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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA 

VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2016-12-13   Nr.  

Vilnius 

  

Posėdžio data: 2016 m. gruodžio 13 d. 19  val. 

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas. 

Posėdžio sekretorė: administratorė Ana Diana Michailova. 

Dalyvavo: (sąrašas pridedamas, 1 priedas). 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

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

2.  

3. ;  

4. Kiti klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 

tvirtinimas; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Pristatyta posėdžio darbotvarkė. 

NUTARTA. Darbotvarkė patvirtinta bendru nutarimu. 

 

2. SVARSTYTA. Neeilinė ataskaitinė konferencija; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Neeilinė konferencija vyks 2016 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos regione. Pagrindiniai 

konferencijos klausimai: reglamento keitimas, pozicijų priėmimo tvarkos patvirtinimas ir 

kiti klausimai, kurie yra būtini norit įgyvendinti veiklos plane numatytas veiklas. 

Pirmininkas bus tvirtinamas elektroniniu balsavimu. 

SIŪLOMA: neeilinę konferenciją jungti kartu su Kalėdiniu vakaru. 
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NUTARTA. Siūlymas atmestas. 

 

3. SVARSTYTA. Projektų vadovo įdarbinimas; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Įvyko keturi susitikimai su potencialiais projektų vadovais. Siūloma darbinti Aušrą 

Simanavičiūtę, ISM SA finansų komiteto viceprezidentę, kuri yra teikusi projektus LSP 

fondui ir bendravusi su buvusia projektų vadove. Numatoma darbinti pagal terminuotą 

darbo sutartį (iki kovo 1 d.) 0,5 etato, nustatant 200 EUR mėnesinę algą į rankas.  

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta darbinti Aušrą Simanavičiūtę projektų vadovo pareigoms 

eiti. 

 

4. SVARSTYTA. Studentų savivaldų veiklos ir išteklių vertinimas; 

Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė. 

Vyko pirmasis Priežiūros komiteto susitikimas su savivaldomis, kuriame dalyvavo 

organizacijos stiprinimo vadovė. Tolimesnis vertinimas nebuvo sklandus: Priežiūros 

komitetas nesusikalbėjo su atstovybėmis ir ne laiku atsiuntė vertinimus. Pagal po 

termino pateiktus rezultatus visos dalyvavusios savivaldos nesurinko pakankamai taškų 

skatinamajai paramai gauti. Buvo atmesta LEU SA teikta apeliacija.  

Savivaldų vertinime dalyvavo: Klaipėdos universiteto studentų sąjunga; Lietuvos 

edukologijos universiteto studentų atstovybė; Mykolo Romerio universiteto studentų 

atstovybė; Alytaus kolegijos studentų atstovybė. 

SIŪLOMA:  

1. svarstyti studentų savivaldų veiklos ir išteklių vertinimo vykdytojo keitimą ar esamo 

vykdytojo veiklos reguliavimo galimybes; 

2. svarstyti dėl galimo dalinio skatinamojo fondo paskirstymo: skirti piniginę išmoką 

padengti kuro ir kitas sąnaudas. 

NUTARTA.  

1. Vykdytoju lieka Priežiūros komitetas, tačiau Valdyba ir/ar Taryba gali deleguoti 

asmenį prižiūrinti ir dalyvaujanti studentų savivaldų veiklos ir išteklių vertinime. 

2. Atsižvelgiant į skirtą laiką ir patirtas sąnaudas nutarta skirti 100 EUR kompensaciją 

už patirtus nesklandumus. 

  

5. SVARSTYTA. LSS finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; 
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Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

Pristatyta 2016 m. birželio 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d. finansinė ataskaita. 

Akcentuojama, kad LSP gaminimo kaštai apmokėti iš paimtos paskolos. Papildomai 

susidarė banko komisinių ir palūkanų išlaidos. Taip pat pabrėžtina, kad dalis Asamblėjos 

išlaidų perkeliamos į kitą mėnesį, nes apmokėjimai buvo padaryti po rugpjūčio 31 d.  

Šiai dienai sąskaitoje turima suma - 157 tūkst. EUR. Numatomos išlaidos: 20 tūkst. EUR 

paskolos padengimas; 33 tūkst. EUR VU SA dalinis skolos padengimas; 10 tūkst. EUR 

tikslinių išmokų savivaldoms išmokėjimas; 20 tūkst. EUR padėlių išlaidos. Planuojama 

kitų metų biudžete palikti 40 tūkst. EUR veikloms vykdyti. 

SIŪLOMA:  

 Padengti skolą UAB Lodvila už padelius; 

 Padengti pradelstą skolą VU SA; 

 Išmokėti 10 tūkst. UAB Lodvila ir 10 tūkst. EUR. VU SA 

NUTARTA. Finansinė ataskaita patvirtinta bendru nutarimu. Pritarta siūlymui išmokėti 10 

tūkst. EUR UAB Lodvila ir 10 tūkst. EUR VU SA. 

 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas. 

6.1 Dėl galimo sutarties nutraukimo su UAB Webroups. 

Konsultacijos su teisininkais metu nustatyta galimybe vienašališkai nutraukti sutartį dėl 

įsipareigojimų nevykdymo ir prašyti išmokėti 12 tūkst. EUR skolą. 

SIŪLOMA: 

 Siųsti pranešimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir prašymo išmokėti 12 tūkst. 

EUR skolą; 

 Siųsti perspėjimą dėl galimo vienašališko sutarties nutraukimo jeigu skola, kurios 

dydis 12 tūkst. EUR, nebus išmokėta per nurodytą terminą. 

6.2 Dėl Tarptautinės studentų dienos; 

Remiantis Tarybos protokolais Tarptautinė studentų diena vyks Kaune. Iš Kauno 

savivaldybės gautas mažesnis nei tikėtasi finansavimas. 

6.3 Dėl atstovo delegavimo Lietuvos pramoninkų konferencijos Petro Vileišio 

nominacijos vertinimo grupę. 

Lietuvos studentų sąjunga įprastai siūlo du nominantus, kuriuos įvertina vertintojai. 

NUTARTA. 
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4.1 Vienbalsiai pritarta siųsti perspėjimą dėl galimo vienašališko sutarties nutraukimo 

jeigu skola, kurios dydis 12 tūkst. EUR nebus išmokėta per nurodytą terminą; 

6.3 Diana Mickutė deleguojama kaip Lietuvos studentų sąjungos atstovė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                Paulius Baltokas 

 

Posėdžio sekretorė                Ana Diana Michailova 


