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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2016-06-05 Nr. 2016-05/05
Kaštonų g. 5, Raudonė
Posėdis įvyko: 2016 m. birželio 5 d. 930 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas.
Posėdžio sekretorė: administratorė Ana Diana Michailova.
Dalyvavo: 15 atstovai (sąrašas pridedama 1 priede).
Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 1 priede).

DARBOTVARKĖ (2 priedas):
1. Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) 2016-04-02 – 2016-05-25
tarpinės veiklos ataskaitos pristatymas, tvirtinimas;
3. LSS 2016-03-02 – 2016-05-31 finansinės ataskaitos pristatymas ir
tvirtinimas;
4. Artėjančių Tarybos posėdžių tinklelio tvirtinimas;
5. LSS pozicijų formavimo sistemos pristatymas;
6. LSS pozicijos dėl aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir aukštųjų mokyklų tinklo
pertvarkos plano tvirtinimas;
7. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo eiga, gerai
besimokančio studento apibrėžimas;
8. Pirmakursių priėmimai;
9. Artėjantys renginiai: LSS sąskrydis, Asamblėja, Baltijos šalių studentų sąjungų
susitikimas;
10. Mokymų ciklas „Startuok Veik. Vadovauk“;
11. LSS paramos fondo 2016-2017 metų šaukimų prioritetai;
12. Kito klausimai.

1. SVARSTYTA.
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darbotvarkės tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.
Darbotvarkės pakeitimai, įtraukiami klausimai:
•

Finansinės ataskaitos tvirtinimą perkelti į priekį, po veiklos ataskaitos tvirtinimo;

•

Dėl darbo grupių veiklos aktyvumo;

•

Dėl plag.lt LSS pozicijos ir nuomonės formavimo;

•

Dėl LSS pozicijos dėl aukštojo mokslo pasiekiamumo.

NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. LSS 2016-03-02 – 2016-05-25 tarpinės ataskaitos pristatymas,
tvirtinimas;
Pranešėjas: viceprezidentė Birutė Noreikaitė.
Pristatyta 2016-03-02 – 2016-05-25 tarpinė ataskaita.
Klausimus uždavė: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA).
NUTARTA.

LSS 2016-03-02 – 2016-05-25 tarpinė veiklos ataskaita patvirtinta

vienbalsiai.
3. SVARSTYTA. LSS 2016-03-02 – 2016-05-31 finansinės ataskaitos pristatymas ir
tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.
Klausimus uždavė: Indrė Šareikaitė (VIKO SA), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA).
NUTARTA. 2016-03-02 – 2016-05-05 finansinės ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
4. SVARSTYTA. Artėjančių Tarybos posėdžių tinklelio tvirtinimas;
Pranešėjas: viceprezidentė Birutė Noreikaitė.
Numatomi Tarybos posėdžiai: rugsėjo 16-18 d. Vilniaus regione; gruodžio 16-18 d. Kauno
regione; kovo 17-19 d. Klaipėdos regione. Esant neplanuotoms aplinkybėms Tarybos
posėdžių datos gali keistis viena savaite.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Birutė Noreikaitė (LSS), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA).
NUTARTA. Rugsėjo 16-18 d. Tarybos posėdis vyks LEU SA, Vilnius; gruodžio 16-18
Tarybos posėdis vyks LSMU SA, Kaune; kovo 17-19 d. Tarybos posėdis vyks KVK SA,
Klaipėdoje.
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5. SVARSTYTA. LSS pozicijų formavimo sistemos tvirtinimas;
Pranešėjas: viceprezidentas Andrius Zalitis.
Pristatyta LSS nuostatų aukštojo mokslo klausimais formavimo sistemos (3 priedas)
projektas.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Eigirdas Sarkanas (VDU SA), Karolina
Bakanauskaitė (LEU SA), Birutė Noreikaitė (LSS), Andrius Zalitis (LSS), Gabrielė
Motiejūnaitė (ISM SA), Kasparas Nacius (KVK SA), Vladas Pūtys (MRU SA).
SIŪLOMA:
•

Rengti neeilinę konferenciją dėl LSS pozicijų formavimo sistemos projekto tvirtinimo ir
Įstatų redakcijos tvirtino lapkričio mėnesį;

•

Atsižvelgiant į LSS pozicijų formavimo sistemos 10 punktą įtraukti galimybę išklausius
pateiktus pakeitimus siūlyti naujus pakeitimus.

NUTARTA. Neeilinė konferencija vyks lapkričio mėnesį. Pozicijų formavimo sistemoje turi
būti numatyta galimybė siūlyti pakeitimus Tarybos posėdžio metu, kuriame svarstomos
aukštojo mokslo gairės, patiektiems pakeitimams.
6. SVARSTYTA. LSS pozicijos dėl aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir aukštųjų
mokyklų tinklo pertvarkos plano tvirtinimas;
Pranešėjai: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas ir viceprezidentas Andrius
Zalitis.
Pristatytas atsakomasis raštas dėl aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir aukštųjų mokyklų
tinklo pertvarkos veiksmų plano (4 priedas).
SIŪLOMA:
•

Karolina Bakanauskaitė, atstovaujanti LEU SA, supažindina su raštiškai pateiktu
siūlymu. Papildoma 43 eilutės nuostata. Siūloma vertinti būsimo studento asmeninę
motyvaciją bei neformaliu būdu įgytas kompetencijas.

•

Karolina Bakanauskaitė, atstovaujanti LEU SA, supažindina su raštiškai pateiktu
siūlymu. Papildoma 48-50 eilučių nuostata. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) turi būti iniciatorius, o ne tik stebėti
vykstančius procesus. Akcentuojama, kad ŠMM turi turėti poziciją ir konkrečių veiksmų
planą.

•

42-43 dokumento eilutėse stojantiems į aukštąsias mokyklas numatytą taikomą
reikalavimą išlaikyti lietuvių ir anglų kalbos egzaminus keisti į užsienio kalbos
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egzaminus. Užsienio kalbos egzaminams priskiriami: anglų kalbos, vokiečių kalbos,
prancūzų kalbos egzaminai;
•

Nustatyti lygius reikalavimus stojantiems į universitetus ir kolegijas.

Klausimu uždavė ir pasisakė: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Eigirdas Sarkanas (VDU SA),
Paulius Baltokas (LSS), Andrius Zalitis (LSS), Indrė Šareikaitė (VIKO SA).
NUTARTA. Patvirtinti LSS poziciją dėl aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir aukštųjų
mokyklų tinklo pertvarkos plano, numatant būsimą studentą vertinti pagal asmeninę
motyvaciją bei neformaliu būdu įgytas kompetencijas, ir taikyti reikalavimą išlaikyti lietuvių
kalbos ir užsienio kalbos egzaminus. Užsienio kalbos egzaminams priskiriami: anglų kalbos,
vokiečių kalbos, prancūzų kalbos ir rusų kalbos egzaminai. Nustatomi vienodi taikytini
reikalavimai stojant į universitetus ir kolegijas. ŠMM turi turėti poziciją ir ją pateikti viešai.
7. SVARSTYTA. LR mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo eiga, gerai besimokančio
studento apibrėžimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.
Pristatyta Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo eiga. Įstatymo pakeitimo projekte
patikslintas sutarties apibrėžimas, apibrėžtas gerai besimokantis studentas. Gerai
besimokantis studentas nustatomas taikant puikaus, tipinio ir slenkstinio lygmenis. Bus
panaikintas vidurkio skaičiavimo metodas. Lygmenys nustatomi pagal gaunamus pažymius.
Studentas atitinkantis slenkstinį lygmenį studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje, kol
neatsiranda asmuo pagal savo mokymosi lygmenį pretenduojantis į valstybės finansuojamą
vietą.
8. SVARSTYTA. Pirmakursių priėmimai;
Pranešėjas: verslo projektų vadybininkas Ričardas Rimkus.
Pristatytos priėmimo etapų datos (du etapai). Nustatytos kviečiamų įmonių grupės.
Orientuojamasi į telefono ryšio, interneto, telekomunikacinių, sporto paslaugas teikiančias
ir kompiuterinės technikos prekes parduodančias įmones. Siekiant išvengti tos pačios
grupės atstovų susidūrimo, priėmimuose dalyvaus po vieną kiekvienos grupės atstovą.
Nustatytos sklaidos priemonės: Facebook reklama, reklama kompiuterių ekranuose, gyva
reklama, reklama stenduose. Apibūdintas procesas. Projektą vykdo keturių žmonių
komanda.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Vytenis Natana (ASU SA), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA),
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Tautvydas Šimanauskas (KTU SA), Ričardas Rimkus (LSS).
SIŪLOMAS: turėti LSS poziciją dėl bendradarbiavimo su ISIC ir jo dalyvavimo mandatinėse.
NUTARTA. LSS atsisako bendradarbiauti su ISIC.
9. SVARSTYTA. Artėjantys renginiai: LSS sąskrydis; Asamblėja; Baltijos šalių
studentų sąjungų susitikimas;
Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė.
Renginių datos: liepos 1-3 d. LSS sąskrydis, liepos 12-15 d. BOM, rugpjūčio 26-28 d. LSS
Asamblėja.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Andrius Zalitis (LSS), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Birutė
Noreikaitė (LSS), Paulius Baltokas (LSS).
SIŪLOMA:
•

Asamblėjos delegatams taikyti simbolinį registracijos mokestį;

•

Alumnams ir jų antrosioms pusės dalyvaujantiems Asamblėjoje taikyti registracijos
mokestį.

NUTARTA. Baltijos šalių studentų sąjungų suvažiavimo kvota – 10 delegatų. Atrankos
kriterijai: anglų kalbos žinios, motyvacinis laiškas, vairuotojo pažymėjimas. Alumnams, jų
antrosioms pusėms ir delegatams dalyvaujantiems Asamblėjoje taikomas registracijos
mokestis. Delegatų registracijos mokestis bus išskaičiuotas iš tikslinių išmokų savivaldoms.
10. SVARSTYTA. Mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“;
Pranešėjas: organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė.
Veik (RSV, rinkodara) – spalį, gruodį, vasarį; veik (socialinių ir akademinių reikalų komitetas
– kas mėnesį nuo rugsėjo; startuok – lapkritį; vadovauk (Tarybos nariams) – liepos 18-22 d.,
gruodį.
11. SVARSTYTA. LSS paramos fondo 2016-2017 metų šaukimų prioritetai;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Paulius Baltokas.
Pristatytos LSS Paramos fondo remiamos kryptys.
SIŪLOMA:
1. Prioritetus išdėstyti tokia tvarka: akademiniai projektai, socialiniai projektai, veiklos
plano projektai;
2. Prioritetus išdėstyti tokia tvarka: veiklos plano projektai, akademiniai projektai,
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socialiniai projektai.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Eigirdas Sarkanas (VDU
SA), Tautvydas Šimanauskas (KTU SA).
BALSAVIMAS: už 1 pasiūlymą balsavo 6 nariai, už 2 pasiūlymą balsavo 8 nariai.
NUTARTA. LSS Paramos fondo 2016-2017 metų šaukimų prioritetų išsidėstymas: veiklos
plano projektai, akademiniai projektai, socialiniai projektai.
12. SVARSTYTA. Kiti klausimai;
Pranešėjas: viceprezidentas Andrius Zalitis ir LEU SA prezidentė Karolina Bakanauskaitė.
•

Darbo grupių veiklos aktyvumo.

SIŪLOMA:
1. Dėl neefektyvumo eliminuoti socialinės dimensijos darbo grupę;
2. Dėl narių trūkumo ir veiklos nevykdymo eliminuoti tarptautinių studentų darbo grupę.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Andrius Zalitis (LSS), Birutė Noreikaitė (LSS), Gabrielė
Motiejūnaitė (ISM SA), Paulius Baltokas (LSS).
BALSAVIMAS: vienbalsiai priimti abu siūlymai.
•

Plag.lt LSS pozicijos ir nuomonės formavimo.

LEU SA prezidentė Karolina Bakanauskaitė pristato susidariusią padėti dėl plag.lt. LURK
pozicija – nebendradarbiauti su plag.lt, universitetų ir kolegijų administracijų nuomonės ir
pozicijos išsiskyrė. Universitetai rekomenduoja nebendradarbiauti su pastarąja įmone,
kolegijos – bendradarbiauti.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Birutė Noreikaitė (LSS).
•

Dėl LSS pozicijos dėl aukštojo mokslo prienamumo.

Europoje aptariamas aukštojo mokslo prieinamumo problema. Visuomenei nėra prieinami
aukštojo mokslo sukurti rezultatai: straipsniai, tyrimai ir kita. Vakarų atstovai siūlo, kad
moksliniai straipsniai būtų prieinami auštosioms mokykloms.
Klausimus uždavė ir pasisakė: Laurynas Jarukas (LSMU SA), Paulius Baltokas (LSS).
NUTARTA. Eliminuotos socialinių dimensijų ir tarptautinių studentų darbo grupės.
Artimiausios Tarybos posėdyje bus pateikiama LSS pozicija dėl plag.lt.

Posėdžio pirmininkas

Paulius Baltokas

Posėdžio sekretorė

Ana Diana Michailova

