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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 – 03 - 24 Nr.
Klaipėdos valstybinė kolegija 410 auditorija
(Jaunystės g. 2, Klaipėda)
Posėdis įvyko: 2018 m. kovo 24 d. 12 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Posėdžio sekretorė: viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė
Dalyvavo: 14 atstovų (sąrašas pridedama 1 priede).
Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 1 priede).

DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės
tvirtinimas;
2. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-02-01 – 201803-15) pristatymas, tvirtinimas;
3. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2018-02-01 – 2018-03-09)
pristatymas, tvirtinimas;
4. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos narių rinkimai;
5. Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. biudžetas;
6. Ateities planų dėl LSS paramos fondo pristatymas;
7. Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairių dėl studijų kokybės
sampratos pozicijos pristatymas ir tvirtinimas;
8. Kiti klausimai.
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1. SVARSTYTA.

Lietuvos

studentų

sąjungos

Tarybos

posėdžio

atidarymas,

darbotvarkės tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Sveikinamąjį žodį tarė ir posėdį atidarė KVK SA prezidentė Neringa Skrikytė.
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 (2018-02-01 – 201803-15) pristatymas, tvirtinimas;
3. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2018-02-02 – 2018-0228) pristatymas, tvirtinimas;
4. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos narių rinkimai;
5. Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairių dėl studijų kokybės
sampratos pozicijos pristatymas ir tvirtinimas;
6. Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. biudžetas;
7. Ateities planų dėl LSS paramos fondo pristatymas;
8. Kiti klausimai:
9. Dėl LEU SA dalyvavo LSS renginiuose „LSS SĄSKRYDIS“ ir „LSS Asamblėja“
ir Tarybos modelio keitimo - LEU SA Prezidentė Agnė Vabalaitė.
10. Perkelti klausimą dėl Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos
gairių dėl studijų kokybės pozicijos pristatymas ir tvirtinimas (7 kl.) į 5
klausimo vietą.
11. Dėl LSS ataskaitinės konferencijos - LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas.
12. Dėl atnaujintos socialinių stipendijų skyrimo tvarkos ir artimiausių LSS biuro
darbų.
NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai.

2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-02-01 –
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2018-03-15) pristatymas, tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas
Pristatyta 2018-02-01 – 2018-03-15 tarpinė veiklos ataskaita.

Klausimus uždavė ir pasisakė:
Kamilė Salickaitė (MRU SA): dėl administratorės ir kaip sekasi registruoti dokumentu.
Kamilė Salickaitė (MRU SA) - dėl narių skaičiaus, reikia pasirašyti dokumentą, pagal kurį LSS
biurui savivaldos galės teikti duomenis.
NUTARTA. LSS

tarpinė veiklos ataskaita (2018-02-01 – 2018-03-15) patvirtinta

vienbalsiai.

3. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos (2018-02-02 –
2018-02-28) pristatymas, tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta finansinė ataskaita, kuri apima mėnesio laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu

patirta daugiausia išlaidų, kurias sudaro - LSP serverio išlaikymas, organizaciniai kaštai lektorei už kurą. Darbuotojų išlaikymas - atsiskaitymas su buvusia administratore, kai kurie
darbuotojai prašo avanso, socialinis draudimas ir SODRA - mėnesio viduryje visi mokesčiai 3500 eurų, komandiruotės, transporto išlaikymas ir eksploatacija FORDO. Reprezentacinės
išlaidos - paukščio išlaikymas, mokesčiai bankams, Išlaidos - daugiau nei 6000 eurų. Pajamos
- 5000 tūkst. eurų, gautos projektinės lėšos - 3000 tūkst. eurų. elektroniniai moksleivių
pažymėjimai - 8000 tūkst. eurų. 2500 eurų + per mėnesį.
Klausimus uždavė ir pasisakė:
Vaiva Makarauskaitė (KUSS) - išmokos už LSP - Prezidentas pristatys biudžete. (kovo
pabaigoje išmokos - suvėluos)
Vaiva Makarauskaitė (KUSS) - KUSS negavo išmokų už pašto ženklus. - reikia susisiekti su
LSS buhaltere Irena.
Kotryna Kanclerytė (ISM SA) - vis dar negauta išmoka už Vilniaus regiono TSD renginį.
NUTARTA. Lietuvos studentų sąjungos finansinė ataskaita (2018-02-02 – 2018-02-28)
patvirtinta vienbalsiai: pristatyta ir išklausyta.
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4. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos narių rinkimai;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas
Prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė Valdybos organo svarbą vykdant LSS veiklą, taip pat
pristatė Valdybos narių rinkimo tvarką. Pagal LSS Reglamento, patvirtinto Lietuvos studentų
sąjungos 2016 m. lapkričio mėn. 26 d. Konferencijoje, 5.5.3 punktą, kandidatas turi surinkti
daugiau nei pusę balsų – pagal posėdyje dalyvaujančių narių skaičių, tai yra 7 balsai.
Pasisako į Valdybos narius kandidatuojantis asmuo: VDU SA alumnas Mantas Simanavičius.
Klausimus kandidatui uždavė ir pasisakė: iš Tarybos narių reakcijų nebuvo.
Sudaroma balsų skaičiavimo komisija:
Neringa Skrikytė (KVK SA) siūlo Vaivą Makarauskaitę (KUSS). Vaiva Makarauskaitė sutinka.
Jogailė Žiliūtė (LAJM SA) siūlo Gretą Martinkutę (KVK SA). GretA Martinkutė sutinka. Neringa
Skrikytė (KVK SA) siūlo GIrmantę Zavadzkytę (KVK SA). Girmantė Zavadzkytė sutinka.
Prieštaraujančių tokiai sudėčiai nėra. Išrinkta balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Girmantė Zavadzkytė (KVK SA)
Vyksta balsavimas.
Pagal balsų skaičiavimo komisijos protokolą:
Balsadėžėje rasta biuletenių: 12
Už - 9; prieš - 1; susilaikė – 0 ; sugadinti – 2 .
BALSAVIMO REZULTATAI: Mantas Simanavičius išrinktas Kauno regiono valdybos nariu. .
NUTARTA: Mantas Simanavičius tampa 2-uoju Kauno regiono atstovu ir 7 LSS
valdybos nariu.
5. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairių dėl studijų
kokybės sampratos pozicijos pristatymas ir tvirtinimas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pagal LSS darbo reglamentą, patvirtinto Lietuvos studentų sąjungos 2016 m. lapkričio mėn.
26 d. Konferencijoje, posėdžio pirmininkas Prezidentas Eigirdas Sarkanas teikia siūlymą
Tarybai dėl posėdžio pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus.

Klausimą pristato ir tvirtinimo procedūrai vadovauja: LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.
Klausimo pristatymo ir tvirtinimo procedūros sekretorius: LSS viceprezidentas Kasparas
Nacius
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Posėdžio pirmininkė pristatė aukštojo mokslo vizijos gairių formavimo procesus iki Tarybos
posėdžio:
Kovo 13 dieną - pozicija išsiųsta Tarybai.
Kovo 14 dieną - LSS biuras atsakė į visus kilusius klausimus.
Kovo 14 - 21 dienomis:
Tikrieji nariai pateikia rašytinius pasiūlymusgairių projektui pagal Tarybos patvirtintą form
ą, siųsdami juos elektroniniu paštu pozicijos@lss.lt
Atskiri pasiūlymai formuojami kaip atskiri dokumentai,kiekvieną siūlomą pakeitimą turi
palaikyti bent dar vienas LSS tikrasis narys;
22 dieną - Tarybai buvo patekti susistemintus pasiūlymai pakeitimams
ilgalaikei LSS pozicijai, kurie pasiekė paštą pozicijos@lss.lt tinkama forma, laiku ir atitiko
reikalavimus. Lietuvos studentų sąjunga gavo 12 raštiškų pasiūlymų, iš kurių: 9 darantys
įtaką turiniui ir 3 rašybos klaidos (ištaisytos iki posėdžio).
24 dieną Tarybos posėdyje svarstomos ir tvirtinamos aukštojo mokslo vizijos gairės.
Sprendimų priėmimo tvarka:
Pagal LSS reglamentą, patvirtinto Lietuvos studentų sąjungos 2016 m. lapkričio mėn. 26 d.
Konferencijoje, sprendimai Tarybos posėdžio metu priimami tokia tvarka:
12.11. Kiekvienas pasiūlymas svarstomas atskirai, tokia tvarka:
12.11.1. studentų savivalda iš esmės pristato savo pateiktą pasiūlymą ir argumentaciją;
12.11.2. registruojami ir išklausomi klausimai bei pasisakymai;
12.11.3. pasiūlymą pateikusi savivalda turi teisę reaguoti ir atsakyti į užduotus klausimus;
12.11.4. registruojami ir išklausomi pasisakymai už ir prieš pasiūlymą;
12.11.5. balsuojama už pasiūlymą.
1 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Greta Šmaižytė VDU SA
nuomonės už: -; nuomonė prieš: - ;
UŽ 1 pasiūlymą: UŽ: 12; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ: 0.
NUTARTA: 1 PASIŪLYMUI PRITARTA.

2 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Greta Šmaižytė VDU SA
nuomonės už: nuomonė prieš: UŽ 2 pasiūlymą: UŽ:12; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ: 0.
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NUTARTA: 2 PASIŪLYMUI PRITARTA.
3 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Greta Šmaižytė VDU SA, Eigirdas Sarkanas LSS
nuomonės už: -; nuomonė prieš: - .
NUTARTA: 3 pasiūlymą VDU SA ir palaikančios savivaldos atsiėmė.
4 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Neringa Skrikytė KVK SA
nuomonės už: -; nuomonė prieš: - ;
UŽ 4 pasiūlymą: UŽ: 12; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ: 0.
NUTARTA: 4 PASIŪLYMUI PRITARTA.
5 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Greta Šmaižytė VDU SA, Eigirdas Sarkanas LSS
nuomonės už: -; nuomonė prieš: -;
UŽ 5 pasiūlymą: UŽ: 10; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ: 2.
papildomi pasiūlymai: techninė pertrauka sprendimui pasiūlymams pateikti.
NUTARTA: 5 PASIŪLYMUI PRITARTA.
6 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Greta Šmaižytė VDU SA
nuomonės už: - ; nuomonė prieš: - ;
UŽ 6 pasiūlymą: UŽ: 11; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ: 1.
NUTARTA: 6 PASIŪLYMUI PRITARTA.
7 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Neringa Skrikytė KVK SA
nuomonės už: -; nuomonė prieš: -;
UŽ 7 pasiūlymą: UŽ: 12; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ:0.
NUTARTA: 7 PASIŪLYMUI PRITARTA.
8 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Neringa Skrikytė KVK SA
nuomonės už: -; nuomonė prieš: -;
UŽ 8 pasiūlymą: UŽ: 12; PRIEŠ: 0; SUSILAIKĖ: 0.
NUTARTA: 8 PASIŪLYMUI PRITARTA.
9 PASIŪLYMAS:
pasisakė: Neringa Skrikytė KVK SA
nuomonės už: - . nuomonė prieš: - .
UŽ 9 pasiūlymą: UŽ: 12 PRIEŠ: 0 SUSILAIKĖ:0
NUTARTA: 9 PASIŪLYMUI PRITARTA

.
BALSAVIMAS už Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gaires su priimtais
pakeitimais:
Pasisakė: Eigirdas Sarkanas LSS, Viktorija Žilinskaitė LSS, Neringa Skrikytė KVK SA.
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Nuomonė prieš - Danielė Bučinskaitė LSMU SA Kotryna ISM SA
Nuomonė Už - Eigirdas Sarkanas LSS
UŽ: 9; PRIEŠ:0; SUSILAIKĖ: 3.
NUTARTA: Priimtos su pakeitimais Lietuvos studentų sąjungos aukštojo mokslo vizijos gairės.

6. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. biudžetas.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Klausimus uždavė ir pristatė:
Kotryna Kanclerytė (ISM SA), Kamilė Salickaitė (MRU SA), Danielė Bučinskaitė (LSMU SA),
Nutarta: Lietuvos studentų sąjungos biudžetas 2018 pristatytas ir išklausytas.

7. SVARSTYTA. Ateities planų dėl Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo
pristatymas;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta: savivaldos teikia vis mažiau projektų, išleidžiami pinigai savivaldų stiprinimui,
įsisavinimo nauda dingsta. Planuose - naikinti šį fondą. Savivaldos neturi projektų komitetų,
dalis

savivaldų neturi ataskaitinių pinigų. Alternatyva - didinti tikslinių išmokų dydį,

atsižvelgiant į savivaldos indėlį didėjant pasigaminančiųjų skaičiui. LSS paruoš numatomą
savivaldų stiprinimo modelį, suma kuri yra sutaupoma ir neskiriama savivaldoms mokymams,
kompensuos investavimas į bendruosius mokymus.
Klausimus uždavė ir pasisakė:
Kotryna Kanclerytė (ISM SA),
Kamilė Salickaitė (MRU SA) siūlo pateikti konkretų modelį ir tuomet spręsti dėl alternatyvų.
Neringa Skrikytė (KVK SA): LSS dirbti su narių kompetencijų kėlimu ieškant fondų ir rašant
projektus.
Greta Šmaižytė (VDU SA) Eigirdas Sarkanas (LSS).
NUTARTA. Biudžetas pristatytas ir išklausytas.
8. Kiti klausimai:

9. SVARSTYTA. Dėl LEU SA dalyvavo LSS renginiuose „LSS SĄSKRYDIS“ ir „LSS
Asamblėja“ ir Tarybos modelio keitimo - LEU SA Prezidentė Agnė Vabalaitė..
NUTARTA. LEU SA gali dalyvauti renginiuose kaip LEU SA savivalda. Planuojama LSS
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sąskrydžio data: liepos 13 - 15d. (reikalingas balsavimas dėl datos ir patvirtinimas LSS masonų
ložėje).
11. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos studentų sąjungos ataskaitinės konferencijos 2018 m.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Lietuvos studentų sąjungos ataskaitinė konferencija vyks 2018 metų balandžio 7 dieną.
Reikalingi einamieji darbai: Savivaldos turi susimokėti narystė mokestį, kitu atveju negalės
turėti savo balso teisės Konferencijoje. Narystės mokestis 38 eurai.
Pasisakė: Kamilė Salickaitė (MRU SA): pervedant tikslines išmokas nuskaičiuoti narystės
mokestį, prieš tai LSS biurui atsiuntus prašymą.
Pasiūlymui prieštaravimų nebuvo.
Dėl savivaldoms tenkančių kvotų per LSS ataskaitinę - iki 2018 - 03 - 30 atsiųsti oficialų raštą
iš aukštosios mokyklos, pateikiant tikslų studentų skaičių.
12. SVARSTYTA. Dėl atnaujintos socialinių stipendijų skyrimo tvarkos ir artimiausių
LSS biuro darbų.
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Kovo 20 dieną buvo paskelbta nauja stipendijų skyrimo tvarka, kuri bus perkelta į MSĮ
įgyvendinimą. Didžiausias pasikeitimas - stipendijos kilimas iki 3,5 BSI.
LSS siūlymas: atskirti socialinę paramą nuo akademinių rezultatų. Dabar galiojanti nuostata:
turintys daugiau nei 1 akademinę skolą nebegali pretenduoti į stipendiją. LSS noras: naikinti šią
nuostatą, kad stipendija atlieptų savo paskirtį t.y. studijų prieinamumas, o ne akademinių
pasiekimų skatinimą.
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Informacinis pranešimas: į Europos studentų sąjungos Valdybos susitikimą (Board Meeting
74), vyksiantį Slovėnijoje išreiškė norą dalyvauti VGTU SA Prezidentas Matas Povilauskas. Jis į
susitikimą vyks kartu su LSS Prezidentu Eigirdu Sarkanu.
Informacinis pranešimas: kitas Tarybos posėdis greičiausiai vyks kartu su Tarybos mokymais
(„Vadovauk“)

Posėdžio pirmininkas

Eigirdas Sarkanas

Posėdžio sekretorė

Viktorija Žilinskaitė

