LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS
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PROTOKOLAS
2018 m. birželio 17 d. Nr.
Žaliosios kaimas Svėdasų seniūnija

Posėdis įvyko: 2018 m. birželio 17 d. 12 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas
Posėdžio sekretorius: projektų vadovė Sandra Matoškaitė
Dalyvavo: atstovai (sąrašas pridedamas 1 priede).
Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 1 priede).

DARBOTVARKĖ (2 priedas):
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės
tvirtinimas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas
2. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-03-26 – 201805-31) pristatymas, tvirtinimas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas
3. Lietuvos studento pažymėjimo paramos fondo struktūros keitimas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas ir projektų vadovė Sandra Matoškaitė
4. Studentų savivaldų soc. tinklo facebook analizė;
Komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė
5. LSS narių kompetencijų kėlimo plano pristatymas;
Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė
6. LSS darbo grupės dėl LSS struktūros keitimo pirminių rezultatų aptarimas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas

7. LSS veiklos plano pristatymas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas
8. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas,
darbotvarkės tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Atsižvelgiant į darbotvarkės pakeitimus ir papildomus klausimus siūloma darbotvarkę
išdėstyti tokia tvarka:
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės
tvirtinimas;
2. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-03-26 – 201805-31) pristatymas, tvirtinimas;
3. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės finansinės ataskaitos (2018-03-01-2018
05 31) pristatymas, tvirtinimas;
4. Lietuvos studento pažymėjimo paramos fondo struktūros keitimas;
5. Studentų savivaldų soc. tinklo facebook analizė;
6. LSS narių kompetencijų kėlimo plano pristatymas;
7. LSS darbo grupės dėl LSS struktūros keitimo pirminių rezultatų aptarimas;
8. LSS veiklos plano pristatymas;
9. Kiti klausimai;
9.1. Galimybės Klaipėdoje sujungti LSP su transporto bilietu;
9.2. LSS pozicija užsienio studentų sąjungų susitikimų kontekste.
NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Tarpinės veiklos ataskaitos (2018-03-26 – 2018-05-31)
pristatymas, tvirtinimas.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta 2018-03-26 – 2018-05-31 tarpinė veiklos ataskaita (3 priedas).

Klausimus uždavė ir pasisakė: VDU SA (Greta Šmaižytė), ASU SA (Liveta Budreckytė),
VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė), LSS viceprezidentas Kasparas Nacius, LSS
viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė, KTU SA (Lukas Kijauskas), KVK SA (Akvilė Sudarytė),
ISM SA (Indrė Ubartaitė), LSMU SA (Danielė Bučinskaitė), ŠU SA (Aistė Žilevičiūtė),
VGTU SA (Matas Povilauskas)
Prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatinėja tarpinę veiklos ataskaitą:


Pristatytas pasikeitimas biuro sudėtyje, įdarbintas naujas darbuotojas Deividas
Gudiškis. Pristatytas klausimas dėl užsieniečių studentų teisinės padėties, kurio
metu pristatytas Seimo nario M. Puidoko siūlymas, jog aukštosios mokyklos
turėtų ir privalėtų teikti duomenis VSD apie tuos, kurie turi daugiau nei dvi
akademines skolas ir yra praleidžiantys akademinius susitikimus. Sąjunga
nepritaria, kad be pateisinamos priežasties praleistų akademinių užsiėmimų
skaičius gali būti pagrindas nesuteikti leidimo gyventi Lietuvoje. Pirmiausia,
daugelyje aukštųjų mokyklų paskaitų lankomumas dažniausiai nėra privalomas
arba reglamentuojamas pakankamai lanksčiai. Be to, Sąjunga taip pat sutinka
su LR Seimo Teisės departamento išvada, kurioje teigiama, kad „<…> kelia
abejonių, ar privalomas akademinių užsiėmimų lankymas galėtų būti kriterijumi,
apsprendžiančiu nepakankamą studijų pažangą’’. Šiuo metu nėra vieningo
akademinės skolos apibrėžimo. Įsigaliojus tokiam siūlymui atsirastų dvigubi
standartai.



Pristatytas klausimas dėl Administracinių nusižengimų kodekso dėl plagiavimo.
Šiuo metu nėra kontrolieriaus, kuris galėtų nagrinėti skundą.



Pristatyti posėdžiai ŠMK dėl ASU, VDU, LEU jungimo. Šiuo metu vyksta
techniniai jungimo procesai, LEU nebetenka teisės vykdyti studijas, ASU tampa
VDU nuo sausio 1 dienos. LSU-LSMU atvejis. LSU nesutinka jungtis su LSMU.
Yra paduota byla ir skundas Konstituciniam teismui.



Pristatytas universitetų rektorių konferencijos darbo planas, kuris susidaro iš
dviejų dalių, rengiami nuostatai, susiję su akademine etika.



Pristatyta, jog kolegijos išsirinko naują direktorių Nerijų Varną.



Pristatytas dalyvavimas studentų savivaldų renginiuose ir biuro darbo
organizavimas, administravimas, studentų savivaldos stiprinimas.



Pristatyta akademinė veikla: dėl užsienio studentų teisinės padėties ir
biurokratinio aparato. Dokumentas, kurį reikia užpildyti užsienio studentui –
lietuvių kalba. Sąjungos siūlymas yra, jog dokumentas būtų išverstas į anglų,
rusų kalbas.



Sąjungos prezidentas pristatė Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo
studijomis tyrimą. Kreiptasi į studentų atstovus, jog jie išsiųstų klausimynus
tiesiogiai tiems, kurie šiuo metu baiginėja studijas.

VDU SA (Greta Šmaižytė) paklausė, ar nesidubliuos klausimai su VDU SA jau
parengtu tyrimu dėl baigiamųjų darbų gynimų. ASU SA (Liveta Budreckytė) pasisakė
sutikdama, jog klausimynas tinka. Kreiptasi į VIKO SA ir KK SA dėl baigiamųjų darbų
gynimo laikotarpio.
VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė) klausia, ar vieni apklausas gali gauti anksčiau nei
kiti, nes nėra galimybės laukti dėl baigiamųjų darbų gynimo laikotarpio. Pasisakė LSS
viceprezidentas Kasparas Nacius dėl apklausų kiekio ir atskirų nuorodų sukūrimo.


Pristatytas parengtas raštas su išdėstyta Sąjungos pozicija dėl MSĮ straipsnio,
susijusio su rektoriaus rinkimais. Siūlymui nepritarė niekas. Šiuo metu yra
alternatyvus siūlymas, kur yra parengtas variantas, jog tarybos narius
aukštosiose mokyklose rinktų akademinė bendruomenė, pristatyta siūlymo
sudėtis.



Pristatytas kreipimasis dėl socialinės studentų padėties. Šiuo metu socialines
stipendijas reglamentuoja Vyriausybės nutarimas, Vyriausybės nutarimą yra
norima perkelti į MSĮ. Toks perkėlimas nėra naudingas, norint pakeisti nutarimą
yra daug paprasčiau. Šiuo atveju atsiras daug sudėtingesnė procedūra, norint
Sąjungai kažką keisti. Socialinės stipendijos dydis atsiras MSĮ. Keliant socialines
stipendijas, kelti BSĮ bus sudėtinga, todėl Sąjungai reiktų kelti patį BSI.
Pristatyta, jog atsiras socialinių stipendijų gavėjų ratas. Socialinė stipendija
kyla nuo 3,2 BSI iki 3,5 BSI. Išnyksta akademinių skolų neturėjimo klausimas.



Pristatyta, jog yra parengti pozicija ir raštas dėl psichologinės pagalbos teikimo
ir konsultavimo aukštosiose mokyklose.



Pristatyta projektinė veikla -

Sąjunga parengė projektą, kuriame turime

projekto partnerių. Projektas susijęs su studentų psichinės sveikatos gerinimu.


Sąjunga yra pasirašiusi sutartis dėl projektų finansavimo, dalį lėšų jau yra
gavusi.



Pristatytas dermės komisijos posėdis, kuriame aptarta studijų krypčių
klasifikavimo sistema Lietuvoje ir reikiamybė ją keisti. Klausimą pakomentavo
LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.



Pristatyta, jog VGTU SA po ilgo laiko tarpo tapo LSS tikraisiais nariais.



Pristatytas kolegijų vertinimo komisijos posėdis. Norėta kolegijas įvertinti per
du mėnesius. Šiuo metu matosi, jog ŠMM nori uždaryti keletą kolegijų, ypač
Marijampolės kolegiją, kur nėra nei kokybės, nei studijų. Vienintelis argumentas
dėl ko ją galima išsaugoti yra regioniškumas.



Pristatyta Bolonijos proceso darbo grupė. Paryžiaus konferencijos metu Lietuva
neteikė esminių pastabų Paryžiaus komunikatui. Tarybos nariai matė
dokumentus, kurie buvo priimti Paryžiuje, todėl jie nebuvo pristatinėjami. Darbo
grupių veikla vyks ir toliau.



Pristatytas LSS Valdybos posėdis, kuris vyko gegužės 10 dieną. Posėdžio metu
Valdyba patvirtino Sąjungos biudžetą. Buvo patvirtina LSS darbo grupė dėl LSS
struktūros keitimo. Tarybos nariai yra išreiškę norą būti darbo grupėje. Išreikšas
pasiūlymas darbo grupės susitikimą organizuoti 2018 06 18 – 06 24. Pasisakė
KTU SA (Lukas Kijauskas), VDU SA (Greta Šmaižytė), KVK SA (Akvilė
Sudarytė), ISM SA (Indrė Ubartaitė).



Pristatytas studentų psichologinės būklės pagalbos tyrimas.



Pristatyti susitikimai ir kelionės. Diskutuota klausimu apie mobilumą studijų
programose. LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) pasisakė, jog visoms studijoms
yra naudinga, tik kai kurios studijų programos neapsiriboja universitetu.



Pristatyta Bolonijos proceso šalių ministrų konferencija.

Klausimai po LSS prezidento tarpinės veiklos ataskaitos pristatymo:
LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) - kalbėjai apie susijungimą, klausimas ŠU SA. Kokia
yra situacija einant į VU sudėtį? ŠU SA l.e.p (Aistė Žilevičiūtė) atsakė, jog yra daug
variantų ir nežino, kurį rinktis. VGTU SA (Matas Povilauskas) patikslino klausimą, ar

liksite LSS ar pasiduosite VU SA. Vyksta diskusija apie tai, jog šiuo atveju LSS praranda
padalinį. Sąjungos prezidentas pasisakė, jog konsolidacijos procesas tarp savivaldų yra
saivaldų asmeninis apsisprendimas ir LSS gali padėti tarpininkaujant procese, t.y. kas
yra geriau Sąjungai, kas yra geriau kiekvienai savivaldai. Galima diskutuoti, kas turi kilti
iš tų atstovybių, kuriuos yra prijungiamos. LSS gali padėti, jeigu reikia teisinės
pagalbos. Šiaulių atvejis yra sudėtingas ir pritariama VGTU SA (Mato Povilausko)
minčiai, jog galite turėti, ką norite išsaugoti kitos savivaldos kontekste ir pradėti
bendrauti.
NUTARTA. LSS 2018-03-26 – 2018-05-31 tarpinė veiklos ataskaita patvirtinta
vienbalsiai.

3. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės finansinės ataskaitos
(2018-03-01-2018 05 31) pristatymas, tvirtinimas.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta finansinė ataskaita, kuri apima tris mėnesius (4 priedas).
Klausimus uždavė ir pasisakė: VGTU SA (Matas Povilauskas), KUSS (Vaiva
Makarauskaitė), LSS viceprezidentas Kasparas Nacius, KTU SA (Lukas Kijauskas), LSS
Organizacijų stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė.
VGTU SA (Matas Povilauskas) pasisakė dėl sutarties nutraukimo mokesčio, susijusio
su ryšių palaugomis.
SVARSTYTA: LSS prezidentas pateikė klausimą, ar Taryba neprieštarauja, jog svečiai
dalyvautų finansų ataskaitos pristatyme.
NUTARTA: Taryba vienbalsiai pritarė, jog neprieštarauja svečių dalyvavimui.
KUSS (Vaiva Makarauskaitė) klausė, ar jau yra išmokėtos išmokos už LSP
savivaldoms? Šiuo metu nėra gauti pinigai už pašto ženklus. Klausimą pakomentavo
LSS viceprezidentas Kasparas Nacius, jog KUSS turi išrašyti s.f LSS vardu. Sąjunga
šiuo metu neturi pagrindimo, kodėl siųsti pinigus KUSS, todėl savialda turi tai pagrįsti.
KTU SA (Lukas Kijauskas) klausimas. Kiek procentaliai nuo vieno LSP gaunasi

išmokų savivaldoms?
Klausimą atsakė LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas. Kiekviena savivalda gauna
maždaug 70 centų nuo LSP.
VGTU SA (Matas Povilauskas) pasisakė, jog dar neturi pasirašę sutarties, todėl
ragina sutartį greičiau pasirašyti. LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pasisakė, jog
šabloninę sutartį šiuo metu ruošia teisininkas.
KUSS (Vaiva Makarauskaitė) klausimas dėl savivaldų vertinimo ir pinigų išdalinimo.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas atsakė, jog šio mėnesio Valdybos posėdyje bus
keliamas klausimas ir atsižvelgiant į rezultatus pinigai bus išdalinti. LSS Organizacijų
stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė pasisakė apie savivaldų analizę, kurią vykdė
Revizijos komitetas.
SVARSTYTA: Ar yra prieštaraujaučiųjų tarpinei (2018-03-01 – 2018-05-31) finansinei
ataskaitai?
NUTARTA. Prieštaraujančių finansinei ataskaitai nėra. Lietuvos studentų sąjungos
(2018-03-01 – 2018-05-31) finansinė ataskaita patvirtinta vienbalsiai.

4. SVARSTYTA. Lietuvos studento pažymėjimo paramos fondo struktūros
keitimas.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas ir projektų vadovė
Sandra Matoškaitė.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pasisakė, jog pirminis šio klausimo pristatymas
vyko viename iš praėjusių posėdžių, kai buvo paminėta, jog Valdyba priėmė strateginį
sprendimą, jog LSS nori atsisakyti Paramos fondo ir gauti papildomą finansavimą. Iš
esmės, sprendimas yra priimtas, nes tai yra strateginis sprendimas.
Klausimus uždavė ir pasisakė: KTU SA (Lukas Kijauskas), VGTU SA (Matas
Povilauskas), VDU SA (Greta Šmaižytė), LSMU SA (Danielė Bučinskaitė), LSS projektų
vadovė Sandra Matoškaitė, VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė),

KTU SA (Lukas Kijauskas), VGTU SA (Matas Povilauskas), VDU SA (Greta
Šmaižytė) prašo papildyti pasisakymą.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pasisakė, jog naikinant fondą yra norimi pakelti
tikslines išmokas, kai išmoka pakiltų maždaug trečdaliu t.y. iki 1 EUR. Pavyzdžiui, jeigu
iš 1000 studentų LSP pasigamina 700 studentų yra mokamas 1 EUR. Esant
progresijai, jei LSP pasigamina 800 studentų yra mokama 1,10 EUR.
LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) klausimas. Ar prie įstojusiųjų skaičiaus skaičiuosis
tarptautiniai studentai? Kaip vyks toliau? Klausimą atsakė LSS prezidentas Eigirdas
Sarkanas, jog šiuo klausimu verta padiskutuoti ir nusimatyti konkrečius kriterijus.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas taip pat pasisakė apie priežastis, dėl kurių yra
naikinamas fondas. Tarp išvardintų argumentų yra paminėta, jog nėra naujų idėjų,
unikalumo, nėra kokybės. LSS projektų vadovė Sandra Matoškaitė pasisakė, jog
projektai yra labai kritiškai vertinami vertintojų.
KTU SA (Lukas Kijauskas) pasisakė, jog kadaise LSP savivalda gaminosi pati, todėl
turėjo daugiau pinigų. Atrodo, kad dabar savivaldos patiria nuostolį.
VDU SA (Greta Šmaižytė) pasisakymas apie vertintojus, pasipiktinimą, kaip skiriasi
komentarai ir vertinimas. Yra atvejų, kai vertinimai kardinaliai skiriasi.
LSS prezidento Eigirdo Sarkano pasisakymas, jog yra suteikiama alternatyva, jeigu
reikia pinigų, esant rimtai situacijai. Sąjunga ragina kreiptis, pateikiant laisvos formos
prašymą, kurį biuras galėtų apsvarstyti kartu su Valdybos nariais. Jeigu fondas yra
panaikinamas, galima išmokėti visus pinigus iš karto. Metų pabaigoje Sąjunga
sumoka už 2017 metus ir 2019 metų pradžioje Sąjunga išmoka likusią dalį. Taip pat
yra paminėta, jog šiuo metu mažėja projektų koordinatorių, nėra apyvartinių pinigų ir
yra

kitų

fondų,

kur

galima

kreiptis.

Pakomentuota,

jog

egzistuoja

www.gaukfinansavima.lt, kurioje galima matyti projektų kvietimus. Pasisakyta, jog
fondo dalis yra nukreipta į savivaldų stiprinimą, jog būtų skatinama mokytis vieniems
iš kitų. Reikalavimai, jog savivaldos kviestųsi kolegas, vykdytų mokymus ir dalintųsi
patirtimi.

VGTU SA (Matas Povilauskas) pasisakymas, jog pinigai turi grįžti savivaldoms. Tai
labiausiai aktualu didesnės savivaldoms, nes savivalda ir generuoja pinigus.
VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė) siūlymas teikti projektus keletai savivaldų. VGTU
SA (Matas Povilauskas) atsakymas, jog savivaldos gali tai daryti ir šiuo metu.
KTU SA (Lukas Kijauskas) pasisakymas, jog finansinė nepriklausomybė yra svarbu.
Pateiktas pavyzdys, kai saivaldai trūko lėšų dėl sąskaitų suspendavimo keturiems
metams.

5. SVARSTYTA. Studentų savivaldų soc. tinklo facebook analizė;
Pranešėja: komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSMU SA (Danielė Bučinskaitė), VGTU SA (Matas
Povilauskas), KK SA (Mantas Gedrimas), KTU SA (Lukas Kijauskas), KUSS (Vaiva
Makarauskaitė), KTU SA (Lukas Kijauskas), ISM SA (Indrė Ubartaitė), LSS organizacijų
stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė, VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė), VDU SA (Greta
Šmaižytė), LSU SA (Aurelijus Gutas), VTDK SA (Evaldas Striauka).
LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) kokio laikotarpio yra analizė? Klausimą atsakė
komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė, jog analizė yra vienerių metų laikotarpio.
VGTU SA (Matas Povilauskas) klausimas. Ar analizė atlikta bendrai, ar žiūrėti ir
fakultetai?
Klausimą atsakė komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė, jog analizė vykdyta bendrai.
KK SA (Mantas Gedrimas) klausimas. Kas sudaro random skiltį, nes KK SA atveju, tai
yra reklama.
KTU SA (Lukas Kijauskas) klausimas dėl analizės laikotarpio. Klausimą atsakė
komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė.
KUSS (Vaiva Makarauskaitė) klausimas. Ar analizė bus pristatyta RsV komitetui?
Klausimą atsakė komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė, jog analizė bus pristatyta
RsV komiteto koordinatoriams.

LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) klausimas apie vizualo pasikeitimą per metų
laikotarpį. Klausimą atsakė komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė.
KTU SA (Lukas Kijauskas) pasisakymas apie darbo skelbimo dalinimąsi.
VGTU SA (Matas Povilauskas) atsakymas, jog VGTU SA nuomone, darbo skelbimų
dalinimasis yra galimybė padėti studentams, yra abipusė nauda.
VDU SA (Greta Šmaižytė) klausimas dėl MPS ir V2 albumų aprašų. Klausimą atsakė
komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė.
KUSS (Vaiva Makarauskaitė) pasisakymas apie darbo skelbimų/ praktikos
pasiūlymus, kuriuos siunčia kitiems į aktualias grupes.
ISM SA (Indrė Ubartaitė) pasisakymas, jog ISM SA nedubliuoja skelbimų ir juos
siunčia karjeros centrams.
LSS organizacijų stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė kelia retorinį klausimą,
ar studentams yra aktuali informacija apie savivaldos dalyvavimą mokymuose.
VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė) pasisakymas apie VIKO SA Instagram ir Facebook
paskyras.
Komunikacijos klausimais pasisakė VDU SA (Greta Šmaižytė) ir LSU SA (Aurelijus
Gutas).
VTDK SA (Evaldas Striaukas) pasisakymas apie reprezentaciją.
VGTU SA (Matas Povilauskas) klausimas apie KK SA remėjus ir sugeneruojamą
paramą.
NUTARTA: nevykstant balsavimui nutarta, jog LSS biuras pasidalins soc. tinklų
analizės rezultatais su Tarybos nariais artėjančią savaitę 2018 06 18- 06 24.

6. SVARSTYTA. Kompetencijų kėlimo plano pristatymas;
Pranešėja: Lietuvos studentų sąjungos organizacijos stiprinimo vadovė Justina
Štrimaitytė. Pristatyta Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų kėlimo planas (5
priedas).

LSS organizacijų stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė pristatė, jog rugsėjį vieno
susitikimo metu reiktų susirašyti balus pateiktoje vertinimo lentelėje. Pristatyta
kompetencijų kėlimo plano sistema.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSMU SA (Danielė Bučinskaitė), VGTU SA (Matas
Povilauskas), LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas, KUSS (Vaiva Makarauskaitė), VIKO
SA (Kotryna Naglinskaitė), ASU SA (Liveta Budreckytė),
LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) pasisakymas, jog tikriausiai geriausias laikas bus
rugsėjis dėl savaime aiškių priežasčių. LSS organizacijos stiprinimo vadovė Justina
štrimaitytė atsakė, kad galima pradėti apsilankymų planą ruošti jau dabar.
VGTU SA (Matas Povilauskas) pasisakė dėl rotacijos tarp stebėtojų ir narių. Šiuo
klausimu sutinka, jog nepatogu patiems kaip Sąjungai išsimėtyti. Savivalda turi
minimaliai atitikti tikrąją narę. Pasisakė, jog turi būti, kas motyvuotų ir ko savivalda
negali daryti iš stebėtojo pozicijos.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pasisakė, jog sprendimą išmesti, pašalinti,
perkelti savivaldą priima Konferencija. Taryba sprendžia, ar siūlymą teikti
konferencijai, yra pateikiamos išvados ir suteikiamas laikas susitvarkyti. ESU yra
paleidusi modelį vertinti Sąjungas, tai vyksta privaloma tvarka, tačiau rezultatai nėra
skelbiami visoms dalyvavusioms narėms, akcentuojant kitų Sąjungų silpnumą. LSS
prezidentas pasisako, jog taip turėtų vykti.
KUSS (Vaiva Makarauskaitė) pasisakymas, jog tai – geras savęs pasitikrinimas ir
spyris pačiam sau.
LSMU SA (Danielė Bučinskatė) pasisakymas, jog LSS yra ta vieta, kuri daugiau mato
savivaldas iš šono. Palinkėjimas, kad rezultatai būtų panaudoti, jeigu susitariame, kad
savivaldų savianalizei skiriame laiką.
VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė) pasisakymas, jog jeigu pasiūlyta sistema persikeltų
į savivaldų revizijas ir ten, kur priežiūra atlieką darbą, tai sumažėtų nepatvirtintų
revizijos ataskaitų.
SVARSTYTA: savivaldų savianalizę atlikti rugsėjo mėnesį.
NUTARTA: vienbalsiai nuspręsta savivaldų analizę vykdyti rugsėjo mėnesį.

LSS organizacijų stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė kėlė klausimą apie GRAND
mokymus, kuriuos finansuos LSS. Savivalda turi pateikti prašymo formą pagal kurią
Sąjunga galės finansuoti mokymus. Savivaldoms yra skiriama viena savaitė 2018
06 18 – 06 24 atsiųsti laiškus su tuo, ką savivaldai būtų vykdyti įdomu.
Klausimą pateikė VIKO SA (Kotryna Naglinskaitė), pasisakė VGTU SA (Matas
Povilauskas), ASU SA (Liveta Budeckytė).

7. SVARSTYTA. LSS darbo grupės dėl LSS struktūros keitimo pirminių rezultatų
aptarimas.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta: susitikimas organizuojamas kitą savaitę.
SIŪLOMA: Kitą savaitę susisiekti ir vykdyti darbo veiklą.
NUTARTA. Vienbalsiai nutarta susisiekti kitą savaitę (2018 06 18 -06 24) dėl galimo
darbo grupės laiko.

8. SVARSTYTA. LSS veiklos plano pristatymas.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Eigirdas Sarkanas pristatinėja LSS veiklos planą, kurį yra patvirtinusi Valdyba. Po
posėdžio LSS prezidentas Tarybos nariams išsiųs veiklos planą (priedas 6).
Klausimus uždavė ir pasisakė: VDU SA (Greta Šmaižytė), LSMU SA (Danielė
Bučinskaitė), VGTU SA (Matas Povilauskas), LSMU SA (Danielė Bučinskaitė), LSS biuro
darbuotojas Deividas Gudiškis, KTU SA (Lukas Kijauskas), LSS projektų vadovė Sandra
Matoškaitė.
VDU SA (Greta Šmaižytė) pasisakymas, jog būtų buvę gerai planą atsiųsti prieš
Tarybos posėdį.
LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) klausimas. Ar nebus taip, jog labai daug pastangų
idėta į stipendijos kėlimą? Ar nereikia galvoti apie stipendijos rišimą prie pvz.

minimalaus atlyginimo?
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas kėlė klausimą, ar Tarybai tinka dirbti su
studentų socialinės padėties ilgalaike pozicija (socialinė dimensija). Šiuo metu
nespėjama paimti visų pozicijų temų iki kadencijos pabaigos.

Šiuo klausimu pasisakė VDU SA (Greta Šmaižytė) dėl temos pasirinkimo, VGTU SA
(Matas Povilauskas) dėl prioriteto pasirinkimo ir akademinės skolos apibrėžimo,
kurio šiuo metu nėra, LSMU SA (Danielė Bučinskaitė) apie akademinių atostogų
pasiėmimo sudėtingumą dėl studijų laikotarpio, LSS biuro darbuotojas Deividas
Gudiškis dėl akademinių atostogų KTU, KTU SA (Lukas Kijauskas) pasisakymas dėl
KTU akademinių atostogų. VGTU SA (Matas Povilauskas) pasisakė dėl psichologo
reikalingumo aukštojojo mokykloje, nėra sunku. LSMU SA (Danielė Bučinskaitė)
klausimas dėl LSS svetainės atnaujinimo. Svetainės atnaujinimas yra gerai, bet ar
galima patikrinti, kiek žmonių apsilanko svetainėje? Į klausimą atsakė komunikacijos
vadovė Vaiva Kasiulynaitė apie tai, kas liečia LSS Facebook paskyrą, LSS projektų
vadovė Sandra Matoškaitė pasisakė apie svetainės lankomumo peržiūrėjimo
galimybes.
SVARSTYTA: Kita ilgalaikė pozicija su kuria dirbama yra socialinė dimensija.
NUTARTA: Vienbalsiai nuspręsta, jog kita ilgalaikė pozicija su kuriama dirbs LSS yra
socialinės dimensijos ilgalaikė pozicija.
9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.

9.1.

Galimybės Klaipėdoje sujungti LSP su transporto bilietu.

Pranešėja: KVK SA prezidentė Akvile Sudarytė.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSP kordinatorius Paulius Puzanovas.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pasisakė, jog paslauga kainuoja ir kaina
priklausytų nuo susitarimo su Klaipėdos vežėjais. KVK SA (Akvilė Sudarytė) klausimas apie

tai, kodėl galima į LSP kortelę įrašyti Vilniečio kortelę?
LSP kordinatoriaus Paulius Puzanovas pasisakė apie papildomą kainą. Pasisakymo
metu buvo paminėta, jog reikia pridėti papildomą sistemą ir tai atsipirktų labai negreitai,
jeigu išvis atsipirktų.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pasisakė, jog šiuo atveju sistema keičiasi ir tai
kainuos.
KVK SA (Akvilė Sudarytė) klausimas. Kodėl apsimoka taip daryti Kaune ir kuo skiriasi
atvejis Klaipėdoje? Į klausimą atsakė LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas
pasisakydamas, jog šiuo atveju yra reikalinga kaštų ir naudos ataskaita. LSP
kordinatorius Paulius Puzanovas pasisakė, jog nebūtų problema, jeigu visos sitemos
būtų po vienu stogu, tačiau taip nėra. Visi įrašymai nėra tokie patys.

9.2.

LSS pozicija užsienio studentų sąjungų susitikimų kontekste.

Prenešėjas EHU SU prezidentas Tsimafei Malakhouski.
EHU SU pasisakymas apie LSS dalyvavimą tarptautinių studentų sąjungų veikloje.
Bolonijos proceso diskusijoje buvo pristatytas Baltarusijos atvejis. EHU SU buvo
atstovaujama ESU Valdybos posėdyje. EHU SU balsas buvo pristatytas LSS vardu, tačiau
LSS pasisakė ir neinformavo apie priimtą sprendimą. EHU SU prezidentas pasisakė, jog
yra svarbu, kad organizacijos būtų informuotos Europos ir Šiaurės šalių atstovavimo
kontekste. Atstovo pasisakymas buvo paraginimas atsiųsti Tarybai susitikimų
darotvarkes ir kitus aktualius dokumentus. Buvo pateiktas pasiūlymas, jog LSS savivaldos
galėtų pateikti pasiūlymus, formuoti pozicijas.
Klausimus uždavė ir pasisakė: VGTU SA (Matas Povilauskas).
EHU SU (Tsimafei Malakhouski) klausimas. Ką galvojate, ar galime prisidėti prie ESU
proceso ar LSS prezidentui turime palikti visą galią priimti sprendimus?
Į klausimą atsakė LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas, jog šiuo atveju Baltarusija turi
dvi studentų sąjungas, kurios atstovauja Baltarusijos studentų interesams. Nei viena pusė
neturėjo pakeitimų. Remiantis nuomone ir žiniomis, EHU tai neturėjo jokios įtakos.

EHU SU (Tsimafei Malakhouski) klausimas. Kaip tvarkytis su tuo ateityje?
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pasisakė, kad visi ateityje gaus visą aktualią
informaciją ir dokumentus. Eigirdas Sarkanas pakomentavo, jog Sąjungoje vyko diskusija,
kad galbūt LSS reiktų tarptautinių reikalų atstovo, tačiau šiuo metu klausimai, kuriuos
analizuoja ESU, Sąjungai nėra tokie aktualūs.
VGTU SA (Matas Povilauskas) pasisakymas, jog dėl pasiruošimo, geriausias įmanomas
pasiruošimas yra biuro narių užrašyti pasiruošimo būdai, kaip yra gaunami dokumentai ir
kaip dokumentais dalinamės, galime tai diskutuoti internetu ir informuoti žmones apie
vykstančius procesus.

SVARTYTA: LSS biuras turi informuoti Tarybos narius pie artimiausius vykstančius
studentų sąjungų susitikimus ir pateikti pasiruošimui skirtus dokumentus.
NUTARTA – Taryba vienbalsiai nusprendė, kad prieš tarptautinius susitikimus Taryba bus
informuota apie susitikimą ir dokumentus, skirtus pasiruošti tarptautiniams susitikimams.

8.3. SVARSTYTA: Kuri studentų savivalda rengs artimiausią Tarybos posėdį, kuris turi
vykti Kauno regione?
Klausimus uždavė ir pasisakė: KTU SA (Lukas Kijauskas), VDU SA (Greta Šmaižytė).
NUTARTA: Artimiausią Tarybos posėdį organizuos VDU SA. Pasiūlymui po pasisakymų
pritarė KTU SA (Lukas Kijauskas). Posėdžio data bus tikslinama.

Posėdžio pirmininkas

Eigirdas Sarkanas

Posėdžio sekretorius

Sandra Matoškaitė

