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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
TARYBOS POSĖDIS
PROTOKOLAS
2019 m. kovo 23 d., (šeštadienis)
Vilniaus kolegija, Didlaukio g. 49, Verslo vadybos fakultetas
Posėdžio dalyvių sąrašas – priedas nr. 1
Posėdžio svečių sąrašas – priedas nr. 2
Pareigybių aprašas_-V1 – priedas nr. 3
Pareigybių aprašas_-V2 – priedas nr. 4
Priedas prie LSS veiklos plano – priedas nr. 5
Veiklos planas 2019-2021 m. – priedas nr. 6
Posėdyje dalyvauja 15 narių.
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).
Pasiūlymas: Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) - siūlo keisti tvarką veiklos plane trečiąjį
klausimą svarstant pačioje pabaigoje.
Prieštaraujančiu nėra.
NUTARTA: Patvirtinta vienbalsiai, dėl darbotvarkės pakitimų.
2.

Lietuvos

studentų

sąjungos

Tarybos

posėdžio

sekretoriaus

(-ės)

tvirtinimas;

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).
APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretore pasiūlyta Kotryna
Garbaliauskaitė (LSS biuro vadovė).
Kitų pasiūlymų nebuvo.
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NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretorė Kotryna Garbaliauskaitė (LSS
biuro vadovė) patvirtinta vienbalsiai.

3. Lietuvos studentų sąjungos 2019-2021 metų veiklos plano pristatymas ir aptarimas;
Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).
APTARTA: Pristatomas Lietuvos studentų sąjungos 2019-2021 metų veiklos planas (priedas nr.
6).

Pasiūlymas: padengti Tarybos posėdžių kelionių išlaidas.

Vienbalsis pritarimas.
Klausimus uždavė ir pasisakė:
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – domisi, ar VU nefiguravo bendrabučių
administravimo kontekste. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad ne. Taip pat atsako,
kad tuom užsiima atstovybės Suomijoje, tačiau tai didelė atsakomybė. Lėšos turėtų būti gaunamos iš
šalies.
Paulius Kučas (LSU SA) – domisi, ar nėra tam Europos sąjungos lėšų. Eigirdas Sarkanas (LSS
prezidentas) – atsako, kad šiuo metu nebėra.

Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) – domisi, kaip būtų užtikrinamas adekvatus bendrabučių
kokybės vertinimas. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad reikia susikurti aiškius
uždavinius ir kriterijus arba siūlo, kad vertintų viena organizacija/asmuo kiekviename regione.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – reiškia pastebėjimą, kad dalyvauti turi nešališki
žmonės. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad reikia atsakingo žmogaus iš tarybos.
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Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) – siūlo sudaryti darbo grupę bendrabučių
administravimui. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad galima ir grupė, tačiau norėtųsi
turėti konkrečią savivaldą.

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – siūlo Samantą Bulovaitę (KTU SA). Samanta Bulovaitė
(KTU SA) – nesutinka.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo savaitę skirti apsisprendimui. Eigirdas
Sarkanas (LSS prezidentas) – sutinka.

Kotryna Naglinskaitė (VIKO SA prezidentė) – siūlo neformalų susitikimą, spręsti bendrabučių
administravimo klausimui. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – sutinka.
Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – siūlo bendrabučių administravimo klausimui apsvarstyti
skirti mėnesį laiko. Taip pat po to surengiant neformalų susitikimą.

Vienbalsiai patvirtinta.
Aistė Žilevičiūtė (ŠU SA) – domisi, ar kitose savivaldose vykdomos bendrabučių apklausos.

Dauguma atsakė taip.
Aistė Žilevičiūtė (ŠU SA) – reiškia pastebėjimą, kad Šiaulių universitete mokama už akademinę skolą
atsižvelgiant į kreditų skaičių. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad tuomet aukštoji
pasipelno dvigubai.

Paulius Kučas (LSU SA) – domisi, iš kur būtų gaunamos lėšos LSP sistemos atnaujinimui. Eigirdas
Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad dalis lėšų būtų prašoma ministerijos, kitą dalį pasidengiame
patys.
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Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) – reiškia pastebėjimą pirmam punktui dėl teikiamo
kompetencijų kėlimo. Siūlo, kad aukštosios mokyklos įsitrauktų dėstytojų kvalifikacijų tobulinimo
planą, kai vyksta dėstytojų atestacijos. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad tai gera
pastaba ir ją galima įtraukti į veiklos planą.

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – reiškia pastabą, kad trūksta proceso eigos plane sekos.
Taip pat siūlo, kad atsakingas asmuo būtų vienas, o keli kiti gali būti vykdantys.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo stebėti finansų veiklos planą.
NUTARTA: aptartas Lietuvos studentų sąjungos 2019-2021 metų veiklos planas.

4.

Dėl

Lietuvos

studentų

sąjungos

prezidento

atlyginimo

nustatymo;

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).
APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristato siūlymą dėl
prezidento atlyginimo nustatymo.

Klausimus uždavė ir pasisakė:
Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) – siūlo 645 eurų atlyginimą.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – domisi, koks atlyginimas buvo numatytas biudžete.
Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, koks atlyginimas nurodomas veiklos plane su
atlyginimo padidėjimu.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – domisi, kiek numatoma kelti atlyginimus per
sekančius metus. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad šiuo metu taip toli į ateitį nėra
planuojama.
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Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo kelti atlyginimus prezidentui ir
viceprezidentams. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad atlyginimą šiuo metu gali kelti.
Taip pat atsako, kad su dabartinėmis pajamomis įmanoma padengti VU skolas, tačiau LSS negauna
faktūrų.

Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) – atsiima siūlymą, dėl 645 eurų atlyginimo nustatymo.
Kotryna Naglinskaitė (VIKO SA prezidentė) – domisi, ar atlyginimas keliamas 10⁒ ir kažkuriuo
metu pakeliamas dar 5⁒. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad valdybai bus paaiškint,
jog atlyginimas prezidentui ir viceprezidentams kils 10⁒ ir kad kažkuriam laikotarpiui tai bus galutinis
pakilimas.
Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – reiškia pastebėjimą, kad kitam tarybos posėdžiui reikia
tikslumo kalbant apie atlyginimus ir galimus pakėlimus. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) –
sutinka, kad nėra tikslaus paskaičiavimo šiuo metu.

Pasiūlymas: kelti atlyginimą prezidentui 10⁒.
Balsavimas: UŽ 10⁒ ATLYGINIMO KĖLIMĄ - 10
UŽ STATUS KVO IŠLAIKYMĄ - 1
SUSILAIKO - 4
NUTARTA: Prezidento atlyginimas pakeliamas 10⁒
Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – domisi, kas pasirašys su LSS prezidentu sutartį, dėl
įdarbinimo.

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo Luką Kijauską (KTU SA prezidentas). Lukas
Kijauskas (KTU SA prezidentas) – nesutinka.
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Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – siūlo Dominyką Tvaską (VGTU SA prezidentas).
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – sutinka.
NUTARTA: Sutartį su Eigirdu Sarkanu (LSS prezidentas) pasirašys Dominykas Tvaska (VGTU SA
prezidentas).

5. Dėl Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentų

atlyginimo

nustatymo;

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).

APTARTA:

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas aptaria viceprezidentų

pareigybes, prezidiumo reikšme biure.

Klausimus uždavė ir pasisakė:
Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – domisi, ką dėl dviejų viceprezidentų mano valdyba.
Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad šiuo metu su valdyba dar nėra aptarta.
Jogailė Žiliūtė (LAJM SA prezidentė) – reiškia pastebėjimą, kad reikia sugretinti tekstą. Eigirdas
Sarkanas (LSS prezidentas) – sutinka.

Pasiūlymas: kelti atlyginimą viceprezidentams 10⁒.
Balsavimas: UŽ 12 Prieš 0 SUSILAIKO 2
NUTARTA: Viceprezidentams atlyginimas pakeliamas 10⁒.

6. Informacija apie vykusį Europos studentų sąjungos konventą;
Klausimą pristato: Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė).
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APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė pristato Rumunijoje
įvykusį Europos studentų sąjungos konventą.

Klausimus uždavė ir pasisakė:
Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – domisi, kodėl taip greitai vyks nauji rinkimai. Viktorija
Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) – atsako, kad kadencija trunka vienerius metus.

7. Dėl SKVC neformalaus organo, skirto ryšiui su studentiškomis organizacijomis palaikyti;
Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).

APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas pristato siūlymą, dėl SKVC
neformalaus organo.. Pasakojama, kad SKVC siekia glaudesnio ryšio su studentiškomis
organizacijomis. LSS numato deleguoti 5-7 atstovus.

Klausimus uždavė ir pasisakė:
Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – domisi, ar deleguoti gali būti tik tarybos nariai. Eigirdas
Sarkanas (LSS prezidentas) – neprivalo.
Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – siūlo Samantą Bulovaitę (KTU SA). Samanta Bulovaitė
(KTU SA) – sutinka.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo save.
Jogailė Žiliūtė (LAJM SA prezidentė) – domisi, ar gali dalyvauti ir studijas baigiantys studentai. Jei
galima, tuomet norės prisidėti. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – pasitikslins.
Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) – siūlo save.
Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – siūlo save.

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
LITHUANIAN NATIONAL UNION OF STUDENTS

Priedas Nr. 3
PATVIRTINTA
Asociacijos „Lietuvos studentų sąjunga“
Prezidento Eigirdo Sarkano
2019 m. Kovo ... d. Įsakymo Nr. ......

PAREIGYBĖS APRAŠAS
PAREIGŲ PAVADINIMAS:

Viceprezidentė

PAGRINDINĖS DARBO UŽDUOTYS:


Susijusios su veiklos plano įgyvendinimu:
o Atstovavimo kultūros formavimas, jo diegimas ir plėtra organizacijos viduje;
o Lietuvos studentų sąjungos politinio stabilumo užtikrinimas, atstovaujant
institucijose ir valdžios struktūrose, darbo grupėse, komisijose, kuriose sprendžiami
klausimai liečia studentų teisėtus lūkesčius ir interesus;
o Nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, užsienio aukštųjų mokyklų praktikų
analizavimas pagal veiklos plano uždavinius;
o Teminių darbo grupių organizavimas, siekiant įgyvendinti patvirtinto veiklos plano
uždavinius;
o Lietuvos studentų sąjungos Aukštojo mokslo vizijos gairių formavimo ir tvirtinimo
proceso įgyvendinimas
o Susitikimų su suinteresuotomis institucijomis iniciavimas įtraukiant į susitikimus ir
savivaldas nares;
o Rezultato vertinimas ir proceso stebėjimas bei nuoseklus savivaldų narių
informavimas apie vykstančius procesus, pasiektus rezultatus ir (ar) progresą;
o Lietuvos studentų sąjungos projektų įgyvendinimas.



Darbas su savivaldomis ir jų konsultavimas:
o Nacionalinių teisės aktų įgyvendinimo analizė aukštosiose mokyklose,
rekomendacijų teikimas aukštosioms mokykloms ir studentų savivaldoms;
o Nuolatinis savivaldų informavimas apie atitinkamus registruotus teisės aktų įstatymų
projektus, Lietuvos studentų sąjungos reakciją bei tolimesniu veiksmus dėl
atitinkamo klausimo;
o Teisinis studentų savivaldos konsultavimas;

Adresas:
A. Vivulskio g. 36,
03114, Vilnius
Lietuva

Tel.: (5) 268 53 30, 268 53 31
Faks.: (5) 261 17 97
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

A/s Nr.: LT 427044060000274725
AB Vilniaus bankas,
Naujamiesčio fil.
Banko kodas: 70440
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o
Pagalba savivaldoms organizuojant mokymus akademinėmis ir
socialinėmis temomis;
o Savivaldų strateginių dokumentų analizė ir pasiūlymų reikiamiems pakitimams
siūlymas;
o Savivaldų veiklos planų peržiūra ir konsultavimas.
 Studentų konsultavimas:
o Studentų konsultavimas dėl teisės aktuose ir aukštosios mokyklos
reglamentuojančiuose dokumentuose įtvirtintas jų teises ir garantijas;
o Informuoti apie studentų problemas atitinkamos aukštosios mokyklos studentų
savivaldą.


Teisės aktai:
o Atlikti naujų teisės aktų projektų atsiradimo monitoringą ir analizavimą, inicijuoti
situacijos analizę ar studentų apklausą, savivaldų pagalba. Surinktus duomenis
organizuoti Lietuvos studentų sąjungos pozicijų formavimo procesą naujiems teisės
aktų projektams;
o Dalyvauti posėdžiuose, darbo grupėse, komisijose, kuriuose derinami klausimai,
susiję su teises aktų ruošimu;
o Sekti rezultatus ir jų įgyvendinimą, susiklosčius nepalankiai situacijai – reaguoti.



Tarptautiniai dokumentai:
o Teikti Lietuvos studentų sąjungos pozicijas ir pasiūlymus tarptautiniams
dokumentams;
o Informuoti savivaldas apie naujus tarptautinius teisės aktus ar pozicijas ir (ar)
registruotus siūlomus pakeitimus;
o Inicijuoti analizes dėl tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu;
o Inicijuoti analizes dėl tarptautinių teisės aktų ir pozicijų įgyvendinimo aukštosiose
mokyklose;
o Teikti siūlymus Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, susijusius su tarptautiniais
teisės aktais ir jų įgyvendinimu Lietuvoje.



Mokymai:
o Organizuoti Lietuvos studentų sąjungos Socialinių ir akademinių reikalų komiteto
(SARK) veiklą;
o Sudaryti mokymų tinklelį pagal poreikį ir temų sąrašus Lietuvos studentų sąjungos
Socialinių ir akademinių reikalų komiteto (SARK) nariams;
o Organizuoti centralizuotus mokymus ir diskusijas nariams akademinėmis ir
socialinėmis temomis, siekiant spręsti bendras organizacijos problemas ar kelti
komiteto narių kompetencijas atstovavimo srityje;

Adresas:
A. Vivulskio g. 36,
03114, Vilnius
Lietuva

Tel.: (5) 268 53 30, 268 53 31
Faks.: (5) 261 17 97
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

A/s Nr.: LT 427044060000274725
AB Vilniaus bankas,
Naujamiesčio fil.
Banko kodas: 70440
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o Organizuoti narių atstovų aukštųjų mokyklų tarybose ir senatuose (akademinėse
tarybose) tikslinius mokymus bei nuolatinį savivaldos darbą su studentų atstovais
šiuose aukštosiose mokyklose valdymo organuose;
o Sekti ir vertinti narių atstovavimo efektyvumą savo aukštosiose mokyklose bei teikti
pasiūlymus studentų savivaldoms siekiant kokybės.

PAVALDUMAS:

Adresas:
A. Vivulskio g. 36,
03114, Vilnius
Lietuva

Nacionalinio biuro Viceprezidentė pavaldi organizacijos Prezidentui. Prezidentui
laikinai negalint eiti pareigų, atitinkamam laikotarpiui Viceprezidentė tampa įgaliota
laikina Lietuvos studentų sąjungos vadove.

Tel.: (5) 268 53 30, 268 53 31
Faks.: (5) 261 17 97
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

A/s Nr.: LT 427044060000274725
AB Vilniaus bankas,
Naujamiesčio fil.
Banko kodas: 70440
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Priedas Nr. 4
PATVIRTINTA
Asociacijos „Lietuvos studentų sąjunga“
Prezidento Eigirdo Sarkano
2019 m. Kovo .... d. Įsakymo Nr. ......

PAREIGYBĖS APRAŠAS
PAREIGŲ PAVADINIMAS:

Viceprezidentas

PAGRINDINĖS DARBO UŽDUOTYS:
● Susijusios su veiklos plano įgyvendinimu:
o Atstovavimo kultūros formavimas, jos diegimas ir plėtra organizacijos viduje;
o LSS politinio stabilumo užtikrinimas, atstovaujant institucijose ir valdžios
struktūrose, darbo grupėse, kuriose keliami klausimai liečia kolegijas ir jų studentus;
o Teisės aktų ir užsienio aukštųjų mokyklų praktikų analizavimas pagal veiklos plano
uždavinius;
o Darbo grupių pagal veiklos plano uždavinius sušaukimas ir darbo organizavimas;
o LSS pozicijų atsiradimo organizavimas ir jų rengimas pagal darbo grupių rezultatus,
remiantis vykstančiais procesais aukštajame moksle, kurie liečia kolegijas;
o Susitikimų su atitinkamomis institucijomis inicijavimas pagal darbo grupių
rezultatus;
o Rezultato vertinimas ir proceso stebėjimas bei informavimas apie pasiektus
rezultatus;
o Naujų projektų ar konferencijų rengimo inicijavimas pagal veiklos plano uždavinius;
● Darbas su savivaldomis ir jų konsultavimas:
o Nacionalinių teisės aktų įgyvendinimo analizė aukštosiose mokyklose,
rekomendacijų teikimas aukštosioms mokykloms ir studentų atstovybėms;
o Savivaldų informavimo organizavimas apie atitinkamus teisės aktų pasikeitimus;
o Savivaldų konsultavimas ir diskusijų organizavimas ieškant būdų atitinkamų
problemų sprendimui;

Adresas:
A. Vivulskio g. 36,
03114, Vilnius
Lietuva

Tel.: (5) 268 53 30, 268 53 31
Faks.: (5) 261 17 97
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

A/s Nr.: LT 427044060000274725
AB Vilniaus bankas,
Naujamiesčio fil.
Banko kodas: 70440
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o Pagalba savivaldoms organizuojant mokymus akademinėmis ir socialinėmis
temomis;
o Savivaldų strateginių dokumentų analizė ir suderinimas;
o Savivaldų veiklos planų atstovavimo dalies peržiūra ir konsultavimas.
● Studentų konsultavimas:
o Studentų konsultavimas dėl teisės aktuose ir aukštosios
reglamentuojančiuose dokumentuose įtvirtinus jų teises ir garantijas;

mokyklos

o Informuoti apie studentų problemas atitinkamos aukštosios mokyklos studentų
savivaldą.
● Einamieji teisės aktai, liečiantys kolegijas:
o Atlikti naujų teisės aktų projektų atsiradimo monitoringą ir analizavimą, inicijuoti
situacijos analizę ar studentų apklausą, savivaldų pagalba. Surinktus duomenis
naudoti LSS pozicijų rengimui dėl naujų teisės aktų;
o Organizuoti LSS pozicijos atsiradimą ir rengimą naujiems teisės aktų projektams;
o Dalyvauti posėdžiuose, susijusiuose su einamųjų teisės aktų ruošimų;
o Informuoti savivaldas apie teisės aktų atsiradimus ar pasikeitimus.
● Tarptautiniai dokumentai:
o Teikti LSS pozicijas ir pasiūlymus tarptautiniams dokumentams;
o Informuoti savivaldas apie naujus tarptautinius teisės aktus ar pozicijas, ar senų
pasikeitimus;
o Inicijuoti analizes dėl tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu;
o Inicijuoti analizes dėl tarptautinių teisės aktų ir pozicijų įgyvendinimo aukštosiose
mokyklose;
o Teikti siūlymus Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, susijusius su tarptautiniais
teisės aktais ir jų įgyvendinimu Lietuvoje.
● Mokymai:
o Organizuoti Lietuvos studentų sąjungos Socialinių ir akademinių reikalų komiteto
veiklą;
o Sudaryti mokymų tinklelį pagal poreikį ir temų sąrašus Lietuvos studentų sąjungos
Socialinių ir akademinių reikalų komiteto nariams;

Adresas:
A. Vivulskio g. 36,
03114, Vilnius
Lietuva

Tel.: (5) 268 53 30, 268 53 31
Faks.: (5) 261 17 97
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

A/s Nr.: LT 427044060000274725
AB Vilniaus bankas,
Naujamiesčio fil.
Banko kodas: 70440
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LITHUANIAN NATIONAL UNION OF STUDENTS
o Organizuoti centralizuotus mokymus ir diskusijas nariams akademinėmis ir
socialinėmis temomis, siekiant spręsti bendras organizacijos problemas ar kelti
komiteto narių kompetencijas atstovavimo srityje;
o Sekti ir vertinti narių atstovavimo efektyvumą savo aukštosiose mokyklose bei teikti
pasiūlymus studentų savivaldoms siekiant kokybės.
● Prezidento pavadavimas jam išvykus, negalint atlikti pareigų.
PAVALDUMAS:

Adresas:
A. Vivulskio g. 36,
03114, Vilnius
Lietuva

Nacionalinio biuro Viceprezidentas pavaldus organizacijos
Prezidentui.

Tel.: (5) 268 53 30, 268 53 31
Faks.: (5) 261 17 97
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

A/s Nr.: LT 427044060000274725
AB Vilniaus bankas,
Naujamiesčio fil.
Banko kodas: 70440

5 priedas
Programos 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ priemonė
„Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose
kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“

03

03

Lietuvos studentų sąjunga

Organizacijos pavadinimas
Programos pavadinimas
(turi sutapti su programos pavadinimu, nurodytu paraiškoje)

Užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.

Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių veiklos efektyvumo didinimo programa
Sandra Matoškaitė, projektų vadovė, +37063911940

Užpildymo data

2019-01-29

2019 METAIS VYKDOMOS PROGRAMOS VEIKLŲ (PRIEMONIŲ) SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

1.

Uždaviniai

Uždavinių
kokybiniai
rezultatai

Uždavinių kiekybiniai rezultatai

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų,
seminarų,
kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3 val.,
individualių dalyvių skaičius
Didinti
Konferencijų skaičius
Lietuvos
studentų
Stovyklų skaičius
sąjungos
Darbo grupių skaičius
narių ir
Diskusijų skaičius
savanorių
Informacinių renginių skaičius
kompetencijų
Konsultacijų skaičius
ugdymą
Akcijų skaičius
Savanorių,
veikiančių
pagal
savanoriškos veiklos sutartis,
skaičius
Kita (parengtos pozicijos)

40
2/4
4
4

0
1
2
5
2
9
0
2/5

2

1.Tobulinamos
narių
kompetencijos
studentų
atstovavimo,
lyderystės,
komandos
formavimo
srityse.
2. Savanoriai
prisideda prie
savanoriškų
veiklų,
paskatinta
savanorių
asmeninė
saviraiška,
tobulėjimas,

Veiklos pavadinimas
(sunumeruokite ir
aprašykite veiklas,
įgyvendinančias uždavinį)

1. Lietuvos studentų
sąjungos narių
kompetencijų
ugdymas.

Metodai

Veiklų vykdymas
ketvirčiais

(naudojami metodai
įgyvendinant veiklas)

(pažymėkite X, kada bus
vykdoma veikla)

1. Vykdomi
studentų savivaldų
narių mokymai.
Mokymai
orientuoti tiek į
2. Skatinimas
atskirų komitetų
prisijungti prie
veiklas, tiek į
savanoriškos veiklos. bendrų idėjų
generavimą,
3. Ilgalaikių ir
vykdymą ir
trumpalaikių pozicijų kompetencijų
rengimas, tobulinimas. tobulinimą.
Vykdomi
informaciniai
seminarai,
susitikimai,
diskusijos.
Gerosios patirties

I
1.X

II
1.X

III
1.X

IV
1.X

2.X

2.X

2.X

2.X

3.X

3.X

3.X

3.X

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

tarpusavio
bendradarbiavim
as. Pagerinti
komunikacijos
įgūdžiai,
strateginis
planavimas
3. Studentų
atstovai geba
aiškiai ir
argumentuotai
išreikšti savo
nuomonę, todėl
kokybiškai
parengtos
Lietuvos
studentų
sąjungos
ilgalaikės ir
trumpalaikės
pozicijos.

pasidalinimas.
Mokymų, seminarų
tematikos: studentų
atstovavimas,
lyderystė,
komandos
formavimas.
Tarybos narių
stovyklos metu
identifikuojamos
spragos, su
kuriomis susiduria
studentų lyderiai
vadovavimo
organizacijai
laikotarpiu.
Vykdomi
mokymai,
seminarai, skirti
gerinti vadovų
įgūdžius.
2. Prisijungimas
prie savanoriškos
veiklos skatinamo
priėmimo į
aukštąsias
mokyklas Alytaus,
Kauno, Klaipėdos,
Marijampolės,
Utenos, Panevėžio,
Vilniaus, Šiaulių
savivaldybėse/regio
nuose. Vykdomas
savanorių veiklos
organizavimas, jų
konsultavimas,
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

savanorystės planų
sudarymas,
savanorių veiklos
koordinavimas.
Lietuvos studentų
sąjungos
organizuojamų
renginių ir
iniciatyvų
koordinavimas,
naudojant
neformaliojo
ugdymo metodus
didinamos
savanorių
kompetencijos ir
įgūdžiai
3. Vykdomi
Tarybos narių
susitikimai ir
posėdžiai. Taryba
sprendžia, kokia
eilės tvarka ir
kokios ilgalaikės
pozicijos bus
kuriamos.
Trumpalaikes
pozicijas formuoja
Lietuvos studentų
sąjungos biuro
nariai, stebėdami
procesus
vykstančius
nacionaliniu
lygmeniu.
Vykdomi Valdybos
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

narių susitikimai su
Tarybos nariais ir
Lietuvos studentų
sąjungos biuro
darbuotojais.
Mokomasi kaip
savivalda turi ir
gali, kokiomis
priemonėmis turi
pasiekti studentus,
kad surinktų
nuomonę, kaip ją
analizuoti ir
sistemini
rezultatus.
Susitikimų,
informacinių
seminarų metu
formuojama
vieninga studentų
atstovų nuomonė,
ruošiamos bei
teikiamos
pozicijos.
Tobulinama
pozicijų formavimo
sistema. Ilgalaikių
pozicijų sritys –
priėmimas į
aukštąsias
mokyklas, studijų
finansavimas.
Pagal Lietuvos
studentų sąjungos
reglamente
patvirtintą
procedūrą
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

2.

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų,
seminarų,
kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3 val.,
individualių dalyvių skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Skatinti
Diskusijų skaičius
bendradar
Informacinių renginių skaičius
biavimą su
nacionalinė Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
mis
Savanorių,
veikiančių
pagal
jaunimo
organizacij savanoriškos veiklos sutartis,
skaičius
omis.
Kita (nurodyti)

30
2
2
2

1
0
3
3
0
0
1
2

0

1. Stipresnis ir
glaudesnis
bendradarbiavim
as su mažiausiai
3
nacionalinėmis
jaunimo
organizacijomis,
veikiančiomis
Lietuvoje.
Stipresnis
bendradarbiavim
as su
nacionalinių
jaunimo
organizacijų
atstovais
sprendžiant
probleminius
aukštojo mokslo
klausimus.
2. Įvykdyta
bendra
pilietiškumą
skatinanti
akcija.

1. Vykdomi
susitikimai su
nacionalinių jaunimo
organizacijų atstovais.
2. Pilietiškumą
skatinančių akcijų
kūrimas ir vykdymas
3.Savanorystę
skatinančios
iniciatyvos kūrimas ir
įgyvendinimas

rengiamos Lietuvos
studentų sąjungos
ilgalaikės pozicijos
ir trumpalaikės
pozicijos (reakcijos
į einamuosius
klausimus) –
aukštųjų mokyklų
finansavimo
modelis, studijų
krypčių vertinimas.
1. Dalyvaujama
1.X
bendrose darbo
grupėse, ruošiamos 2.X
bendros pozicijos,
vykdoma nuolatinė 3.X
komunikacija.
Sėkmingai
bendradarbiaujama
su „Lietuvos
Jaunųjų
mokslininkų
sąjunga“, vykdoma
doktorantų
situacijos analizė,
nustatomi
pagrindiniai
problematiniai
taškai,
apibendrinama
doktorantūros
situacija Lietuvoje,
rengiamas
informacinis
leidinys. Kartu
sutariama dėl
galimų aukštojo

1.X

1.X

1.X

2.X

2.X

2.X

3.X

3.X

3.X

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

Suplanuota ir
įvykdyta bendra
iniciatyva
valstybinių
švenčių
minėjimui.
3. Įvykdyta
bendra
savanorystę
skatinanti
iniciatyva.

mokslo problemų
sprendimo.
Plėtojamas
bendradarbiavimas
su dar 2
nacionalinėmis
jaunimo
organizacijomis.
Gerųjų patirčių
pasidalinimas
padalinių
stiprinimo ir
veiklos kokybės
gerinimo srityse.
Vykdomi
susitikimai, kurių
metu analizuojami
aukštojo mokslo
klausimai.
2.Bendradarbiaujan
t su 3
nacionalinėmis
jaunimo
organizacijomis,
kuriama
pilietiškumą
skatinanti
iniciatyva. Taip pat
kartu su 3
nacionalinėmis
jaunimo
organizacijomis
susitikimų metu
kuriama bendra
iniciatyva, skirta
valstybės šventinės
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

dienos minėjimui.
Vykdomi
seminarai, idėjų
generavimas,
siekiant skatinti
pilietiškumą
Lietuvoje.
Vykdomos
pilietiškumą
skatinančios
akcijos.

3.

Užtikrinti
Lietuvos
studentų
sąjungos
veiklos
efektyvumą
ir
tęstinumą,
vykdyti
plėtrą
regionuose.

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų,
seminarų,
kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3 val.,
individualių dalyvių skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių skaičius

350
10
5
5

3
0
7
6
3

1.Tradicinių
renginių metų
paskatintas
studentų
sąjungos narių
veiklos
efektyvumas,
sukuriama erdvė
bendrų
iniciatyvų
kūrimui ir

1. Organizuojami ir
vykdomi tradiciniai
Lietuvos studentų
sąjungos renginiai
2. Lietuvos studentų
sąjungos narių veiklos
kokybės standarto
vykdymas
3. Susitikimai su

3.Bendradarbiaujan
t su 3
nacionalinėmis
jaunimo
organizacijomis,
kuriama ir
vykdoma
savanorystę
skatinanti
iniciatyva,
vykdomas idėjų
generavimas,
apskritojo stalo
diskusijos.
1. Organizuojamos
konferencijos,
mokymai,
diskusijos,
seminarai,
susitikimai,
simuliacijos.
Vykdomi
tradiciniai
renginiai:
„Akademiniai

1.X

1.X

1.X

1.X

2.X

2.X

2.X

2.X

3.X

3.X

3.X

3.X

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

Konsultacijų skaičius
5
Akcijų skaičius
1
Savanorių,
veikiančių
pagal 25
savanoriškos veiklos sutartis,
skaičius
Kita (nurodyti)
0

plėtojimui.
Lietuvos
studentų
sąjungos nariai
supažindinami
su organizacijos
dinamika,
nustatomi
metiniai
prioritetai bei
kuriami bendri
planai. Įvertinti
Lietuvos
studentų
sąjungos
lyderiai ir
pagrindinių
iniciatyvų
kūrėjai. Sukurta
nauja Lietuvos
studentų
sąjungos
strategija.
2.Sėkmingai
patobulintas ir
įvykdytas
studentų
savivaldų
veiklos kokybės
vertinimas.
3.Padidintas
organizacijos
padalinių
skaičius.

aukštųjų mokyklų
savivaldomis
(ne LSS padaliniais)

pusryčiai“
(akademinių
klausimų
aptarimas). Taip
pat vykdoma
Lietuvos studentų
sąjungos ataskaitos
teikimo
konferencija,
Lietuvos studentų
sąjungos
„Asamblėja 2019“,
pristatomos
savanorystės
galimybės.
Tradicinio renginio
metu Šventosios
pajūryje
uždegamas
Lietuvos studentų
sąjungos laužas,
kurio uždegimu
minimos Baltijos
kelio metinės.
Atkreipiamas
dėmesys į Baltijos
jūros užterštumą,
todėl tradicinio
renginio metu
studentų savivaldų
nariai ir savanoriai
tvarko pajūrio
aplinką Šventojoje.
„Tarptautinė
studentų diena
2019“ , „Alma
Mater“
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

konferencija.
Lietuvos studentų
sąjungos
„Kalėdinis padėkos
vakaras“. Darbo
grupių, susitikimų
metu kuriama nauja
Lietuvos studentų
sąjungos strategija.
Savanoriai
prisideda prie
tradicinių renginių
planavimo ir
koordinavimo
procesų.
2. Peržiūrimas
Lietuvos studentų
sąjungos narių
veiklos kokybės
standartas,
dokumentas
keičiamas pagal tai,
kaip keičiasi
organizacijos narės.
Lietuvos studentų
sąjungos
organizacijų
stiprinimo vadovo
pareigas užimantis
asmuo lankosi
studentų
savivaldose.
Užtikrinama
Lietuvos studentų
sąjungos narių
veiklos kokybė.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

3. Vykdomi
susitikimai,
pateikiamos
rekomendacijos,
vyksta
informaciniai,
seminarai,
mokymai,
konsultacijos.
Remiantis
pateiktomis
Lietuvos studentų
sąjungos
rekomendacijomis,
studentų
savivaldoms
vykdomi
individualūs ir
bendri užsiėmimai,
skirti gerinti
veiklos kokybę.
Lietuvos studentų
sąjungos biuro
darbuotojai
organizuoja
susitikimus, skirtus
didinti
organizacijos narių
skaičių.
Organizuojami
pristatymai,
informaciniai
renginiai, kurių
metu
supažindinama su
organizacijos
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

4.

Dalyvauti
tarptautini
ų
organizacij
ų veikloje
sėkmingai
įtraukiant
Lietuvos
studentų
sąjungos
narius.

Dalyvių skaičius
Mokymų skaičius
Seminarų skaičius
Mokymų,
seminarų,
kurių
trukmė ne trumpesnė kaip 3 val.,
individualių dalyvių skaičius
Konferencijų skaičius
Stovyklų skaičius
Darbo grupių skaičius
Diskusijų skaičius
Informacinių renginių skaičius
Konsultacijų skaičius
Akcijų skaičius
Savanorių,
veikiančių
pagal
savanoriškos veiklos sutartis,
skaičius
Kita (nurodyti)

50
4
6
6

2
0
6
5
1
2
0
0

0

1.Efektyvesnis,
glaudesnis
bendradarbiavim
as su Europos
studentų sąjunga
(ESU).
2.Aktyvesnis
įsitraukimas į
Šiaurės (NOM)
ir Baltijos šalių
studentų
susitikimus
(BOM).
Glaudesni ryšiai
su kitomis
nacionalinėmis
studentų
sąjungomis,
veikiančiomis
Šiaurės šalyse.
3.Sėkmingesnis
Lietuvos

1. Bendradarbiavimo
skatinamas su
Europos studentų
sąjunga.
2. Dalyvavimas ESU,
NOM ir BOM
veiklose.
3. Baltijos šalių
organizacijų
susitikimo (BOM)
planavimas ir
vykdymas Lietuvoje.

struktūra, darbo
principais,
pristatomi Lietuvos
studentų sąjungos
veiklos dinamika.
Vykdomos
Lietuvos studentų
sąjungos Tarybos
posėdžių
simuliacijos,
orientuotos į
studentų problemų
sprendimus.
1. Vykdomas
1.X
bendradarbiavimas
internetinėse
2.X
platformose,
dalyvaujama
3.X
Europos studentų
sąjungos Valdybos
susitikimuose ir
Europos studentų
sąjungos Konvente,
dalyvavimas
įvairiuose
informaciniuose
seminaruose.
mokymuose.

1.X

1.X

1.X

2.X

2.X

2.X

3.X

3.X

3.X

2. Organizuojamos
bendros
iniciatyvos,
priimami
sprendimai,
rengiamos bendros
pozicijos Šiaurės
ministrų Tarybai.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

studentų
sąjungos narių
įsitraukimas į
tarptautinių
organizacijų
veiklas, įgytos
naudingos
žinios, skirtos
atstovauti
studentams
nacionaliniu ir
tarptautiniu
lygmeniu.

Atstovaujama
Šiaurės ir Baltijos
šalių studentų
interesams.
Dalyvaujama
susitikimuose ir
seminaruose.
Organizuojamos
diskusijos su
Danijos, Švedijos ir
Suomijos
nacionalinėmis
studentų
sąjungomis,
dalinamasi
informacija ir
tyrimų rezultatais.
Organizuojami
patirties
pasidalinimo
susitikimai,
naudojantis
socialiniais tinklais
ir internetinėmis
platformomis.
Lietuvos studentų
sąjungos biuro
nariai palaiko
aktyvią
komunikaciją,
skatina
bendradarbiavimą
su skirtingomis
nacionalinėmis
Šiaurės šalių
studentų
sąjungomis.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

3. BOM susitikimai
Baltijos šalyse
vyksta rotacijos
principu.
Vykdomas
pasiruošimas
Baltijos šalių
organizacijų
susitikimui
Lietuvoje.
Susitikimo metu
vykdomi mokymai,
seminarai, Baltijos
šalių studentų
atstovų
konferencija.
Ruošiama ir
priimama bendra
pozicija.
Diskutuojama apie
aktualiausius
aukštojo mokslo
klausimus ir
problemas, su
kuriomis susiduria
studentai Baltijos
šalyse.
Bendradarbiaujama
su BOM šalimis
steigėjomis.

Programos vadovas

________________________

_____________Sandra Matoškaitė_____________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

Priedas nr. 6
Strateginės
kryptys

Strateginiai tikslai

Rodikliai

Uždaviniai
Kiekybiniai
Tobulinti šiuo metu
Švietimo mokslo ir
sporto ministerijoje
rengiamą dėstytojų
kompetencijų kėlimo
planą.

• Dalyvavimas 1 darbo grupėje;
• Pateikti X rekomendacijų dėl plano
tobulinimo;

Tęstinumas

Laikotarpiai

Kokybiniai
• Įtraukti konkrečias
rekomendacijas

Atsakingi
asmenys

Tęstinė

X

Viktorija
Žilinskaitė

Nauja

X

Viktorija
Žilinskaitė

Tęstinė

2019 m. kovas 2021 m. kovas

Eigirdas
Sarkanas
Mantas
Gedrimas

2019 m. kovas 2021 m. kovas
(vyktų etapais:
kasmet didėtų
aukštosios
mokyklos
skiriamas
finansavimas)

Eigirdas
Sarkanas,
Mantas
Gedrimas LSS
Taryba

Nacionalinis planas
dėstytojų
kompetencijoms kelti.
Siekti, kad parengtas • Paruošti bent 1 pranešimą spaudai. • Pateiktos rekomendacijos
Nacionaliniu dėstytojų
bei suderintas planas
kompetencijų kėlimo planui;
būtų patvirtintas.

Aukštojo
mokslo
pažanga

Stipendjos,
tenkinančios geriausių
studentų finansinius
poreikius.

Siekti, kad studentų
skatinimui skirtas
valstybės
finansavimas
nuosekliai didėtų.

• Išsiųstas 1 kreipimasis dėl darbo
grupės sudarymo, remiantis LSS
tyrimo duomenimis.
• 3 susitkimai su suinteresuotomis
šalimis. (ŠMSM, LRV, LURK,
LKDK...) • Pasirašytas susitarimas
su ŠMSM/LRV dėl nuoseklaus
finasnavimo didinimo.

• Po rašto pateikimo sudaryta
darbo grupė, kuri peržiūrės,
įvertins, analizuos dabartinius
studentų finansinius poreikius.
• Stipendijos tenkins minimalius
studentų poreikius pagal
minimalius vartojimo poreikių
dydžius.

Siekti, kad studentų
skatinimui skirtas
finansavimas (iš VNF
surenkamų lėšų)
didėtų.

• X susitikimai su LURK, LKDK, LSS
Tarybą apie VNF studentų lėšų
perskirstymą, skiriant dalį
skatinamosioms stipendijoms (tokia
pati dalis skatinamosioms
stipendijoms kaip ir numatyta
valstybės krepšelyje).
• 1 bendras susitarimas su LURK IR
LKDK.

• Suvienodinta lėšų dalis skirta
Nauja
skatinamosioms stipendijoms iš
VNF ir VF studentų lėšų.
• Skatinamoji stipendija
aukštojoje mokykloje kyla,
skiriant daugiau VNF surenkamų
lėšų.

Vykdyti tyrimą, skirtą
įvertinti baigiančiųjų
studentų
pasitenkinimą
studijomis.
Išorinis vertinimas
darantis teigiamą įtaką
ir realią įtaką studijų
kokybei

Orias gyvenimo
sąlygas užtikrinantis
bendrabutis.

*Parengtas ir įvykdytas 1 tyrimas,
*Surengtos 3 diskusijos Kauno,
Vilniaus ir Klaipėdos regionuose.
*Parengtas 1 informacinis leidinys
apie projekto rezultatus.
*Suorganizuota konferencija, skirta
tyrimo rezultatų pristatymui įvykdyti.
*Parašyti mažiausiai 5 straipsniai,
susiję su projekto vykdymu ir
visuomenės informavimu apie
vykdomą apklausą.
*Parašyti mažiausiai 2 pranešimai
spaudai, skirti projekto vykdymui ir
rezultatams pristatyti.

* 1 standartas, kuriuo vadovaujantis
Paruošti
bendrabučių kokybės siekiama pagerinti bendrabučių
būklę.
standartą.

Socialinių stipendijų
skyrimo tvarkos
aprašo tobulinimas

* Parašytas ir išsiųstas kreipimasis,
suderintas su LSS taryba dėl
skyrimo tvarkos tobulinimo
* Reguliarūs susitikimai su
Valstybinio studijų fondo, ŠMM, LSS
Tarybos atstovais

Studijų finansavimo
sistemos tobulinimas
siekiant didesnio
socialinio teisingumo.
* Parašytas ir išsiųstas kreipimasis,
Studijų kainos
suderintas su LSS Taryba.
kompensavimo
sistemos tobulinimas * Reguliarūs susitikimai su
Valstybinio studijų fondo, ŠMM, LSS
Tarybos atstovais

*Tyrimas skirtas baigiančiųjų
Tęstinė
studentų pasitenkinimui
studijomis įvertinti. Atsižvelgiant
į organizuoto tyrimo rezultatus
yra parengtos rekomendacijos
Lietuvos aukštosioms
mokykloms.
* Suprastas ir įvertintas AM
infrastruktūros tinkamumas,
analizuojamas esamų studijų
vykdymo procesas, studijų
programų turinys bei lankstumas.

2019 m. gegužė 2019 liepa

Viktorija
Žilinskaitė

* Standartas apibrėžia
mininimalius bendrabučių
reikalavimus, kurie leidžia
užtikrinti geras gyvenimo
sąlygas studentams.

X

Taryba

* Praplėstas socialinių stipendijų Tęstinė
gavėjų ratas;
* Akademiniai rezultatai atsieti
nuo socialinės stipendijos
gavimo reikalavimų socialinių
stipendijų skyrimo tvarkoje; *
Bazinės socialinės išmokos
pakeitimas kitu kintamuoju
dydžiu (Pvz. minimalių vartojimo
poreikių dydžiu)

2019 m. vasaris 2019 rugsėjis

Eigirdas
Sarkanas,
Viktorija
Žilinskaitė
Taryba

* Po naujo studijų finansavimo
modelio priėmimo užtikrinti
galimybes gauti studijų
kompensavimą.

2019 m. kovas birželis

Eigirdas
Sarkanas Taryba
Viktorija
Žilinskaitė

Nauja

* Praplėstas socialinių stipendijų Tęstinė
gavėjų ratas;
* Akademiniai rezultatai atsieti
nuo socialinės stipendijos
gavimo reikalavimų socialinių
stipendijų skyrimo tvarkoje; *
Bazinės socialinės išmokos
pakeitimas kitu kintamuoju
dydžiu (Pvz. minimalių vartojimo
poreikių dydžiu)

2019 m. vasaris 2019 rugsėjis

Eigirdas
Sarkanas,
Viktorija
Žilinskaitė
Taryba

* Po naujo studijų finansavimo
modelio priėmimo užtikrinti
galimybes gauti studijų
kompensavimą.

2019 m. kovas birželis

Eigirdas
Sarkanas Taryba
Viktorija
Žilinskaitė

* Iš finansinės pagalbos skyrimo Tęstinė
tvarkos išbrauktas reikalavimas
neturėti akademinių skolų; (LRV
atsakymas);

2019 m. kovas birželis

Eigirdas
Sarkanas Taryba

* Parašytas ir išsiųstas kreipimasis,
Studijų ir
pragyvenimo paskolų suderintas su LSS Taryba.
sistemos tobulinimas * Reguliarūs susitikimai su
Valstybinio studijų fondo, ŠMM, LSS
Tarybos atstovais

* Studentų pasitenkimo
egzistuojačia paskolų sistema
tyrimas. Išsisųtas klreipimasis Į
ŠMSM, VSF. Reguliarūs
susitikimai; * Paskolų sistemos
susiejimas su momentu, nuo
kurio absolvento atlyginimas
pasiekia ar viršija vidutinį darbo
užmokestį;

2019 m. rugsėjis - Mantas
2021 m. kovas
Gedrimas
Taryba

* Parengtos ir pateiktos
Atlikti studijų kainų
indeksavimo analizę rekomendacijos dėl studijų krepšelio
pagal krepšelio turinį. indeksavimo

* Atlikta analizė parodo, kiek
Nauja
tikslingai yra naudojamos lėšos,
ar jos naudojamos pagal paskirtį.

2019 m. balandis - Eigirdas
2019 m. gruodis Sarkanas
Mantas
Gedrimas

Socialinių stipendijų
skyrimo tvarkos
aprašo tobulinimas

* Parašytas ir išsiųstas kreipimasis,
suderintas su LSS taryba dėl
skyrimo tvarkos tobulinimo
* Reguliarūs susitikimai su
Valstybinio studijų fondo, ŠMM, LSS
Tarybos atstovais

Studijų finansavimo
sistemos tobulinimas
siekiant didesnio
socialinio teisingumo.
* Parašytas ir išsiųstas kreipimasis,
Studijų kainos
suderintas su LSS Taryba.
kompensavimo
sistemos tobulinimas * Reguliarūs susitikimai su
Valstybinio studijų fondo, ŠMM, LSS
Tarybos atstovais

Finansinė pagalba,
tenkinanti specialiųjų
poreikių turinčių
studentų poreikius

* Parašytas ir išsiųstas kreipimasis,
suderintas su LSS Taryba.
* Reguliarūs susitikimai su VSF,
ŠMSM, SAM ir LSS Tarybos
atstovais

Kolegijų
konsolidacijos
konteskte užtikrinti
visas studentų
garantijas bei
teisėtus jų lūkesčius

*Parengta pozicija dėl studentų
garantijų kolegijų konsolidacijos
atveju.

Siekti, kad transporto *Parengta pozicija ŠMSM ir SUMIN
lengvatos būtų
skiriamos ir
ištęstinių studijų
studentams

Sistemingas studentų
problemų sprendimas.
Siūlau pakeisti į
„Įstatyminė bazė,
tenkinanti visų
studentų lūkesčius

* Studentams užtikrinamos
galimybės rinktis kitą aukštąją
mokyklą, studijų programą ar
galimybė nutraukti sutartis
nepatiriant jokių papildomų
išlaidų bei nenumatant jokių
pasekmių.

Tęstinė

2019 m. kovas 2021 m. kovas

Eigirdas
Sarkanas
Mantas
Gedrimas

*Lietuvos Respublikos
transporto lengvatų įstatymo
pataisa, kuria būtų įteisintos
lengvatos ištęstinių studijų
studentams

Tęstinė

2019 m. kovas 2021 m. kovas

Eigirdas
Sarkanas Taryba

Siekti, kad būtų
suvienodinta
akademinės skolos
sąvoka aukštosiose
mokyklose

* Atnaujinta informacija, apie šiuo
metu taikomą praktiką aukštosioe
mokyklose ir pateikta lyginamoji
analizė
* Atlikta užisenio aukštųjų mokyklų
reglamentavimų praktikos ir pateikta
lyginamoji analizė

* įtraukti akademinės skolos
sąvoką į MSI.

Tęstinė

Užtikrinti, kad
studentai galėtų
pasiimti akademines
atostogas visose
aukštosiose
mokyklose.

* Suvienodinta sąvoka visose
aukštosiose mokyklose, leidžianti
studentams turėti vienodas
galimybes ir sąlygas pasiimti
akademines atostogas.

* įtraukti akademinių atostogų
sąvoką į MSI.

Tęstinė

2019 m. kovas balandis

Taryba, SARK

Įvertinti ar studentai
patiria išlaidas,
nesusijusias su
studijomis ginantis
baigiamuosius
darbus.

* Sukurtas apklausos įrankis;
* Paruošti bent 2 pranešimai šia
tema; *Parengtas kreipimosi raštas,
suderintas su LSS Taryba

* Susitarimas su LURK ir LKDK,
įpareigojantis aukštąsias
mokyklas užtikrinti, kad
stduentai baigiamųjų darbų
ruošimo ir pristaytmo metu
nepatirs jokių papildomų išlaidų.

Tęstinė

2019 m. gegužė birželis

Mantas
Gedrimas
Taryba

SARK, Taryba,
Viktorija
Žilinskaitė

Žmonių
išteklių
stiprinimo
veiklos kryptis

Ryšio su kitomis
studentiškomis
organizacijomis viduje
ir išorėje stiprinimas.

Psichologinės ir
akademinės
pagalbos teikimo
proceso tobulinimas
aukštosiose
mokyklose

*Parengta ir išsiųsta pozicija dėl
psichologo etato apmokėjimo iš NSK
dalies, kuri skirta prekėms ir
paslaugoms
*Atlikti kiekybinį tyrimą siekiant
įvertinti studentų psichinę būklę ir
jiems kuiriamą emocinę aukštosios
mokyklos aplinką

* Susitarimas su LURK ir LKDK, Nauja
įpareigojantis aukštąsias
mokyklas įsteigti psichologo
etatą iš NSK dalies, kuri skirta
prekėms ir paslaugoms *
Seksualinio priekabiavimo ir
psichologinio smurto prevencijos
(LURK gairės) įgyvendinimas
aukštosiose mokyklose monitoringo grupė

2019 m. gegužė 2021 m. vasaris

Suorganizuoti
Lietuvos studentų
sąjungos sąskrydį.

* Sąskrydį organizuoja ne mažiau 2
studentų savivaldų kasmet;
* Sąskrydyje dalyvauja ne mažiau 10
studentų savivaldų kasmet.

* Suorganizuotas Lietuvos
Tęstinė
studentų studentų sąskrydis,
kuriame tęsiamos Sąjungos
tradicijos bei bendradarbiavimas
tarp studentų savivaldų.

2019 m. balandis - Taryba
2019 m. liepa,
2020 m. balandis 2020 m. liepa.

Suorganizuoti
Tarptautinę studentų
dieną (TSD).

* Tarptautinės studentų dienos
renginio veiklos vykdomos 3
regionuose;
* Renginyje dalyvauja ne mažiau
1500 studentų kasmet.

* Suorganizuotas Tarptautinės
studentų dienos renginys
vienijantis Lietuvos studentus. *
Studentai gali vienai darbo
dienai keičia Vyriausybę

Tęstinė

2019 m. birželis 2019 m. lapkritis,
2020 m. birželis 2020 m. lapkritis

Suorganizuoti
Lietuvos studentų
sąjungos Kalėdinį
padėkos vakarą.

* 18 studentų savivaldų dalyvauja
balsavime kasmet;
* Įteikiami apdovanojimai kasmet;
* Renginyje dalyvauja ne mažiau 80
sąjungos narių kasmet.

* Apdovanota Lietuvos studentų
sąjungos bendruomenė už
praėjusių metų vykdytas veiklas
ir darbus.

Tęstinė

2019 m. lapkritis - Taryba, LSS
2019 m. gruodis, biuras
2020 m. lapkritis 2020 m. gruodis

Taryba,
Eigirdas
Sarkanas,
Viktorija
Žilinskaitė
Mantas
Gedrimas

Taryba,
Viktorija ir
savanoris
dirbantis
projektiniu
rėžimu

Finansinių
išteklių
stiprinimo
veiklos kryptis

Finansinių išteklių
didinimas dalyvaujant
projektinėje veikloje.

LSP išdavimo
sistemos tobulinimas

Lietuvos
studento
pažymėjimo
tobulinimo
kryptis

LSP gamybos ir
administravimo
sistemos tobulinimas

Organizacijos
Vidinės komunikacijos
įvaizdžio
gerinimas
gerinimo gairės

Dalyvauti
nacionalinio ir
tarptautinio masto
projektų rengime ir
įgyvendinime.

* Partneriai bent 1 projekte, kuris
teikiamas tarptautiniams fondams;
* Pateikta bent 15 projektų
nacionaliniams fondams iš kurių
gautas finansavimas bent 8.
*Pateikta bent 1 paraiška fondui,
kuriam Sąjunga nėra teikusi
paraiškos 2017-2018 metais.

LSP išdavimą vykdyti * Trumpėja LSP atsiėmimo laikas.
per kurjerius bei
paštomatus

* Bendradarbiaujama su
tarptautiniais partneriais,
rengiant ir įgyvendinant
nacionalinius ir tarptautinius
projektus. *Vykdant projektus
laikomasi pagrindinių Sąjungos
strateginių kypčių. *Plėtojami
ryšiai su potencialiais ir naujais
Sąjungos partneriais, rengiant ir
įgyvendinant projektus.

Tęstinė

* Studentai gauna LSP "į rankas" Nauja

2019 m. kovas 2021 m. kovas

Sandra
Matoškaitė

2019 m. balandis - Deividas
2019 m. liepa
Gudiškis

Atnaujinti gaunamų
studentų asmens
duomenų bazę

Nauja

2019 m. liepa 2021 m. kovas

Deividas
Gudiškis

Sukurti patogią ir
funkcionalią turinio
valdymo sistemą

Nauja

2019 m. liepa 2021 m. kovas

Deividas
Gudiškis

Atnaujinti lsp.lt
puslapį
Leisti studentų
sąjungos
naujienlaiškį

Nauja

2019 m. liepa 2021 m. kovas
2019-2020

Deividas
Gudiškis
Viktorija
Vasiljeva

* Išleidžiami 6 - 8 naujienlaiškiai per
metus.

*Kiekviename naujienlaiškyje
apžvelgiami svarbiausi per
einamuosius mėnesius įvykę
įvykiai, aukštojo mokslo
naujienos, skatinama
informacijos sklaida, alumni
dalinasi savo įžvalgomis;
* Studentų savivaldos skiltyje
pristatyti įvykę ir viešinami
būsimi renginiai, svarbūs jų
akademinei bendruomenei
įvykiai, aktyvinantys vidinę
komunikaciją.

Tęstinė

LSS aktualių
sprendžiamų
klausimų
komunikacija

* Bent 10 video per du metus.

*Savivaldų nariai žino bent 3
aktualiausias problemas ir LSS
atliekamus veiksmus jas
sprendžiant.

Nauja

2019-2020

Viktorija
Vasiljeva

Savivaldų
komunikacijos
gerinimas

*Savivaldų socialiniuose tinkluoseyra
bent 35 proc. per mėnesį
informacijos apie savivaldų
atstovavimą studentams.

*Mokymuose aptariamas
esamas įvaizdis ir jo
gerinimo/tobulinimo priemonės
*Savivaldų puslapiuose
atsiranda D.U.K

Tęstinė

2019-2020

Viktorija
Vasiljeva

Socialinių tinklų
turinio kūrimas
remiantis
organizacijos
strategija

*Patrauklus kas metinis veiklos
*Grįžtamojo ryšio didinimas;
ataskaitos pateikimas (animuotas
*Sukurta nuomonės surinkimo
filmukas);
sistema.
*Per metus 4-5 video reportažai apie
aktualius klausimu švietime
(animuoti);
*live transliacijos iš spaudos
konferencijų;
*Ne mažiau nei 3 pranešimai per
savaitę Facebook puslapyje,
*Instagram paskyra atnaujinama kas
savaitę.

Tęstinė

2019-2020

Viktorija
Vasiljeva

*Aktualios informacijos
pateikimas;
*Kokybiškas vizualo išlaikymas.

Tęstinė

2019-2020

Viktorija
Vasiljeva

*Pasitikėjimo ir autoriteto
didinimas Lietuvos mastu.

Tęstinė

2019-2020

Viktorija
Vasiljeva

2019-2020

Viktorija
Vasiljeva

*Bent 2 straipsnis per savaitę.
LSS.lt svetainės
nuolatinis
naujinimas/atnaujinim
as

Išorinės komunikacijos
*Bent 3 leidiniai į du metus;
Aiškios LSS
gerinimas
pozicijos aukštajame *Bent 10 straipsnių per du metus;
*Bent 24 pranešimai spaudai per du
moksle
metus;
*Bendradarbiavimas bent su 2
naujienų portalais;
Organizacijos
komunikacijos
strategija

*Atliktas organizacijos komunikacijos * Paruoštas komunikacijos
Nauja
efektyvumo tyrimas;
planas, kuris atspindi LSS veiklą
*Sukurta komunikacijos strategja.
2019- 2020 metais;
*Ištirta tikslinė auditorija ir jos
pasiekiamumas;
*Atgaivinta LSS ir Delfi iniciatyva
„Metų studentų lyderis“;
*LSS Stiliaus knygos
atnaujinimas;

