klausimai 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, 

darbotvark ės tvirtinimas. 
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Posėdį atidarė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Sveikinimo žodį tarė 

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Viktoras Senčila ir studentų atstovybės 

prezidentė Agnė Povilaitė. 

Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Lukas Borusevičius (MRUSA), 

Justinas Petkus (VDU SA) 

 

SIŪLYMAS: Tarybos posėdžio darbotvarkę išdėstyti šia tvarka: 

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

2. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas (2014-04-30 – 2014-07-16);  

3. Akademinio sąžiningumo veiklos apžvalga; 

4. Akademinių reikalų komiteto veiklos pasirinkimas; 

5. Lietuvos studentų sąjungos strategija; 

6. Lietuvos studentų sąjungos veiklos planas; 

7. Savivaldų savianalizės sistema; 

8. Lietuvos studentų sąjungos Asamblėja 2014;  

9. Dėl projektinės veiklos tobulinimo studentų savivaldose; 

10. Dėl Tarptautinės studentų dienos;  

a) Užsakomieji projektai; 

11. Dėl prašymo priežiūros komitetui dėl LSS metinės finansinės veiklos ataskaitos formos 

sukūrimo; 

12. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-04-21 – 2014-06-22);  

13. Kiti klausimai: 

b) Justino Petkaus kreipimasis; 

c) Studijų dalykų užskaitymas; 

d) Naujas LSP sezonas/ sutartys, SEB ISIC situacija; 

e) Dėl Juro Požėlos įstatymo pataisų; 

f) LSP fondo projektai, ŠMM projektai; 

g) Dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo; 

h) Lietuvos studentų sąjungos įstatai ir darbo reglamentas; 

i) Lietuvos studentų sąjungos sąskrydžio 2014 aptarimas; 

j) Dėl bendro renginių tinklelio; 

k) Tarybos vieta ir laikas. 



3/ 11 
 

  

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais. 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita 2014-04-30 – 2014-07-16. (7 

priedas) 

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pristatė Sąjungos veiklos ataskaitą nuo 

2014-04-30 iki 2014-07-16.  

Klausimai: Justinas Petkus (VDU SA), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA). 

Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Andrius Zalitis (LSS) 

SIŪLYMAS. Tvirtinti Studentų sąjungos tarpinę veiklos ataskaitą 2014-04-30 – 2014-07-16 

laikotarpiui. 

BALSAVO: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  Susilaikė- 0 

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitą 2014-04-30 – 

2014-07-16 laikotarpiui. 

 

3. SVARSTYTA. Akademinio sąžiningumo veiklos apžvalga. 

Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis pristatė akademinio sąžiningumo 

apžvalgą bei pasiektus per pastaruosius metus rezultatus. 

Klausimai: Gabija Rakauskaitė (KUSS), Donatas Averkinas (KVK SA). 

Pasisakė: Lukas Borusevičius (MRU SA), Paulius Baltokas (LSS), Justinas Petkus (VDU SA). 

SIŪLYMAS: Justinas Petkus siūlo daugiau dėmesio skirti socialinei sričiai, kuri pastaruoju metu 

apleista. 

 

4. SVARSTYTA. Akademinių reikalų komiteto veiklos pasirinkimas. 

Andrius Zalitis pristatė akademinių reikalų komiteto siūlomas naujas temas: 

1) Dirbti su seniūnų modeliu; 

2) Tobulinti studijų programų komitetų veiklą 

Andrius pažymėjo, kad Taryba gali iškelti savo temas. 

Pasisakė: Justinas Petkus (VDU SA), Lukas Borusevičius (MRUSA), Jolita Rasimavičiūtė (ASU 

SA), Diana Mickutė (LSS Valdyba) 

SIŪLYMAS (1): Justinas Petkus siūlo akademinių reikalų komiteto veiklą orientuoti į studijų 

programų komitetų veiklos tobulinimą, nes ne visose aukštosiose mokyklose yra grupių seniūnai. 

BALSAVIMAS: UŽ- 2  PRIEŠ- 13 SUSILAIKO- 0 
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SIŪLYMAS (2): Diana Mickutė (LSS Valdyba) siūlo akademinių reikalų komitetui dirbti dvejomis 

temomis. 

BALSAVIMAS: UŽ- 13  PRIEŠ- 2  SUSLAIKO- 0 

NUTARTA: Tarybos sprendimu akademinių reikalų komitetas dirbs su seniūnų modelio tobulinimu 

ir studijų programų komitetų veiklos tobulinimu. 

 

5. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos strategija. 

Andrius Zalitis Tarybai pristatė, kokie darbai jau yra nuveikti ir kas planuojama daryti artimiausiu 

metu. Yra paruošti klausimynai ir artimiausiu metu jie bus išsiųsti tikslinėms grupėms. Iki spalio 

mėnesio bus laukiama atsakymų ir spalio mėnesį planuojamas susitikimas dėl tolimesnės darbų 

eigos. 

Klausimai: Justinas Petkus (VDU SA), Diana Mickutė (LSS Valdyba). 

 

6. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos veiklos planas. (8 priedas ) 

Lietuvos studentų sąjungos organizacijos stiprinimo vadovas Vygintas Eidėnas pristatė 2014-2015 

metų veiklos planą. Buvo aptarti pagrindiniai veiklos plano tikslai bei priemonės, kuriomis jie bus 

įgyvendinami. Diskutuota, ar Lietuvos studentų sąjungai reikia dalyvauti kitų metų studijų mugėje 

ir į ką ten reikia orientuotis. Lukas Borusevičius pasiūlė studijų mugėje labiau orientuotis į Lietuvos 

studentų pažymėjimo viešinimą. Justinas Petkus siūlo orientuotis į moksleivius, tačiau nevykdyti 

tiek daug veiklų vienu metu, o vykdyti vieną, bet kokybiškai. 

Pasiūlymai: Tarybos nariai teikia pasiūlymus dėl veiklos plano tobulinimo: 

• Sukurti Lietuvos studentų sąjungos ryšių su visuomene darbo strategiją ir dirbti kryptingai; 

• Suorganizuoti Tarybos narių ir biuro išvažiavimą, kurio metu būtų generuojamos naujos 

idėjos; 

• Tarpines veiklos ataskaitas viešinti per turimus kanalus. 

Klausimai: Diana Mickutė (LSS Valdyba) 

SIŪLYMAS: Tvirtinti Lietuvos studentų sąjungos veiklos planą 2014-2015 m.m. be studijų mugės 

organizavimo eilutės. 

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 0 

Protokolinis įrašas: Tarybos narė Evelina Greiciūnaitė paliko posėdį, balso teisė pagal įgaliojimą 

perduodama Gabijai Rakauskaitei. 
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7. SVARSTYTA. Savivaldų savianalizės sistema. 

Klausimą pristatė Vygintas Eidėnas. Buvo pristatyti savivaldų savianalizės metodikos gairės. Taip 

pat kalbėta apie savianalizės naudą ir pagrindines grėsmes. 

Klausimai: Justinas Petkus  (VDU SA), Diana Mickutė (LSS Valdyba). 

SIŪLYMAS: Sudaryti darbo grupę iš Tarybos narių, kurie kartu su Vygintu Eidėnu kurtų savivaldų 

savianalizės metodiką. 

Į darbo grupės sudėtį pasisiūlė: Ričardas Rimkus (VIKO SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA), 

Jolita Rasimavičiūtė (ASU SA), Diana Mickutė (LSS Valdyba).  

BALSAVIMAS: UŽ-15, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-0 

NUTARTA: Bendru Tarybos narių sutikimų patvirtinta darbo grupė, kuri kurs savivaldų 

savianalizės metodiką.  

 

8. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Asamblėja 2014. 

Lietuvos studentų sąjungos biuro administratorė pristatė šių metų LSS Asamblėja 2014: „Rytojaus 

Švyturiai“ koncepciją, planus bei kvotas. Asamblėja vyks paskutinį rugpjūčio savaitgalį 29-31 

dienomis. Pristatyta, kad šiemet atsisakyta simuliacijos idėjos ir bus bandomas naujas modelis, 

kuris leis po Asamblėjos sukurti Lietuvos aukštojo mokslo viziją 2030 metais studentų akimis. 

Diskutuota apie maitinimų skaičių bei papildomų vietų, neužsiregistravus visoms savivaldoms, 

suteikiama. Prieita nuomonės, kad papildomos vietos bus išdalintos toms savivaldoms, kurios 

aktyviai dalyvavo akademinio sąžiningumo darbo grupės veikloje. Taip pat kalbėta apie maitinimų 

skaičių. Pristatyta naujovė – dalyviai turės registruotis į kiekvieną renginio dalį. Dalyvavimo 

sutartyse bus nurodyta, kad dalyviui neužsiregistravus į vieną ar daugiau dalių savivalda turės 

padengti organizatorių patirtas išlaidas.  

Pasisakė: Justinas Petkus (VDU SA).  

Klausimai: Diana Mickutė (LSS Valdyba), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA). 

SIŪLYMAS (1): Asamblėjos metu vykdyti 3 maitinimus maitinimo įstaigoje (penktadienio 

vakarienė, šeštadienio pietūs ir vakarienė). 

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 0 

SIŪLYMAS (2): Pritarti dalyvių registracijai į kiekvieną renginio dalį. 

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 0 

NUTARTA: Asamblėjos metu bus vykdomi 3 maitinimai. Taryba pritarė siūlymui dalyvių 

registraciją vykdyti prieš kiekvieną renginio dalį.  
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9. SVARSTYTA. Dėl projektin ės veiklos tobulinimo studentų savivaldose. 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Jis siūlo savivaldoms pakeisti dabartinį projektų rašymo ir 

administravimo modelį, t.y. atsisakyti atskiro projektų komiteto, o priskirti projektų vadovus prie 

atskirų komitetų ar darbo grupių. Tai padėtų ne tik rašyti paraiškas, kurios atsakytų į konkrečios 

savivaldos poreikius tam tikru klausimu, bet ir leistų efektyviau valdyti projektų metu gaunamas 

lėšas. Šiuo metu bus išbandomas toks pilotinis modelis su viena SA, o ateityje siūlomas visoms. 

Artimiausiu metu Katažyna Kuckevič į Tarybos grupę išmes laišką su kvietimų registruotis. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Tarptautin ės studentų dienos. 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Buvo kalbama apie idėją sukurti atskirą projektinį fondą, kurio 

pinigai bus skirstomi Tarptautinės studentų dienos įgyvendinimui regionuose. Pinigus skirstys 

Valdyba. Tai nebus tipinis projektų fondas, nes svarbiausia bus tinkamai aprašyti idėjas ir 

planuojamas veiklas. Tarybos nariai išreiškė norą susipažinti su kitų regionų planuojamomis 

veiklomis.  

Klausimai: Justinas Petkus (VDU SA). 

SIŪLYMAS: Pritarti siūlymui daryti atskirą fondą ir pinigų skirstymą perleisti Valdybai. 

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 0 

 

a) SVARSTYTA. Užsakomieji projektai. 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Po Valdybos posėdžio, kuris vyko birželio 30 dieną LSP 

projektų fonde liko pinigų, kuriuos siūloma panaudoti užsakomiesiems projektams. Į Fondo lėšas 

galės pretenduoti tiek tikrieji LSS nariai, tiek ir nariai stebėtojai. Lėšos bus skirstomos Valdybos 

posėdžio metu. Artimiausiu metu į Tarybos grupę bus išsiųstas laiškas su prašymu registruoti 

savivaldas, kurios  turi poreikį gauti mokymus. 

Klausimai: Diana Mickutė  (LSS Valdyba), Gabrielė Gendvilaitė  (ŠU SA) 

SIŪLYMAS: Pritarti LSP projektų fonde likusias lėšas skirti užsakomiesiems projektams. 

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0 SUSLAIKO- 0 

NUTARTA: Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Fonde likusias lėšas paskirti užsakomiesiems 

projektams. 
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11. SVARSTYTA. Dėl prašymo priežiūros komitetui dėl LSS metinės finansinės veiklos 

ataskaitos formos sukūrimo.  

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Taryba pasiūlė išreikšti prašymą Lietuvos studentų sąjungos 

priežiūros komitetui sukurti Lietuvos studentų sąjungos metinės finansinės veiklos ataskaitos formą, 

pagal kurią prezidentas turės atsiskaityti Konferencijos metu.  Diana Mickutė pasiūlė sukurti ne tik 

prezidento metinės finansinės veiklos ataskaitos formą, bet ir priežiūros komiteto ataskaitos formą.  

Pasisakė: Diana Mickutė (LSS Valdyba). 

SIŪLYMAS: Pritarti siūlymui Priežiūros komitetui pateikti prašymą nuo Tarybos, dėl metinės 

finansinės veiklos ataskaitos formos ir Priežiūros komiteto ataskaitos formos sukūrimo iki š.m. 

spalio mėnesio. 

BALSAVIMAS: UŽ-15, PRIEŠ-0, SUSILAIKO-0 

NUTARTA: Prašyti Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komiteto, iki spalio mėnesio sukurti 

prezidento metinės finansinės veiklos ataskaitos formą ir Priežiūros komiteto teikiamos finansinės 

veiklos patikrinimo ataskaitas bei veiklos efektyvumo vertinimo išvadų ir rekomendacijų formas.  

 

Protokolinis įrašas: Svečiai paliko posėdžių salę, nes 12 ir 13 a. klausimai bus svarstomi uždarame 

posėdyje. Pasibaigus šių klausimų svarstymui svečiai galės grįžti. 

 

12. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-04-21 – 

2014-06-22).  

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Pristatytos pagrindinės gautos pajamos ir jų šaltiniai bei patirtos 

išlaidos. Kalbėta apie esamą situaciją ir kokie mokėjimai planuojami artimiausiu metu.  

Klausimai: Mantas Kinderis (VTDK SA), Justinas Petkus (VDU SA), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU 

SA), Diana Mickutė (LSS Valdyba).  

 

13. Kiti klausimai: 

b) SVARSTYTA. Justino Petkaus kreipimasis (9 priedas). 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Pristatyta, kad liepos 15 dieną elektroniniu paštu buvo gautas 

VDU SA prezidento Justino Petkaus kreipimasis dėl MRUSA prezidento Luko Borusevičiaus 

elgesio LSS sąskrydžio 2014 metu. Kreipimasis skirtas LSS prezidentui, Tarybai ir Valdybai. Buvo 

paprašyta pasitikslinti, ar Justinas Petkus prašo nagrinėti Mykolo Romerio universiteto studentų 

atstovybės ar jos prezidento elgesį. Justinas Petkus pristatė savo poziciją ir prašo Tarybos nagrinėti 
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Luko Borusevičiaus elgesį. Taip pat išklausyta Luko Borusevičiaus pozicija ir viešas atsiprašymas. 

Pristatyta, kad pagal Lietuvos studentų sąjungos įstatus Tarybai ir kitiems Sąjungos valdymo 

organams pagal kompetencijas nepriklauso nagrinėti Sąjungos vienasmenio valdymo organo 

veiksmus. Buvo pasiūlyta Lukui Borusevičiui viešai atsiprašyti visos Vytauto didžiojo universiteto 

studentų atstovybės bei atlyginti padarytus nuostolius.  

Pasisakė: Justinas Petkus (VDU SA), Lukas Borusevičius (MRUSA), Adas Berčiūnas (AK SA), 

Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Agnė Povilaitė (LAJM SA), Aistė Titaitė (KOK SA), Mindaugas 

Valkavičius (KTU SA), Dionis Martisinkevichus (VGTU SA). 

Nutarta: Apsvarsčius šį klausimą Tarybos metu ir išklausius dalyvavusiųjų nuomonę, atsakant į 

Justino Petkaus kreipimąsi pažymėti, kad pagal galiojančius Lietuvos studentų sąjungos įstatus 

Taryba neturi kompetencijų spręsti su Lietuvos studentų sąjungos tikrosios narės vienasmeniu 

valdymo organu susijusių klausimų.  

 

c) SVARSTYTA. Studijų dalykų užskaitymas. 

Informacinį klausimą pristatė Andrius Zalitis. Andrius priminė, kad prieš kurį laiką Tarybos narių 

buvo prašyta išsiaiškinti ar jų aukštosiose mokyklose yra įskaitomi studijų dalykai/rezultatai, jeigu 

studentas juos studijavo kitoje aukštojoje mokykloje ir pristatė pažymą. Taip pat prašoma 

išsiaiškinti ar užskaičius studijų dalykus, studentams yra mažinama studijų įmoka. Atsakymų 

sulaukta tik iš kelių Tarybos narių, todėl Andrius dar kartą paprašė pasidomėti šiuo klausimu.  

Pasisakė: Mantas Kinderis (VTDK SA).  

 

d) SVARSTYTA. Naujas LSP sezonas/ sutartys, SEB ISIC situacija.  

Informacinį klausimą pristatė Paulius Baltokas.Yra gauta informacijos,kad SEB bankas į aukštąsias 

mokyklas per priėmimus planuoja atvykti kartu su ISIC atstovais ir gaminti ISIC pažymėjimus. 

Buvo paprašyta Tarybos narių išsiaiškinti kokia situacija yra jų aukštosiose mokyklose ir ar SEB 

bankas dalyvaus priėmimuose. 

Taip buvo kalbėta apie naujas LSP sutartis tarp LSS ir savivaldų, tačiau Paulius Baltokas pažymėjo, 

kad naujos sutartys bus pasirašomos tada, kai bus pasirašyta sutartis tarp Lietuvos studentų sąjungos 

ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos. Kol kas ši sutartis yra derinama. Planuojama, kad artimiausiu 

metu ji bus pasirašyta.  

Kalbėta ir apie naują LSP sezoną. Paulius Baltokas pristatė, kad LSP grąžinimo nebeliks, bus 

bendradarbiaujama su tais pačiais bankais (Swedbank ir DnB). Tarybos prašymu bus išleistas 
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bendras raštas, kuriame bus pažymėta, kad mobiliosios komandos turės derinti atvykimo laiką 

tiesiogiai su savivaldomis, o ne aukštosiomis mokyklomis. Buvo pristatyta, kad LSP koordinatorių 

mokymai vyks rugpjūčio viduryje. Gautas prašymas iš Tarybos narių, kad mokymų darbotvarkės 

būtų sudaromos taip, jog pradžioje vyktų intensyvus darbas ir supažindinimas su naujovėmis, o po 

to komandiniai žaidimai. Taip pat aptartas LSP viešinimo klausimas.  

 

e) SVARSTYTA. Dėl Juro Požėlos įstatymo pataisų.  

Paulius Baltokas pristatė, kad prieš pat Tarybos posėdį buvo gauta informacija, kad Juras Požėla 

siūlo naujas įstatymo pataisas susijusias su galimybe į savivaldybių tarybas kandidatuoti asmenims 

nuo 18 metų (šiuo metu leidžiama kandidatuoti sulauks 20 metų amžiaus). Taip pat siūloma 

savivaldų rinkimuose balsavimo teisę suteikti asmenims nuo 16 metų.  

Klausimai: Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Dionis Martisinkevichus (VGTU SA).  

Pasisakė: Vygintas Eidėnas (LSS). 

SIŪLYMAS: Patvirtinti Lietuvos studentų sąjungos poziciją, kad į savivaldybių tarybas galėtų 

kandidatuoti asmenys sulaukę 18 metų, o balsavimo teisę palikti asmenims nuo 18 metų.  

BALSAVIMAS: UŽ- 13   PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 2 

NUTARTA: Patvirtinti poziciją, kad į savivaldybių tarybas gali kandidatuoti asmenys sulaikę 18 

metų, o balsavimo teisę palikti asmenims nuo 18 metų.  

 

f) SVARSTYTA. LSP fondo projektai, ŠMM projektai. 

Informacinį klausimą pristatė Paulius Baltokas. Buvo kalbama apie LSP fondo projektų vertinimą 

valdybos posėdžio metu, kokie kriterijai buvo taikomi projektams. Pakartota, kad LSP fonde liko 

lėšų.  

Buvo kalbama, kad yra parašyti 3 projektai į LR Švietimo ir mokslo ministeriją: 

1) Asamblėjos 2014; 

2) Mokymams „ Startuok. Veik. Vadovauk.“ 

3) Akademinių atostogų apibrėžimas. 

 

 

g) SVARSTYTA. Dėl LR Mokslo ir studij ų įstatymo. 

Informacinį klausimą pristatė Paulius Baltokas. Aptarti nuveikti darbai, pristatyta esama situacija, 

kad kol kas ministerijoje darbai nevyksta, laukiama kol bus patvirtinti viceministrai ir tada darbai 
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atsinaujins. Naujos MSĮ redakcijos kol kas nėra. Pristatyta, kad LSS pozicija Studijų ir mokslo 

įstatymo klausimais derinama su VUSA, LiJOT ir kitomis organizacijomis. Pristatyti planai rudenį 

rengti konferencijas Mokslo ir studijų įstatymo klausimais. 

 

h) SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos įstatai ir darbo reglamentas. 

Justinas Petkus pasiteiravo, kodėl Lietuvos studentų sąjungos įstatuose ir darbo reglamente 

neaprašyta Tarybos posėdžių tvarka.  

Paulius Baltokas pristatė, kad tai apibrėžia Reglamento 12.6. punktas „Kai LSS organas svarsto su 

Tikruoju nariu susijusį klausimą, Tikrajam nariui, likus 2 (dviem) savaitėm iki posėdžio, turi būti 

išsiųsta informacija (įskaitant kvietimą dalyvauti tokiame LSS organo posėdyje) apie ketinimą tokį 

klausimą svarstyti (įskaitant ketinamo svarstyti klausimo konkretų turinį).“. Tačiau, jeigu yra 

poreikis, galima priimti Tarybos posėdžio tvarką.  

SIŪLYMAS: Parengti Tarybos posėdžių tvarkos taisykles ir jas patvirtinti elektroninio Tarybos 

posėdžio metu. 

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 0 

NUTARTA: Parengti Tarybos posėdžių tvarkos taisykles ir jas patvirtinti elektroninio Tarybos 

posėdžio metu. 

 

i) SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos sąskrydžio 2014 aptarimas. 

Justinas Petkus paprašė aptarti Lietuvos studentų sąjungos sąskrydį 2014 išskiriant sąskrydžio 

pliusus ir minusus. Kaip vieną iš pliusų jis išskyrė tualetų buvimą. Pagrindiniais minusais buvo 

išskirti bendros veiklos trūkumas, mažas biuro bendravimas su sąskrydžio dalyviais bei per didelis 

alaus kiekis. Buvo išsakyta nuomonė, kad kitais metais sąskrydį reikėtų rengti vidurio Lietuvoje, 

kad galėtų suvažiuoti daugiau žmonių. Pristatyta idėja sąskrydžio organizavimą perleisti 

savivaldoms arba regionams.  

Pasisakė: Justinas Petkus (VDU SA), Diana Mickutė (LSS Valdyba), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU 

SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA). 

 

 

j)  SVARSTYTA. Dėl bendro renginių tinklelio. 
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Tarybos nariai išreiškė norą atnaujinti bendrą LSS renginių tinklelį, kad galima būtų matyti kada 

yra planuojami kitų savivaldų renginiai ir, kad renginiai nesidubliuotų. Taip pat nutarta, kad 

nuoroda su renginių tinkleliu bus siunčiama kas ketvirtį, kad nepasimirštų. 

Pasisakė: Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Justinas Petkus (VDU SA), Vygintas Eidėnas (LSS). 

 

k) SVARSTYTA. Tarybos vieta ir laikas. 

Kita Taryba planuojama spalio mėnesį (jeigu bus skubių klausimų taryba bus šaukiama anksčiau). 

Pagal regionų rotaciją, kita Taryba turi vykti Vilniaus regione. Siūlomos Tarybos vietos: 

1) Utenos kolegija; 

2) Lietuvos edukologijos universitetas; 

3) Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 

 

 

 

 

 

Pirmininkas      Paulius Baltokas 

 

 

 

Sekretorė      Anastasija Pydyk 


