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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS 

 
2014-10-17Nr. 2014-10/17 

Utena 
  

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

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas 

Posėdžio sekretorė: biuro administratorė Anastasija Pydyk 

Dalyvavo: 16 Tarybos narių iš 22 (sąrašas pridedamas, 1 priedas). 

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas,1 priedas) 

 

DARBOTVARKĖ (2 priedas): 

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

2. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas (2014-07-17 - 2014-10-17);  

3. LSP rudens sezono pristatymas; 

4. LSP nuostatų redakcija; 

5. Tarptautiniai renginiai; 

6. LR Mokslo ir studijų įstatymas; 

7. Mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“; 

8. Tarptautinė studentų diena;  

9. LSS ekspertų tinklas; 

10. Dalyvavimas „Litexpo“ Studijų ir mokslo parodoje; 

11. LSP Partnerystės programos pristatymas; 

12. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-06-20 – 2014-10-05);  

13. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, 

darbotvark ės tvirtinimas. 

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

Utenos kolegijos direktorius Gintautas Bužinskas bei Studentų atstovybės prezidentas Egidijus 

Jurelė. 
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Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS). 

 

SIŪLYMAS: Tarybos posėdžio darbotvarkę išdėstyti šia tvarka: 

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

2. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas (2014-07-17 - 2014-10-17);  

3. LSP rudens sezono pristatymas; 

4. LSP fondo nuostatų redakcija; 

5. Tarptautiniai renginiai; 

6. LR Mokslo ir studijų įstatymas; 

7. Mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“; 

8. Tarptautinė studentų diena;  

9. LSS ekspertų tinklas; 

10. Dalyvavimas „Litexpo“ Studijų ir mokslo parodoje 

11. LSP Partnerystės programos pristatymas 

12. Kiti klausimai: 

a. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos; 

b. Dėl socialinių-akademinių reikalų komiteto veiklų pristatymas; 

13. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-06-20 – 2014-10-05);  

 

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais. 

 

Protokolinis įrašas: prie posėdžio dalyvių prisijungė trys Tarybos nariai: Mantas Kinderis (VTDK 

SA), Mažvydas Savickas (ISM SA) ir KUSS deleguota atstovė Aurelija Ablingytė.  

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita 2014-07-17 – 2014-10-17. (2 

priedas). 

Paulius Baltokas pristatė LSS veiklos ataskaitą: pagrindines vykdytas veiklas, dalyvavimą darbo 

grupėse, išsakytas pozicijas, pagrindinius susitikimus su politikos atstovais.  

Klausimai: Justinas Petkus (VDU SA). 

Pasisakė: Andrius Zalitis (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Ričardas Rimkus (VIKO SA), 

Kamilė Sinkevičiūtė (LSS). 
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BALSAVIMAS: UŽ  – 16   PRIEŠ  – 0  SUSILAIKO  –0  

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaita 2014-07-17–2014-10-17 vienbalsiai 

patvirtinta.  

 

3. SVARSTYTA. LSP rudens sezono pristatymas. 

Klausimą pristatė LSP projekto vadovas Andrius Paurys. Buvo pristatyti pagrindiniai su LSP 

sezonu susiję klausimai bei pasikeitimai, LSP išdavimo statistika. Pagrindinė šių metų naujovė –  

buvo dirbama tiesiogiai su Aleksandro Stulginskio universitetu, t.y. buvo  bendrai užsakinėjami 

nauji LSP bei įsteigtas išdavimo punktas aukštojoje mokykloje. Pranešta, kad šiais metais 

aukštosios mokyklos anksčiau sukėlė studentų duomenis į studentų registrą. Taip pat buvo 

atnaujinto kurjerio paslaugos, dabar kurjeris siuntas pristato per 18-20 valandų. Artimiausiuose 

planuose yra keisti užsakymų pateikimą (apipavidalinimą). Planuojama, kad atsirastų galimybė 

pažymėjimus išduoti anksčiau, t.y. iki rugsėjo 1 dienos bei reguliuoti srautus.  

Paulius Baltokas pristatė, kad yra įregistruota įstatymo pataisa, kad visi studento statusą turintys 

asmenys, nepriklausomai nuo jų studijų formos, galėtų naudotis LSP teikiamomis nuolaidomis. 

Justinas Petkus pažymėjo, kad kol kas niekur nėra įtvirtinta nuostata dėl baudų surinkimo už 

pamestą ar negrąžintą LSP. Paulius Baltokas pristatė, kad sprendimas dėl baudų dydžio buvo 

priimtas LSS Tarybos posėdyje ir yra įtvirtintas jo protokole.  

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

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

SIŪLYMAS: Andrius Paurys ministerijos darbo grupėje turi iškelti klausimą dėl baudų mokėjimo 

nuostatų įrašymo į bendruosius LSP nuostatus.  

 

4. SVARSTYTA. LSP fondo nuostatų redakcija. 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Kalbama apie tai, kad reikia keisti LSP fondo nuostatus. 

Pateikti šie pasiūlymai: 

1) LSP fondo biudžetas  turi būti sudaromas atsižvelgiant į tais metais išduotų LSP kiekį;  

2) Projektų ataskaitas turėtų tikrinti ne vienas žmogus, t.y. būtų kviečiama komisija, kuri 

peržiūrėtų pateiktas ataskaitas.  

Klausimai: Justinas Petkus (VDU SA). 

Pasisakė: Justina Aleksaitė (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA). 
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SIŪLYMAS (1): LSP fondo biudžetas turi būti sudaromas atsižvelgiant į tais metais išduotų LSP 

kiekį.  

 

BALSAVIMAS: UŽ- 11  PRIEŠ- 0 SUSILAIKO- 5 

SIŪLYMAS (2): Projektų ataskaitas turėtų tikrinti ne vienas žmogus, o sudaroma darbo grupė.   

BALSAVIMAS: UŽ- 10  PRIEŠ- 0 SUSLAIKO- 6 

SIŪLYMAS (3): Darbo grupė projektų ataskaitoms tikrinti sudaroma tik ginčų atveju.   

UŽ- 3  PRIEŠ- 0 SUSLAIKO- 13 

NUTARTA: Tarybos nariu sprendimu LSP fondo biudžetas turi būti sudaromas atsižvelgiant į tais 

metais išduotų LSP kiekį, o projektų ataskaitas turėtų tikrinti ne vienas žmogus, o sudaroma darbo 

grupė.   

 

5. SVARSTYTA. Tarptautiniai renginiai.  

Klausimą pristatė viceprezidentas Andrius Zalitis. Buvo pristatyti pagrindiniai jau įvykę 

tarptautiniai renginiai bei vyksiantys. Buvo kalbama apie dalyvavimą ESU konvente Florencijoje, 

kuriame diskutuota apie į studentą orientuotas studijas, taip pat vyko neeilinis Valdybos 

susirinkimas. Šiuo metu Latvijoje vyksta NOM susitikimas, jame dalyvauja Liucija Sabulytė, 

Mindaugas Valkavičius ir Lukas Borusevičius. Pagrindinė susitikimo tema – neformaliu būdu 

įgytos kompetencijos bei apie NOM ateities vizija. Gruodžio antroje pusėje vyks Turkų 

nacionalinės sąjungos vertinimas, LSS buvo atrinkta kaip viena iš vertintojų. Gruodžio 1-5 d. Baku 

vyks eilinis Valdybos susitikimas, kurio tema – žmogaus teisės. Diskutuota apie galimybę sukurti 

bendrą lėšų fondą, kuris būtų skirtas Tarybos narių kelionėms į tarptautinius renginius.  

Klausimai: Julius Bajer (ASU SA), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Ričardas Rimkus (VIKO SA), 

Mažvydas Savickas (ISM SA), Justinas Petkus (VDU SA). 

Pasisakė: Ričardas Rimkus (VIKO SA), Aistė Titaitė (KOK SA), Dionis Martisinkevichus (VGTU 

SA) 

SIŪLYMAS (1): Steigti bendrą fondą skirta Tarybos narių kelionėms į tarptautinius renginius. 

BALSAVIMAS: UŽ – 0  PRIEŠ – 15  SUSILAIKO – 1 

SIŪLYMAS (2): Į Baku vyksianti ESU konventą siųsti Andrių Zalitį.  

BALSAVIMAS: UŽ  – 16   PRIEŠ– 0  SUSILAIKO – 0  

NUTARTA: Bendru Tarybos narių sutarimu į Baku vyksianti ESU konventą siunčiamas Andrius 

Zalitis. Bendras fondas Tarybos narių kelionėms į tarptautinius renginius nepatvirtintas.  
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Protokolinis įrašas: ISM SA prezidentas Mažvydas Savickas paliko posėdį. (Kvorumas yra, posėdis 

teisėtas) 

 

6. SVARSTYTA. LR Mokslo ir studij ų įstatymas. 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Aptartos pagrindinės LR Mokslo ir studijų įstatymo aktualijos, 

pristatytos pagrindinės pastabos. Paskutinė redakcija yra išleista rugpjūčio mėnesį. Teisingumo 

ministerija taip pat yra pateikusi savo pastabas. Pristatyta, kad naujos įstatymo pataiso greičiausiai 

bus registruojamos tik pavasario sesijoje. 

Pagrindinis klausimas, kuris buvo skirtas Tarybai –  kokia turi būti LSS pozicija dėl valstybės 

nefinansuojamų studentų ir jų mokesčio dalies į  bendrą stipendijų fondą. Vienas iš pasiūlymų 

išskirti 3 skirtingų formų studentus (VF, VNF, dalinai finansuojamus).  

Vyksta aktyvi diskusija.  

Klausimai: Justinas Petkus (VDU SA) 

Pasisakė: Dionis Martisinkevichus (VGTU SA), Justinas Petkus (VDU SA), Gabrielė Gendvilaitė 

(ŠU SA), Julius Bajer (ASU SA), Paulius Baltokas (LSS), Mantas Kinderis (VTDK SA), Gretė 

Indičianskytė (KSU SA). 

SIŪLYMAS (1): Iš valstybės nefinansuojamų studentų mokamos už studijas sumos į stipendijų 

fondą turi būti skirta tokia pati dalis kaip atsineša valstybės finansuojami studentai. 

BALSAVIMAS: UŽ- 13  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 2 

SIŪLYMAS (2): Pinigai turi būti surenkami į bendrą stipendijų fondą.  

BALSAVIMAS: UŽ- 13  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 2 

NUTARTA: Iš valstybės nefinansuojamų studentų mokamos už studijas sumos į stipendijų fondą 

turi būti skirta tokia pati dalis kaip atsineša valstybės finansuojami studentai. Pinigai turi būti 

renkami į bendrą stipendijų fondą. 

 

7. SVARSTYTA. Mokymų ciklas“ Startuok. Veik. Vadovauk.“ (3 priedas) 

Klausimą pristatė biuro vadovė Anastasija Pydyk. Buvo pristatytos mokymų ciklų datos, 

pagrindinės temos, vietos bei dalyvių skaičiai. Mokymai vyks lapkričio mėnesį. 

Klausimai: Gretė Indianskytė (KSU SA), Mantas Kinderis (VDU SA). 

Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Anastasija Pydyk (LSS). 
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8. SVARSTYTA. Tarptautin ė studentų diena. 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas pristatė. 2014-10-16 vykusio LSS Valdybos posėdžio metu buvo 

priimtas sprendimas dėl Tarptautinės studentų dienos finansavimo bei paskirstytos sumos. Pristatyta 

situacija, kad Klaipėdos regionas nepristatė jokių dokumentų susijusių su Tarptautinės studentų 

dienos organizavimo planais. Keliamas klausimas dėl Klaipėdos regiono renginių finansavimo 

galimybės. 

Finansavimo paskirstymas: 

Miestas Iš LSS prašoma suma (Lt) Skirta suma (Lt) 

Alytus 700 560 

Kaunas 8000 6400 

Šiauliai 3000 2400 

Vilnius 5000 4000 

Viso išskirstyta: 13360 

Likutis:  1640 

 

Pasisakė: Ričardas Rimkus (VIKO SA), Paulius Baltokas (LSS), Justinas Petkus  (VDU SA), 

Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA). 

SIŪLYMAS: Jeigu iki pirmadienio(spalio 20 d.) Klaipėda pateikia sąmatą, skirti jiems likusią dalį.  

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 0 

NUTARTA: Jeigu iki spalio 20 dienos Klaipėdos regionas atsiųs sąmatą, skirti jiems likusią pinigų 

dalį.  

 

9. SVARSTYTA. LSS ekspertų tinklas. 

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Kalbama apie tai, kad šiuo metu yra renkamas ekspertų tinklas. 

Tuo rūpinasi LSS organizacijų stiprinimo vadovas Vygintas Eidėnas. Ekspertų tinklas renkamas 

tam, kad savivaldos turėtų galimybę kreiptis į išorinius ekspertus rengiant savo savivaldų mokymus 

ir panašiai.  

Pasisakė: Andrius Zalitis (LSS), Birutė Noreikaitė (LSS).  

Klausimai: Julius Bajer (ASU SA), Adas Berčiūnas (AK SA).  
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10. SVARSTYTA: D ėl dalyvavimo „Litexpo“ mokslo ir studij ų parodoje.  

Paulius Baltokas iškėlė klausimą dėl dalyvavimo „Litexpo“ mokslo ir studijų parodoje ir ko mes 

siekiame ten dalyvaudami. Kalbėta apie galimybę parodos metu labiau viešinti LSP. Taip pat 

pristatyta galimybė kreiptis į ŠMM ir prašyti skirti pinigų. Mantas Kinderis pasisiūlė pakalbėti su 

VTDK atstovai, kurie galėtų sukurti stendo dizainą. Birutė turi parašyti laišką R. Vaitkui, kad būtų 

skirtas finansavimas.  

Pasisakė: Birutė Noreikaitė (LSS), Mantas Kinderis  (VTDK SA) 

SIŪLYMAS: Dalyvauti „Litexpo“ mokslo ir studijų parodoje ir jos metu orientuotis į LSP 

viešinimą.   

BALSAVIMAS: UŽ- 15  PRIEŠ- 0  SUSILAIKO- 0 

NUTARTA: Bendru Tarybos narių sutikimu nuspręsta dalyvauti „Litexpo“ mokslo ir studijų 

mugėje ir jos mietu viešinti LSP.  

 

11. SVARSTYTA. LSP partnerystės programos pristatymas. 

Klausimą pristatė WEB partners  atstovas Mindaugas Juodaitis. Aptarti šiuo metu turimi partneriai, 

su kuriais vyksta glaudus bendradarbiavimas. Šiuo metu bendradarbiaujama su: 

• Lukoil; 
• Forum cinemas; 
• Ežys; 
• Forum one; 
• DNB; 
• Impuls; 
• Red šokių studija; 
• 2Bistro;  
• Vichy vandens parkas. 

Taip pat pristatytas bilietai.lsp.lt projektas. Tai projektas, kur studentai gali nusipirkti renginio 

bilietą ir jis yra įkeliamas į studento LSP.  

Student ir Iframe įdiegimas savivaldose. Dar ne visos savivaldos juos įsidiegė. Priminta, kad yra 

sukurtas finansavimo modelis. Pranešta, kad lapkričio 14-15 d. planuojamas susitikimas dėl LSP 

viešinimo.  

Klausimai: Paulius Baltokas (LSS), Dionis Martisinkevichus (VGTU SA), Gretė Indičianskytė 

(KSU SA) 
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Pasisakė: Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA) 

 

12. Kiti klausimai: 

a. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos. 

Klausimą pristatė Andrius Zalitis. Pranešta, kad iki šiol laukiamos anketos, kurios buvo išsiųstos 

savivaldoms. Kol kas sulaukta atsakymų iš 3 savivaldų atstovų. Andrius Zalitis paprašė savivaldų 

vadovų paraginti užpildyti anketas ir per savaitę jam atsiųsti.  

Pasisakė: Dionis Martisinkevichus (VGTU SA) 

 

b. Socialinių reikalų ir akademinio proceso komiteto veiklos pristatymas. 

Klausimą pristatė Birutė Noreikaitė. Pristatytos pagrindinės komiteto temos – SPK ir seniūnų 

modelio tobulinimas. Registracijos metu norą dalyvauti išreiškė 10 savivaldų atstovų. Pagrindiniai 

tikslai: narių kompetencijų kėlimas, gerosios patirties sklaida, metodinės-pagalbinės medžiagos 

parengimas. 

Klausimai: Gretė Indicianskytė (KSU SA), Dionis Martisinkevichus (VGTU SA) 

 

13. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-06-20 – 

2014-10-05).  

Klausimą pristatė Paulius Baltokas. Aptarta LSS finansinė padėtis, pagrindinės išlaidos ir pajamos.   

Klausimai: Justinas Petkus (VDU SA), Mantas Kinderis (VTDK SA), Ričardas Rimkus (VIKO SA) 

 

Informaciniai pranešimai:  

Lapkričio 27 d. vyks KSU SA ir  LEU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos.  

 

 

 

Pirmininkas      Paulius Baltokas 

 

 

 

Sekretorė      Anastasija Pydyk 


