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Posėdis įvyko: 2018 m. rugpjūčio 12 d. 11 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 Tarybos posėdžio sekretoriaus(-ės) tvirtinimas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas
3. Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairių dėl socialinės
dimensijos pristatymas ir tvirtinimas;
Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė
4. Tikrųjų narių nario mokesčio svarstymas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas
5. LSS struktūros/įstatų keitimo projekto pristatymas ir aptarimas;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas
6. Studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo rezultatų pristatymas;
Viceprezidentas Kasparas Nacius

7. „Asamblėja 2018” koncepto bei turinio pristatymas;
Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė ir projektų vadovė Sandra Matoškaitė

8. Dėl Lietuvos studento pažymėjimo gamybos bei viešinimo;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas

9. Dėl LSS Garbės nario tvirtinimo;
Prezidentas Eigirdas Sarkanas

10. 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 Tarybos posėdžio sekretoriaus (-ės) tvirtinimas;
3. Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairių dėl socialinės dimensijos
pristatymas ir tvirtinimas;
4. Tikrųjų narių nario mokesčio svarstymas;
5. LSS struktūros/įstatų keitimo projekto pristatymas ir aptarimas;
6. Studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo rezultatų pristatymas;
7. „Asamblėja 2018” koncepto bei turinio pristatymas;
8. Dėl Lietuvos studento pažymėjimo gamybos bei viešinimo;
9. Dėl LSS Garbės nario tvirtinimo;
10. Kiti klausimai.

10.1. Dėl LSP Klaipėdos mieste.
NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretoriaus (-ės)
tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
SIŪLOMA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretore skirti Sandra
Matoškaitę.
NUTARTA. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretorė Sandra
Matoškaitė patvirtinta vienbalsiai.
3. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairių dėl
socialinės dimensijos pristatymas ir tvirtinimas;
Pranešėja: Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.
Klausimus uždavė ir pasisakė: VGTU SA prezidentas Matas Povilauskas, KTU SA
prezidentas Lukas Kijauskas, VDU SA prezidentė Greta Šmaižytė, LSMU SA prezidentė
Danielė Bučinskaitė, LSU SA prezidentas Aurelijus Gutas, LSS prezidentas Eigirdas
Sarkanas.
LSS Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė pristato, kodėl ir kada buvo pradėta ruošis
aukštojo mokslo vizijos gairių dėl socialinės dimensijos pozicijai. LSS viceprezidentė
pažymi, jog jeigu pozicija bus patvirtinta Tarybos posėdyje, bus svarstoma
konferencijoje. Aukštojo mokslo vizijos gairių dėl socialinės dimensijos pozicijai buvo
pateikti dešimt pasiūlymų pakeitimams iš dviejų savivaldų - VDU SA, LSMU SA bei jas
palaikančių studentų savivaldų

Klausimo pristatymo metu Tarybos nariai išsakė

pastabas dėl reglamento nesilaikymo ir laiko trūkumo paruošti pasiūlymus, buvo
klausiama, kodėl taip suskubėta dėl socialinės dimensijos pozicijos. Pristatymo metu
aptariamas VGTU SA prezidento siūlymas netvirtinti pozicijos, remiantis tuo, jog
nereiktų skubėti, todėl su pozicijos dokumentu būtų galima daugiau padirbti
Asamblėjos metu, Tarybos nariai kelia klausimus, jog poziciją reikia keisti, todėl
keliamas klausimas ar aukštojo mokslo vizijos gairių dėl socialinės dimensijos poziciją
išvis reikia svarstyti vykstančio posėdžio metu.

SIŪLOMA: Svarstyti poziciją poziciją šio Tarybos posėdžio metu.
Už - 0; prieš – 12; susilaikė -1.
NUTARTA: Nesvarstyti Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairių
Tarybos posėdyje.
LSS Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė poziciją su pakeitimais ir išankstinio
pasiruošimo dokumentus Tarybos nariams išsiųs 2018 08 14. LSS prezidentas Eigirdas
Sarkanas iškėlė klausimą ar su pozicija bus dirbama LSS Asamblėjos metu?
SIŪLOMA: Ar pritariate, kad Pozicija būtųiparuošta ir svarstoma Tarybos posėdyje ne
vėliau nei iki gruodžio 1 dienos.
NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinta, jog aukštojo mokslo vizijos gairių dėl socialinės
dimensijos pozicija turi būtii paruošta ir svarstoma Tarybos posėdyje iki gruodžio 1
dienos su sąlyga.

4. SVARSTYTA. Tikrųjų narių nario mokesčio svarstymas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSMU SA prezidentė Danielė Bučinskaitė, KTU SA
prezidentas Lukas Kijauskas, VGTU SA prezidentas Eigirdas Sarkanas, VDU SA
prezidentė Greta Šmaižytė, LAJM SA pezidentė Jogailiė Žiliūtė, KUSS atstovė Indrė
Vilutytė.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pristato, jog šiuo metu nario mokestis yra 38
EUR. Labai neįprasta, jog skėtinėse organizacijose nario mokestis yra fiksuotas. LSS
prezidentas taip pat pristatato, jog šiais metais LSS narystės mokestis, kurį Sąjunga
moka ESU - 1162 EUR bei pristato kaip narystės mokestis yra skaičiuojamas. Šiuo
metu 38 EUR mokėjimas yra simbolinis ir taip pat niekur nėra konkrečiai nukreiptas,
todėl trūksta prasmės. LSS prezidentas pasisako, jog narystės mokestį būtų galima
kelti, jeigu Taryba sutartų į kokią sritį ar kokiai veiklai būtų skiriami pinigai. Šis
klausimas kilo iš organizacijos ALUMNI, kurie posėdyje nedalyvauja. Tarybos nariai
nemato reikalo keisti nario mokesčio, klausimas paliekamas status qou. Nėra priimto
sprendimo.

5. SVARSTYTA.

LSS

struktūros/įstatų

keitimo

projekto

pristatymas

ir

aptarimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Klausimus uždavė ir pasisakė: KTU SA prezidentas Lukas Kijauskas, VGTU SA
prezidentas Matas Povilauskas, KUSS l.e.p. Indrė Vilutytė,

LSMU SA prezidentė

Danielė Bučinskaitė, LAJM SA pezidentė Jogailiė Žiliūtė, KUSS atstovė Indrė Vilutytė,
VIKO SA prezidentė Kotryna Naglinskaitė, LSU SA prezidentas Aurelijus Gutas.
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas trumpai pristato, kodėl nepavyko LSS
struktūros/įstatų keitimo projekto svarstyti posėdyje. Tarp svarbių priežasčių – darbo
grupės narių pasikeitimas. LSS prezidentas posėdžio metu pristato darbo grupės
rezultatus. Pvz. Valdybos narių rotacijos sistema. Darbo grupėje buvo diskutuojama,
kam palikti Valdybos narių rinkimo teisę. Kita labai svarbi detalė –regioniškumo
aspektas. Posėdžio metu yra keliamas klausimas ar šiuo metu Valdyboje - atliepiamas
regioniškumo poreikis? Diskuskutuojama apie regioniškumą globalizacijos kontekste.
Darbo grupėje šiuo metu trūksta žmonių, taip pat Klaipėdos regiono savivaldos
žmogaus nebuvo prieš tai sudarytoje grupėje, o kadangi būtent šis regionas kėlė
regioniškumo aspektą, svarbu, kad jų interesai būtų atstovaujami. Prie darbo grupės
pasisiūlė prisidėti LAJM SA prezidentė Jogailė Žiliūtė ir KVK SA l.e.p Girmantė
Zavadzkytė.
NUTARTA: Prie darbo grupės bendru Tarybos nutarimu prisijungia LAJM SA
prezidentė Jogailė Žiliūtė ir KVK SA l.e.p Girmantė Zavadzkytė.

6. SVARSTYTA. Studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo rezultatų pristatymas;
Pranešėjas: viceprezidentas Kasparas Nacius.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSMU SA prezidentė Danielė Bučinskaitė, LSS
prezidentas Eigirdas Sarkanas, LAJM SA prezidentė Jogailė Žilūtė, KTU SA Lukas
Kijauskas, LSU SA Aurelijus Gutas, KUSS l.e.p. Indrė Vilutytė, VGTU SA prezidentas
Matas Povilauskas.
LSS viceprezidentas Kasparas Nacius pristato Studentų pasitenkinimo studijomis

tyrimo rezultatus. Vykdytame tyrime dalyvavo 556 studentai. LSS viceprezidentas
Kasparas Nacius Tarybos nariams atsiųs ne tik bendrus tyrimo rezultatus, be taip pat
ir pagal skirtingas aukštąsias mokyklas. Tyrimo pasiekiamumas nėra didelis, nes yra
aukštųjų mokyklų, kurių studentų atsakomumas nesiekia nei 1 %. Tarybos nariai
pasisako, jog apklausą rekomenduojama daryti du kartus per metus. Išsakyti
pastebėjimai, jog apklausa buvo per vėlai išsiųsta, buvo papildomų apklausų, kurios
siunčiamos aukštosios mokyklos administracijos, todėl dalis apklausų dubliuojasi,
aukštoji mokykla apklausą gavo tik tada, kai studentai jau neturėjo elektroninių paštų.
7. SVARSTYTA. „Asamblėja 2018” koncepto bei turinio pristatymas;
Pranešėjos: Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė ir projektų vadovė SandraMatoškaitė.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas, LSMU SA
prezidentė Danielė Bučinskaitė.

Pristatyta LSS Asamblėjos 2018 koncepcija ir turinys. Projektų vadovė Sandra
Matoškaitė pristato, jog pirmosios LSS Asamblėjos dienos metu vyks trys pranešimai
ir trys diskusijos, dvi iš jų lietuvių, o viena anglų kalba. Pirmosios dienos metu taip pat
vyks neeilinė rinkiminė ataskaitos teikimo konferencija, kurioje bus renkamas naujas
priežiūros komiteto narys. Lietuvos studentų sąjungos Asamblėja po konferencijos
persikelia į Šventąją, kurioje delegatai bei svečiai praleis visą likusį savaitgalį. Antroji
LSS Asamblėjos diena bus susijusi su Socialine dimesnija aukštajame moksle, LSS
viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė pristato darbo grupių veiklą ir simuliaciją. Visiems
delegatams bus suteikiamas išankstinis pasiruošimas: su darbine tema susiję
nutarimai, įsakymai, tyrimų leidiniai. Taip pat aukštosios mokyklos vidines tvarkas
įgyvendinantys dokumentai, kuriuos reikės išsinagrinėti kiekvienai savivaldai
individuliai. Darbo grupėmis suskirstyti LSS Asamblėjos delegatai sprendžia pagal
socialinės dimensijos temą parengtas problemines situacijas. Socialinės dimensijos
tema suskirstyta į 4 didelius potemių blokus, kuriais remiantis grupėms pristatoma
reali probleminė situacija, su kuria susidūrė studentas.Vyks 9 darbo grupės: 8 lietuvių
studentų ir 1 tarptautinių studentų Kiekvienas darbo grupės narys Asamblėjos atrosios
dienos pradžioje gaus voką, kuriame bus aprašyta jam skirtas vaidmuo, kurį kiekvienas

individualiai turės įgyvendinti, sudaryta dienos darbotvarkė ir supažindinama su
sukurtu darbo grupėms kontekstu, kuriame vyks veiksmas.
Darbo grupės užduotis: išspręsti pateiktą probleminę situaciją, išgeneruoti
sprendimo variantus ir kelius, sudaryti veiksmų planą problemos likvidavimui, kurį
simuliacijos metu siūlys valdžios institucijų atstovams.

8. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos studento pažymėjimo gamybos bei viešinimo;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSU SA prezidentas Aurelijus Gutas.

LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pristato situaciją, jog šiemet yra sukauptas
tam tikras pinigų likutis, todėl nereikėjo imti paskolos, užsakyta 22 tūkst. blankų,
praėjusiais metais buvo užsakyta 19 tūkst. LSS prezidentas pasidžiaugia, jog per
pastąrasias savaites pagaminta apie 2 tūkstančius LSP ir jie jau keliauja į bankus.
Didelė dalis LSP bus gaminama rugpjūčio pabaigoje, tikėtina, kad atsiėmimo
vėlavimas galimas, tačiau mažesnis.
Kitais metais planuojama keisti LSP išdavimo procesą. Šiuo metu studentai
atsiima pažymėjimus banko skyriuose. LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pamini, jog
norima, kad LSP būtų atsiunčiamas į namus arba, LSP būtų galima atsiimti Lietuvos
pašte. Šiuo metu jau yra atnaujinta LSP administravimo sutartis.
9. SVARSTYTA. Dėl LSS Garbės nario tvirtinimo;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Pagal LSS įstatus LSS Taryba tvirtina LSS Garbės narius. Pagal susiformavusią
praktiką Garbės nariai yra visi buvę LSS prezidentai. 2019 metais vyks jubiliejinė 25
LSS Asamblėja, o inauguraciją siūloma nukelti į 2019 metus. Galvojama, jog svarbu
apsirašyti, kas yra LSS Garbės narys.
SIŪLOMA: Tvirtinti Paulių Baltoką LSS Garbės nariu, nukeliant inauguraciją į 2019
metų Asamblėją.
NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Paulių Baltoką LSS Garbės nariu, nukeliant
inauguraciją į 2019 metų Asamblėją.

10. 1. Dėl LSP Klaipėdos mieste.
Pranešėja: LAJM SA prezidentė Jogailė Žiliūtė
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.

LAJM SA prezidentė Jogailė Žiliūtė pristato atlikto tyrimo rezultatus apie
Elektroninių autobusų bilietų integravimą į LSP Klaipėdoje. Tyrime dalyvavo 402
studentai iš visų Klaipėdos aukštųjų mokyklų išskyrus LCC tarptautinio universiteto
studentus. 91% studentų mato poreikį, jog LSP būtų integruotas į elektroninį viešojo
transporto bilietą. LSS prezidentas pasisako, jog svarbu su Klaipėdos studentais
aptarti esminį klausimą – ar jie sutiktų mokėti už LSP didesnę kainą, jeigu jame būtų
integruotas Klaipėdos bilietas. Tokio klausimo apklausoje nebuvo. LSS prezidentas
Eigirdas Sarkanas pasisakė, jog įrašant elektroninį bilietą į LSP – kiltų kaina.
LSS prezidentas pristato situaciją apie transporto lengvatas dėl LSP pagaminimo
ne laiku. Yra susidariusi praktika, jog lengvata taikoma su aukštosios mokyklos
išduotomis pažymomis. Pristatyta, jog penktadienį išsiųstas raštas susisiekimo
ministerijai dėl tolimųjų susisiekimo priemonių, parodant pažymą rugsėjo mėnesį.
10.2. Klausimas dėl Tarybos veiskmų po Valdybos nutarimo naikinti LSP
fondą.
Pranešėja: ISM SA prezidentė Indrė Ubartaitė.
Klausimus uždavė ir pasisakė: LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas, KTU SA Lukas
Kijauskas.

SIŪLOMA: Svarstyti klausimą dėl lėšų skirstymo projekto kito Tarybos posėdžio metu.
NUTARTA: Vienbalsiai pritarta,jog lėšų skirstymo projektas bus svarstomas kitame
Tarybos posėdyje.

Posėdžio pirmininkas

Eigirdas Sarkanas

Posėdžio sekretorius

Sandra Matoškaitė

