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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
NEEILINĖS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2015-03-27 Nr. 2015-03/27
Vilnius
Posėdis įvyko: 2015 m. kovo 27 d. 1700 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas
Posėdžio sekretorė: komunikacijos vadovė Liucija Sabulytė
Dalyvavo: 15 Tarybos narių iš 22 (sąrašas pridedamas, 1 priedas)
Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas, 2 priedas)

DARBOTVARKĖ (3 priedas):
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas;
2. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos;
3. Dėl Lietuvos studentų sąjungos kokybės standarto;
4. Dėl Lietuvos studento pažymėjimo strategijos;
5. Kiti klausimai

1. SVARSTYTA.

Lietuvos

studentų

sąjungos

Tarybos

posėdžio

atidarymas,

darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdį atidarė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Sveikinimo žodį tarė ISM
Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybės prezidentas Mažvydas Savickas.
Pasisakė: Paulius Baltokas (STUDENTŲ SĄJUNGA), Mažvydas Savickas (ISM SA)

SIŪLYMAS: Tarybos posėdžio darbotvarkę išdėstyti šia tvarka:
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas;
2. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos;
3. Dėl Lietuvos studentų sąjungos kokybės standarto;
4. Dėl Lietuvos studento pažymėjimo strategijos ir LSP kainų;
5. Kreipimasis dėl valstybės krepšelių privačioms aukštosioms mokykloms;
6. LSS narystės mokestis;
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NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais.

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos.
Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis pristatė darbo grupės dėl LSS strategijos
eigą. Pristatyta, jog šiuo metu Lietuvos studentų sąjunga neturi galiojančios veiklos strategijos.
Informuota, kad buvo atlikta studentų savivaldų narių bei Sąjungos Alumni apklausa dėl strategijos,
vis dėlto respondentų buvo gan mažai. Siekiant kurti LSS strategiją planuojamas seminaras su
Taryba balandžio 17 d., šiame susitikime bus siekiama išsiaiškinti LSS Tarybos lūkesčius dėl
strategijos. Vėliau planuojami susitikimai su LSS Valdyba bei Alumni.
Andrius Zalitis informavo, kad planuojama LSS Asamblėją paskirti LSS strategijos užbaigimui.
Preliminariai LSS strategija bus pristatoma 2015 m. rugsėjo mėn.

Protokolinis įrašas: kitam Tarybos posėdžiui nukelti klausimą dėl Ričardo Rimkaus veiklos darbo
grupėje.
SIŪLYMAS: susitikimo datą susiderinti el. būdu.
BALSAVIMAS: nutarta bendru pritarimu.

PASISAKĖ: Andrius Zalitis (LSS), Paulius Baltokas (LSS), Lukas Borusevičius (MRUSA),
Margarita Vagdarytė (ŠUSA).

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos studentų sąjungos kokybės standarto.
Klausimą pristatė LSS akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorė Birutė Noreikaitė.
Pristatyta kaip iki šiol vyko kokybės standarto kūrimas. Informuota, kad Taryba buvo nusprendusi,
jog kokybės standartas negali suvienodinti studentų savivaldų, kokybės standartas turėtų būti
orientuotas į rezultatą, o ne procesą, taip pat galėtų būti nustatyti svertiniai kriterijai, pabrėžta, kad
kokybės standartas turėtų apimti ir kitus LSS dokumentus: savivaldų savianalizes bei akademinio
atstovavimo žemėlapius.

SIŪLYMAS: organizuoti susitikimą, kuriame būtų apjungiami trys dokumentai: kokybės
standartas, akademiniai žemėlapiai bei savivaldų savianalizės. Medžiagą šiam posėdžiui paruošia
darbo grupė.

3/ 5

BALSAVIMAS: nutarta bendru pritarimu.

PASISAKĖ: Akvilė Gedrimaitė (KVK SA), Birutė Noreikaitė (LSS), Paulius Baltokas (LSS),
Klaidas Palikevičius (LSS Valdyba), Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Lukas Borusevičius
(MRUSA), Agnė Pranckutė (ASU SA), Vygintas Eidėnas (LSS).

4. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos studento pažymėjimo strategijos ir kainos.
Pirmąją klausimo dalį pristatė LSS verslo projektų vadybininkė Kamilė Sinkevičiūtė. Pristatyta, jog
šiuo metu pradėti darbai su studentų savivaldų rinkodaros koordinatoriais. Priminta, kad
praėjusiuose Tarybos posėdžiuose buvo nuspręsta kurti LSP strategiją, kurią kurti padėtų reklamos
agentūros.
Tarybos nariams pristatytos reklamos agentūros, su kuriomis būtų galima dirbti LSP strategijos
kūrimo procese. Pristatyti įmonių „Avenire“ ir „Not Perfect“ pasiūlymai.

Antrąją klausimo dalį pristatė LSS prezidentas Paulius Baltokas. Informuota, kad daugiau nei metus
derėtasi su Švietimo ir mokslo ministeriją dėl LSP kainų bei pristatytos naujos galimos kainos,
kurios buvo derintos su Švietimo ir mokslo ministerija:
Bakalauro studijų studentams – 12 EUR;
Magistro studijų studentams – 6 EUR;
Vientisųjų studijų studentams – 16 EUR;
Laipsnio nesuteikiančios studijos – 4,5 EUR;
Dalinių studijų atvykusiems studentams – 4,5 EUR;
LSP tose pačiose studijose išduodamas pakartorinai (LSP keičiamas nauju) – 4,5 EUR.

Tarybos nariai pristatė nuogąstavimą dėl atvykstančių užsienio studentų ir jiems suteikiamų asmens
kodų. Nutarta, kad bus paruoštas kreipimasis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl šios problemos.

SIŪLYMAS: tvirtinti šias LSP kainas:
Bakalauro studijų studentams – 12 EUR;
Magistro studijų studentams – 6 EUR;
Vientisųjų studijų studentams – 16 EUR;
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Laipsnio nesuteikiančios studijos – 4,5 EUR;
Dalinių studijų atvykusiems studentams – 4,5 EUR;
LSP tose pačiose studijose išduodamas pakartorinai (LSP keičiamas nauju) – 4,5 EUR.

BALSAVIMAS: UŽ – 14

PRIEŠ – 0

SUSILAIKĖ –1.

NUTARTA:: patvirtintos naujos LSP kainos.

PASIŪLYMAS: kol kas nekurti LSP reklamos strategijos.
BALSAVIMAS: nutarta bendru sutarimu.

PASISAKĖ: Kamilė Sinkevičiūtė (LSS), Diana Mickutė (LSS Valdyba), Mažvydas Savickas (ISM
SA), Mindaugas Grigas (VDU SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Ričardas Rimkus (VIKO
SA), Jonas Leitys (KK SA), Andrius Zalitis (LSS), Paulius Baltokas (LSS), Liucija Sabulytė (LSS),
Vygintas Eidėnas (LSS), Diana Mickutė (LSS Valdyba), Lukas Borusevičius (MRUSA),

5. SVARSTYTA.

Kreipimasis

dėl

valstybės

krepšelių

privačioms

aukštosioms

mokykloms.
Klausimą pristatė LSS viceprezidentas Andrius Zalitis. Pristatyta, kad į LSS kreipėsi privačios
aukštosios mokyklos dėl diskriminacijos nesuteikiant valstybės krepšelių šio tipo aukštosioms
mokykloms. Priminta, kad LSS visuomet laikėsi pozicijos, jog krepšelis turėtų būti skirtas
studentui, o ne aukštajai mokyklai, nesvarbu kokio tipo aukštojoje mokykloje studentas nusprendė
studijuoti.
Išsakyta Tarybos narių nuomonė, kad jie negali priimti sprendimo, kadangi nebuvo supažindinti su
dokumentu iš anksto. Vis dėlto nutarta, kad bus parengtas nepritarimo rašto argumentacijai raštas.

PASISAKĖ: Andrius Zalitis (LSS), Mažvydas Savickas (ISM SA), Paulius Baltokas (LSS), Lukas
Borusevičius (MRUSA), Ričardas Rimkus (VIKO SA).

6. SVARSTYTA. Dėl LSS narystės mokesčio.
Klausimą pristatė MRUSA prezidentas Justinas Motiejūnas. Jis pateikė siūlymą, kad nario mokestis
būtų nuskaitomas nuo tikslinių išmokų.
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Nutarta, kad nuo šiol nario mokestis bus nuskaitomas nuo tikslinių išmokų.

PASISAKĖ: Justinas Motiejūnas (MRUSA), Justinas Petkus (VDU SA), Mažvydas Savickas (ISM
SA), Lukas Borusevičius (MRUSA).

Pirmininkas

Paulius Baltokas

Sekretorė

Liucija Sabulytė

