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PREZIDENTO ŽODIS 

Sveika, ISM SA,  

 

girdėjote iš manes jau ne vieną žodį, todėl pažadu, kad daugiau Prezidentės 

žodžio neberašysiu, gal dar kelis kartus pasakysiu balandžio 20 d. vakare, bet šiaip 

ateina laikas žodį perduoti toliau.  

Šiandien buvau filharmonijoje, klausiausi simfoninio orkestro atliekamų kūrinių. 

Tačiau Konferencija jau čia tuo pat, todėl vis tiek buvo labai sunku atsitraukti, nepamiršti 

kiekvieno darbelio ir tiesiog mėgautis muzika. Mąsčiau apie mūsų studentų atstovybę, 

kuri vis labiau mintyse panašėjo į tą orkestrą, pasirodantį ant scenos. Ne, iš tiesų, mes 

dar nesame Tas orkestras, mes pasimetame tarp natų, mes pamirštame suderinti 

stygas, mes pamirštame klausyti savo mokytojų ar tiesiog pasižiūrėti į dirigentą, kuris 

parodo, kada pradėti. Bet mes labai arti šio tikslo, atsisėdame visi kartu, pažiūrime į 

vienas kitą palaikančiu žvilgsniu, paklausiame šalia sėdinčio, kada pradėti ir judame 

tolyn. Taip, muzika gal kartais gaunasi su klaidomis, šiek tiek chaotiška, bet yra labai 

gera ją girdėti, kai iš pradžių pasimetusi, vėliau pradeda groti vienu ritmu, kai mūsų 

muziką išgirsta studentas, kuriam tai yra taip svarbu.  

Svarbiausia yra girdėti, kokią muziką groja mūsų atstovybė ir kodėl tai yra 

svarbu, suprasti, kodėl esate čia ir koks yra pagrindinis tikslas mūsų buvimo - ISM SA 

egzistavimo.  

O dabar pristatau tai, ką nuveikėmė mes visi kartu per visa mano kaip 

Prezidentės kadenciją. Tikiuosi nepamiršau nieko ir kiekvieną mūsų žingsnį pateikiu 

ISM SA veiklos ataskaitoje 2016 m. gruodžio 1 d. – 2017 m. balandžio 20 d. 

 

 

Pagarbiai,  

ISM SA Prezidentė 

Uršulė Sadauskaitė 
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ORGANIZACINIAI POKYČIAI 

 

2016 m. gruodžio 1 d. vyko 

ISM SA rinkiminė-ataskaitinė 

Konferencija, kurios metu pasikeitė 

Valdybos sudėtis ir Prezidento 

pozicija.  

 Naujoji Valdybos sudėtis: Niko 

Amirgulašvili, Gabrielė Marozaitė, 

Mangirdas Matusevičius, Ernestas 

Ziutelis.  

 Naująja Prezidente tapo Uršulė 

Sadauskaitė. 

 

 

 

Nuo 2017 m. sausio 25 d. įregistruoti naujai išrinkti Valdybos nariai Gabrielė 

Marozaitė ir Mangirdas Matusevičius, bei nauja Prezidentė Uršulė Sadauskaitė Lietuvos 

respublikos Juridinių asmenų registre.  

 

 

2017 m. balandžio 19 d. ISM SA registracijos adresas pakeistas iš E. 

Ožeškienės g. 18, Kaunas į Aušros Vartų g. 7A, Vilnius. Nuo šios datos ISM SA 

regsitracijos adresas sutampa su Universiteto registracijos adresu.   
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AKADEMINIS ATSTOVAVIMAS VIDUJE 

 

 Studentų atstovai Universiteto organuose 

Per ataskaitinį laikotarpį atnaujinta informacija apie studentų atstovus 

Universiteto organuose: Senate, Etikos komisijoje, Pasiekimų stipendijos komisijoje, 

Atestacijos komisijoje, Mainų komisijoje. Pasikeitus ISM Statutui 2016 m. pavasarį ir 

ISM Studijų reglamentui 2016 m. vasarą, studento atstovo pozicija buvo panaikinta ISM 

Valdyboje ir ISM Studijų komisijoje.  

2017 m. sausio 16 d. vyko susitikimas su Rektoriumi Alfredu Chmieliausku. 

Susitikimo metu buvo išanalizuota, kodėl studentai prarado savo pozicijas ISM 

Valdyboje ir ISM Studijų komisijoje. Nagrinėjant ISM Valdybą, buvo nuspręsta, kad ISM 

Valdybą turi sudaryti tik ISM akcininkai. Todėl ISM Valdyboje pozicijos neteko ne tik 

studentų atstovas, tačiau ir akademinės adminitracijos atstovai. Žvelgiant į ISM Studijų 

komisija, buvo nuspręsta Studijų komisijoje palikti tik administracinius klausimus, kurie 

skirti tik Universitete dirbančiam personalui. Su Gintare Aldonyte aptarta, kad ISM SA 

gali iškelti klausimus skirtus Universiteto personalui, kaip administracijos atstovų 

dalyvavimas Pirmakursių žygyje ir pan. Akademiniai klausimai turi būti nukreipti į Senato 

posėdžius, o administraciniai klausimai keliami susitikimuose su studijų vadybininkėmis 

(kuriuose dalyvauja ir seniūnai) ir susitikimuose su Gintare Aldonyte, organizuojamus 

bent du kartus per metus. 

2017 m. sausio mėn. organizuota vieša atranka į ISM Etikos komisiją. ISM SA 

Valdybos posėdžio 2017 m. vasario 8 d. protokolo nutarimu patvirtinti du nauji studentų 

atstovai: Eric Gardner ir Ieva Poškutė, kurie pakeitė Vainetą Parnarauskaitę ir 

Augustiną Strišką. 

2017 m. balandžio mėn. organizuojama vieša atranka į ISM Senato vieno 

studento atstovo poziciją, kuri atsilaivina dėl Aistės Kirjazovaitės kadencijos pabaigos. 

Taip pat šiuo metu ISM Senate yra dar du studentų atstovai: Juozas Daukšys ir Jonas 

Stimburys.  

2017 m. kovo 9 d. vyko Atestacijos komisijos posėdis, kuriame studentus 

atstovavo Uršulė Sadauskaitė. 
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2017 m. kovo 1 d. ir kovo 16 d. vyko Mainų komisijos posėdžiai, kuriuose 

studentus atstovavo Kotryna Kanclerytė.  

2017 m. kovo 24 d. vyko Pasiekimų stipendijos komisijos posėdis, kuriame 

studentus atstovavo Uršulė Sadauskaitė  

 

Lietuvos studentų pažymėjimas (LSP) 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išspręsta problema dėl klaidingų LSP duomenų. 33 

trečio kurso studentų pažymėjimai baigė galioti vieneriais metais per anksti. Išsiaiškinta 

priežastis – klaidingai pateikti duomenys studentų registre. ISM Universitetas finansavo 

naujų LSP gamybos išlaidas. Akademinių reikalų komitetas tarpininkavo tarp LSP 

gamybos atstovų ir ISM administracijos duomenų administraciniais ir finansiniais 

klausimais. 

 

Seniūnų programa 

Vykdoma nuolatinė komunikacija su visų kursų atstovais. Taip pat kiekvienas 

akademinis kursas ir studijų programa turi išsirinktą seniūną, todėl pasiekti visus 

studentus yra paprasčiau ir efektyviau. Pagrindinės seniūnų funkcijos ataskaitiniu 

laikotarpiu – komunikacijos sklaida, Pavasario sesijos tvarkaraščių formavimas, 

dalyvavimas susitikimuose su studijų vadybininkėmis. 

 

Akademinių žinių testo organizavimas 

2017 m. kovo mėn. Suorganizuotas Akademinių žinių atestavimo antrasis turas. 

Šio turo metu išlaikymo kartelė buvo pakelta nuo 50% iki 60%, taip siekiama, kad nariai 

organizacijoje prabuvę ilgesnį laiką turėtų pasiekti vis aukštesnį rezultatą ir akademinių 

žinių paketas būtų žinomas kiekvienam studentų atstovybės nariui. Taip pat 

suformuluotas akademinių žinių tikrinimo dokumentas, kuris nurodo visus kriterijus 

pagal kuriuos kiekvienas narys bus atestuojamas. Antro etapo rezultatai – 90 % narių 

išlaikė testą.  
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Visuotinis studentų susirinkimas 

 2016 m. balandžio 12 d. vyko pirmasis ISM Visuotinis studentų susirinkimas. 

Susirinkime įvyko pristatymas apie ISM Senato darbą (pristatė Aistė Kirjazovaitė), 

pristatymas apie ISM Etikos komisijos darbą (pristatė Ieva Poškutė), pristatymas apie 

ISM SA veiklą (pristatė Uršulė Sadauskaitė). Po pristatymų vyko diskusija klausimu: “Ko 

bus vertas ISM diplomas po dešimties metų?” Diskusijos dalyviai – Rektorius Alfredas 

Chmieliauskas, Prorektorė Viltė Auruškevičienė, Vykdomasis direktorius Ivo Matser, 

Rinkodaros skyriaus 

projektų vadovė Akvilė 

Būdvytytė, ISM Alumni 

Aleksandr Izgorodin, 

ISM SA Prezidentė 

Uršulė Sadauskaitė. 

 

 

 

 

Susitikimas su ISM Valdybos pirmininku 

2017 m. balandžio 12 d. įvyko susitikimas su ISM Valdybos pirmininku Chris 

Greensted. Susitikime dalyvavo 9 ISM studentai. Pagrindinis šios susirinkimo pokalbis 

vyko apie Lietuvos aukštųjų mokyklų konsolidacijos klausimą bei ISM ir KTU 

bendradarbiavimą. Valdybos pirmininkas patikino, kad kol kas yra laikomasi dviejų 

atskirų universiteto įvaizdžių strategijos. Taip pat diskutavome apie Lietuvos 

Vyriausybės ir Seimo potencialius ir jau komunikuojamus sprendimus dėl KTU kaip 

valstybinio universiteto ateities ir poveikio ISM Universitetui.Tokie susitikimai 

organizuojami prieš kiekvieną ISM Valdybos susitikimą norint pasidalinti mintimis, 

klausimais ir idėjomis su visomis ISM interesuotomis grupėmis. Susitikime nagrinėjami 

tiek akademiniai, tiek organizaciniai klausimai.  
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Lietuvos Prezidentų vardų stipendijos 

2016 m. lapkričio 15 d. pateiktas Lietuvos studentų sąjungos siūlymas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei pakeisti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, 

Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų skyrimo tvarką. 

Pagrindinis tikslas – sudaryti galimybę visų aukštųjų mokyklų studentams pretenduoti į 

šias stipendijas, nes pagal patvirtinta tvarka stipendijas gali gauti tik valstybinių 

universitetų studentai. 

2017 m. vasario 9 d. vykusiame susitikime su Švietimo ir Mokslo ministre Jurgita 

Petrauskiene buvo darkart iškeltas šis klausimas, nes dėl Vyriausybės pasikeitimų 

klausimas ir siūlymas pasimetė. Atnaujinus siūlymą Vyriausybei, 2017 m. kovo 14 d. 

Lietuvos studentų sąjunga gavo teigiamą į siūlymą reaguojanti atsakymą-projektą, 

pasirašytą viceministro Giedriaus Viliūno. Šiandien situacija yra tokia, kad projektas yra 

parengtas ir suderintas su LURK, LKDK, LMA ir LSS ir šiuo metu derinamas su 

Teisingumo ministerija.  

Šiais metais ISM studentai dar neturės galimybės gauti šių vardinių 

stipendijų,nes paraiškų teikimas jau prasidėjo ir visas procesas vykdomas pagal dar 

galiojančius dokumentus. Labai džiugu ir esame labai dėkingi už darbus Lietuvos 

studentų sąjungai, tačiau turime visada priminti ir raginti Vyriausybę neužmiršti privačių 

universitetų balso ir studentų aukštojo mokslo sistemoje Lietuvoje. 
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AKADEMINIS ATSTOVAVIMAS IŠORĖJE 

 

2016 m. gruodžio 9 d. dalyvavimas Vilniaus Verslo kolegijos Studentų atstovybės 

Visuotiniame susirinkime ir gimtadienyje.  

ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 

 

2016 m. gruodžio 19 d. 

dalyvavimas Lietuvos studentų 

sąjungos Alma Mater 

Konferencijoje “Aukštųjų 

mokyklų konsolidacija: grėsmės 

ir galimybės Lietuvai”.  

ISM SA atstovai: Kotryna 

Kanclerytė, Agota Leliugaitė, 

Gabrielė Marozaitė, Ernestas 

Ziutelis. 

 

2016 m. gruodžio 19 d. dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos Kalėdiniame 

padėkos vakare. ISM SA kandidatai LSS metų nominacijose: Metų studentų lyderis – 

Gabrielė Motiejūnaitė ir Metų iniciatyva – ISM SA Pasiekimų stipendija.  

ISM SA atstovai: Silvija Kalinauskaitė, Uršulė Sadauskaitė, Ernestas Ziutelis. 

 

2017 m. sausio 21 d. dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdyje 

Kaune. Pagrindiniai klausimai – LSS pozicijos aukštųjų mokyklos konsolidacijos 

klausimu tvirtinimas, ilgalaikių LSS pozicijų formavimo tvarka, 2017 m. projektinių 

paraiškų apžvalga, LSS biudžetas 2017 m.  

ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 

 

2017 m. vasario 4 d. dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos Ilgalaikės pozicijos 

dėl Aukštojo mokslo paskirties pristatymas. ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 
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2017 m. vasario 9 d. dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdyje, 

kuriame teikiami siūlymai dėl Ilgalaikės pozicijos dėl Aukštojo mokslo paskirties 

pakeitimų bei tvirtinama finalinė versija.  

ISM SA atstovai: Kotryna Kanclerytė, Uršulė Sadauskaitė. 

 

2017 m. vasario 9 d. dalyvavimas susitikime su Švietimo ir Mokslo ministre 

Jurgita Petrauskiene kartu su LSS taryba. Pagrindiniai klausimai – aukštųjų mokyklų 

konsolidacija, studijų aplinka ir stipendijos. 

ISM SA atstovas: Kotryna Kanclerytė. 

 

2017 m. vasario 10 d. dalyvavimas LSS “Startuok.Veik.Vadovauk” mokymų ciklo 

dalyje “Vadovauk”. Mokymų pagrindinė tema – “Argumentų menas: teorija ir praktika” 

ISM SA atstovas: Greta Ratkevičiūtė 

 

2017 m. vasario 11 d. susitikimas su Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos 

“Apskritasis stalas” (VJOSAS) atstovu. Aptarti bendradarbiavimo klausimai ir 

nesklandumai, atnaujinti kontaktai. 

ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 

 

2017 m. vasario 18 d. dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos Valdybos 

posėdyje. Pagrindiniai klausimai – Projektinių lėšų skirstymas, atstovybės projektų 

apgynimas. 

ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 

 

2017 m. vasario 25 d. dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos rinkiminėje-

ataskaitinėje Konferencijoje. Konferencijoje išrinktas naujas LSS Prezidentas, buvęs 

ISM SA Prezidentas Mažvydas Savickas. 

ISM SA atstovai: Niko Amirgulašvili, Dovilė Daugvilaitė, Kotryna Kanclerytė, 

Agota Leliugaitė, Greta Ratkevičiūtė, Uršulė Sadauskaitė, Ernestas Ziutelis. 
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2017 m. kovo 17 d. dalyvavimas Mykolo Romerio Studentų atstovybės 

rinkiminėje-ataskaitinėje Konferencijoje. 

ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 

 

2017 m. kovo 21 d. dalyvavimas Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos 

“Apskritasis stalas” (VJOSAS) Vadovų klubo susitikime 

ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 

 

2017 m. kovo 25 d. dalyvavimas Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos 

“Apskritasis stalas” (VJOSAS) rinkiminėje-ataskaitinėje Konferencijoje. Konferencijos 

metu išrinktas naujas VJOSAS Pirmininkas – Aleksandr Nikolajenko ir atstovai į Vilniaus 

miesto jaunimo reikalų tarybą. 

ISM SA atstovas: Uršulė Sadauskaitė 

 

2017 m. balandžio 1 d. dalyvavimas Kauno Technologijos Universiteto Studentų 

atstovybės rinkiminėje-ataskaitinėje Konferencijoje. 

ISM SA atstovai: Kotryna Kanclerytė, Uršulė Sadauskaitė. 

 

2017 m. balandžio 8 d. dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos Tarybos 

posėdyje Šiauliuose. Pagrindiniai klausimai – LSS veiklos plano 2017-2019 pristatymas, 

LSS Valdybos nario rinkimai. Tarybos metu taip pat vyko diskusija su Švietimo ir Mokslo 

viceministru Giedriumi Viliūnu. 

ISM SA atstovai: Dovilė Daugvilaitė, Kotryna Kanclerytė, Uršulė Sadauskaitė. 

 

2017 m. balandžio 8 d. dalyvavimas Šiaulių Universiteto gimtadienyje. 

ISM SA atstovai: Dovilė Daugvilaitė, Kotryna Kanclerytė, Uršulė Sadauskaitė. 
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FINANSINĖ ATASKAITA 

 

 

Didžiausią pajamų dalį sudaro Išorinės veiklos pajamos. Tai per ataskaitinį 

laikotarpį atėjusi parama bei pajamos surinktos organizuojant išorinius renginius: 

Creative Shock, Fux Nation, Pokerio turnyras. Parama – tai iš ISM Universiteto ir 

55%

40%

5%

ISM SA Pajamos

Išorinė veikla

Vidinė veikla

Parama

45%

27%

23%

4%

1%
Išorinė veikla, Pajamos

Creative Shock 2016

FUX Nations

Du karaliai 2017

GMV 2016

Kita
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Lietuvos studentų sąjungos gauta parama. Visa gauta Universiteto parama per 

ataskaitinį laikotarpį buvo skirta studentų delegavimui (kelionės, apgyvendinimo, dalyvio 

mokesčio išlaidos) į konferencijas ir kitus renginius. LSS parama – tai nuo kiekvieno 

ISM studentų įsigyto LSP tenkanti sumos dalis pervedama vasario mėn. (likusi suma 

bus pervesta rugsėjį). Taip pat pajamos gaunamo iš vidinės veiklos, t.y. motyvacinio 

dalyvio mokestis bei ISM SA mokestis už reprezentacija (džemperiai). Iš viso per 

ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų – 2 639,26 EUR. 

 

 ISM SA išlaidos finansų valdyme skirstomos į vidinės veiklos, vidinių išlaidų ir 

išorinės veiklos sritis. Išorinei veiklai priklauso visi renginiai ir projektai skirti visai 

bendruomenei. Turimą biudžetą sudaro projektui skiriamos lėšos iš bendro ISM SA 

biudžeto ir atskirai projektui surenkamos lėšos. Biudžeto kontrolė iliustruoja, kaip buvo 

atliktas išorinių renginių išlaidų finansinis valdymas pagal turimą biudžetinį planą. 

 

 

 

Papildant informaciją, pateikiant biudžeto kontrolę apribojimas yra nuo rugsėjo 1 d., 

kada patvirtintas šių finansinių metų biudžetas ir 2017 m. balandžio 20 d. Pastebėtina, 

kad balandžio 20 d. dar nebuvo apmokėtos visos SYTYCSY 2017 išlaidos. Tikras likutis 

tarp turimo biudžeto ir išlaidų bus -1,03 EUR. Analizuojant išorinės veiklos sąnaudų 
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valdymą ir planavimą, galima teigti, kad projektų darbo grupės ir finansų komiteto nariai 

sugeba efektyviai ir tikslingai paskirstyti turimą biudžetą. 

Antra, taip pat atlikta vidinių išlaidų biudžeto kontrolė. Šioje vietoje jau yra 

peržengtas biudžetas skirtas Registrų centro išlaidoms bei Narystės mokesčių 

biudžetui. Narystės mokesčiams buvo išleista daugiau dėl to, kad šiais metais dėl LSP 

sutarties pasirašymo, narystės mokestis Lietuvos studentų sąjungos turi būti mokamas 

iš mūsų, mokestis nebebus nurašomas nuo paramos skiriamos nuo LSP. Registrų 

centro išlaidos didesnės dėl registracijos adreso keitimo. 

 

 

 

 Trečia, vidinės veiklos išlaidas sudaro – Konferencijų, Visuotinių narių 

susirinkimų organizavimas, ISM SA Kalėdinio vakaro, Pavasario Motyvacinio bei 

mokymų organizavimas. Iš viso vidiniams renginiams per ataskaitinį laikotarpį išleista – 

476,16 EUR. 
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Šiuo metu ISM SA likutis banke – 6254,65 EUR, o likutis kasoje – 707,08 EUR. 

 

 Taip pat per ataskaitinį laikotarpį Marketingo komitetas gavo paramą, kurios 

pridėtinė vertė siekia 4523,30 EUR. Marketingo komiteto surinkta suma skirta ne tik 

renginiams bei projektams, tačiau ir vidinėms biuro išlaidoms padengti – popieriaus, 

vizitinių kortelių spausdinimui. Taip pat ir kitiems ISM klubams, kurie neturi savo 

pardavimų atstovų ar kontaktų, kurie galėtų jiems padėti užsiimti norima veikla. 

 

 Taip pat per ataskaitinį laikotarpį buvo pasirašytos dvi paramos sutartis su 

Lietuvos studentų sąjunga, kurios skiria paramą dviems projektams: Potencialo 

plėtojimas – 800 EUR ir Nacionalinis Studentų Protmūšis – 300 EUR. 

 

*Detalios Finansų ir Marketingo ataskaitos bus patalpintos ISM SA elektroniniame 

archyve. Taip pat finansinė ataskaita bus patikslinta su atnaujintomis balandžio 20 d. 

transakcijomis.  
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ISM SA IŠORINIAI RENGINIAI 

 

2016 m. gruodžio 5-9 d. vyko ISM Kalėdų savaitė. Penkias dienas trukę renginiai: 

filmų vakaras, stalo futbolo turnyras, gyvos muzikos pertraukos, kraujo donorystės 

diena, Kalėdinis paštas, Gyvūnų gerovės iniciatyvų paskaita. 

 

2017 m. kovo 13 d. įvyko ISM Lounge renginys - Pokalbių vakaras su Gabrieliumi 

Landsbergiu 
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2017 m. kovo 23 d. įvyko tradiciškai du kartus metuose organizuojamas 

Pavasario pokerio turnyras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 3-4 d. įvyko So You Think You Can Sell Yourself konferencija. 

Renginio metu pranešimus skaitė įvairaus verslo atstovai, kurie mokė pardavimo 

įgūdžių. 
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2017 m. balandžio 8 d. įvyko antrus metus organizuojamas Nacionalinis studentų 

protmūšio finalas. Prieš tai vyko atrankos Vilniaus ir Utenos, Šiaulių, Alytaus ir 

Marijampolės, Kaunoir Panevėžio, Klaipėdos regionuose. 

 

 

ISM SA VIDINIAI RENGINIAI 

 

2016 m. gruodžio 17 d. vyko ISM SA Kalėdinis vakaras, kurio metu mums teko 

apsikeisti dovanėlėmis. 

 

 



 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė (Įm.kodas 195736448, el.p. ismsa@ismsa.lt)  
 

Aušros vartų g. 7A, Vilnius          UAB „Paysera LT“ (B.k.35000) 
     Arklių g. 18, LT-01129, Vilnius              A.s. LT073500010002564490 

2017 m. sausio 

22 d. vyko ISM SA 

Prezidento komandos 

metinio veiklos plano 

peržvelgimas. 

 

 

 

 

 

 2017 m.  vasario 23 d. ir kovo 9 d. vyko Visuotiniai ISM SA narių susirinkimai. 

Kovo 9 d. susirinkime išrinkti Pirmakursių žygio vadovai Inga Aleknaitė ir Aistė Mažylytė 

 

 

 

2017 m. kovo 29 d. įvyko Diskusija tarp ISM SA narių “Ex(tea)rience” 
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KITI PREZIDENTO KOMANDOS DARBAI 

 

Senoji buhalterija 

2017 m. balandžio mėn. galutinai nutraukta sutartis su ISM SA senąja 

buhalterijos įmone, kuri yra Kaune. Visi dokumentai sutvarkyti, atsiskaitymai atlikti bei 

visas ISM SA buhalterijos archyvas atvežtas iš Kauno į Vilnių. 

 

Naujoji buhalterija 

2017 m. sausio mėn. pasirašyta sutartis su nauja buhalterinių paslaugų įmone 

UAB “Admoneo”, kuri yra Vilniuje, ir pradėtas 2016 kalendorinių metų informacijos 

perkėlimas į naują buhalterijos sistemą. Prie 2016 m. duomenų perkėlimo dirba Finansų 

komiteto nariai, kurie praėjo mokymus apie finansinių transakcijų tvarkymą su nauja 

sistema. 

 

Mokėjimo kortelės nuostatai 

Finansų viceprezidentė paruošė ISM SA mokėjimo kortelės turėjimo ir naudojimo 

nuostatus, kurie buvo patvirtinti Valdybos balsavimu. 

 

2% paramos kaupimas 

 2017 m. balandžio mėn. paleista komunikacija apie 2% paramą ir jos skyrimą 

ISM SA. Finansų komitetas surinko ir apdorojo aktualią informaciją apie 2% paramos 

skyrimą ir Viešųjų ryšių komitetas pasirūpino, kad informacija būtų pateikta ISM SA 

puslapyje. 

 

Dokomentų rengimas ir viešinimas 

ISM SA internetinėje svetainėje skelbiami pagrindiniai ISM SA dokumentai – 

Įstatai bei Strategija. Nutarta viešinti kitus dokumnetus, kai jie bus tinkamai pildomi ir 

paruošiami plačiajai visuomenei. Taip pat paruošta protokolavimo atmintinė, kuri padės 

bet kuriam organizacijos nariui protokoluoti atstovybės organų susirinkimus ir 

sprendimus. 
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Anoniminių laiškų funkcija 

Sukurta anonimiškų laiškų funkcija, kuri patalpinta ISM SA internetinėje 

svetainėje. Šiuo metu viešinimas ir naudojimas yra nukeltas į gegužės mėn., tačiau ši 

funkcija gali pagreitinti problemų sprendimą ne tik tarp atstovybės ir studentų, bet ir 

vidinėje atstovybės veikloje.  

 

Naujų narių priėmimas 

 

2017 m. kovo mėn. pirmąkart įvyko antras Naujų narių pirėmimo etapas per 

vienerius akademinius metus. Dėl žmogiškųjų išteklių stygiaus buvo nuspręsta priimti 

narius į Viešųjų ryšių ir Marketingo komitetus. Į Viešųjų ryšių komitetą buvo priimti 3 

nauji nariai, į Marketingo komitetą – 5 nariai. Šiuo metu organizacijoje yra 74 nariai. 
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ISM SA VALDYBA 

 

Susirinkimai ir elektroniniai balsavimai 

 Įvyko 5 Valdybos susirinkimai (2016 m. gruodžio 10 d., 2017 m. sausio 9 d., 2017 

m. sausio 26 d., 2017 m. vasario 8 d., 2017 m. kovo 22 d.). Taip pat vyko 9 elektroniniai 

balsavimai (2016 m. gruodžio 22 d., 2017 m. sausio 4 d., 2017 vasario 5,10,20,23,27 d., 

2017 balandžio 4 ir 18 d.) 

 

Pagrindiniai sprendimai 

 Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuspręsta sukurti dvi darbo grupės. Pirmoji darbo 

grupė skirta ISM SA Strategijos 2018-2020 kūrimui. Darbo grupės vadove tapo Kotryna 

Kanclerytė. Antroji darbo grupė – Alumni įtraukimo į ISM SA veiklą plano sukūrimas. 

Šios darbo grupės vadovu tapo Renatas Kandrotas. 2017 m. sausio mėn. Patvirtinti du 

studentų atstovai į ISM Etikos komisiją. Taip pat patvirtintas Naujų narių priėmimas 

antrojo semestro pradžioje. 

 

 Valdybos darbas, net ir įsitraukus dviems naujiems nariams viduryje akademinių 

metų viduryje, vyko pakankamai sklandžiai. Priimti sprendimai, kurie pagerino 

organizacijos veiklą ir ateityje užtikrins kryptingą organizacijos darbą. Manau, kad 

Valdybos vienas iš didžiausių užsibrėžtų tikslų buvo ISM SA paversti atvira organizacija, 

to buvo siekiama viešinant susirinkimo protokolus. Tikiu, kad Valdyba strategiškai 

formavo organizacijos vystymąsi ir pasiekė trokštamų rezultatų, o procesai, kurių 

nespėta įgyvendinti bus perduoti ir toliau vystomi naujos Valdybos komandos. 

 Asmeniškai man Valdybos pirmininkės pareigos suteikė daug žinių apie 

organizacijos procesus, įgijau naudingos patirties, kurią ir toliau sėkmingai taikysiu 

kitose veiklose. Nors Valdybos pirmininke buvau vos kelis mėnesius, tačiau vertinu man 

suteiktą atsakomybę, kurią stengiausi kuo atsakingiau nešti savo kadencijos metu. 

 

Valdybos pirmininkė 

Gabrielė Marozaitė 


