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Posėdis įvyko: 2015 m. Sausio 30 d. 1000 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas
Posėdžio sekretorė: komunikacijos vadovė Liucija Sabulytė
Dalyvavo: 16 Tarybos narių iš 22 (sąrašas pridedamas, 1 priedas).
Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas, 1 priedas)

DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas (2014-10-17 – 2015-01-23);
3. SPK darbo grupės rezultatų pristatymas ir aptarimas;
4. Seniūnų modelio darbo grupės rezultatų pristatymas ir aptarimas;
5. Akademinio sąžiningumo darbo grupės vykdytų veiklų pristatymas ir tolimesnė eiga;
6. Akademinio žemėlapio projekto pristatymas, rezultatų aptarimas bei bendro įžvalgos;
7. Akademinės skolos projekto rezultatų pristatymas
8. Savivaldų savianalizių bendras rezultatų pristatymas ir aptarimas;
9. Įdarbinimo projekto rezultatų pristatymas;
10. Dėl LSP strategijos ir partnerystės programos rezultatų pristatymas;
11. LSP projektinio fondo statistikos pristatymas;
12. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos;
13. Dėl kokybės standarto;
14. Dėl darbo grupės sukūrimo;
15. Dėl Lietuvos studentų sąjungos biudžeto 2015-iems metams ;
16. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-10-05 – 2015-01-01);
17. Kiti klausimai

1. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas
atidarymas ir darbotvarkės
tvirtinimas.
Posėdį atidarė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Sveikinimo žodį tarė
Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė ir studentų atstovybės prezidento pareigas einantis
Ervinas Chvesko.
Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Danutė Remeikienė (AK) ir Ervinas Chvesko (AK SA), Laura
Ladietaitė (VGTU SA)
SIŪLYMAS. Posėdžio darbotvarkę išdėstyti tokia tvarka:
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos pristatymas (2014-10-17 – 2015-01-23);
3. SPK ir seniūnų modelio darbo grupės rezultatų pristatymas ir aptarimas;
4. Akademinio sąžiningumo darbo grupės vykdytų veiklų pristatymas ir tolimesnė eiga;
5. Akademinio žemėlapio projekto pristatymas, rezultatų aptarimas bei bendro įžvalgos;
6. Akademinės skolos projekto rezultatų pristatymas
7. Savivaldų savianalizių bendras rezultatų pristatymas ir aptarimas;
8. Įdarbinimo projekto rezultatų pristatymas;
9. Dėl LSP strategijos ir partnerystės programos rezultatų pristatymas;
10. LSP projektinio fondo statistikos pristatymas;
11. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos;
12. Dėl kokybės standarto;
13. Dėl darbo grupės sukūrimo;
14. Kiti klausimai:
•
•
•
•
•
•
•

Dėl prezidento taurės
Mokslo ir studijų įstatymas
Dėl delegavimo į Bolonijos ekspertų grupę
Reitingai
Prezidento alga
LSP nuostatai
LSS informacinė duomenų bazė

15. Dėl Lietuvos studentų sąjungos biudžeto 2015-iems metams ;
16. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas (2014-10-05 – 2015-01-01);

Pasisakė: Ričardas Rimkus (VIKO SA), Lukas Borusevičius (MRUSA), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA),
Paulius Baltokas (LSS), Kernius Visockas (LSS Valyba).
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais.
2. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos veiklos ataskaitos tvirtinimas (priedas nr. 2)
Lietuvos studentų sąjungos komunikacijos vadovė Liucija Sabulytė pristatė Sąjungos veiklos
ataskaitą nuo 2014 m. spalio 17 d. iki 2015 m. sausio 23 d. Pristatytos pagrindinės vykdytos
veiklos, dalyvavimas darbo grupių veikloje, susitikimai su švietimo politiką formuojančių institucijų
atstovais bei verslo partneriais.
Pasisakė: Lukas Borusevičius (MRUSA), Paulius Baltokas (LSS), Liucija Sabulytė (LSS), Ričardas
Rimkus (VIKO SA), Gabrielė Genvilaitė (ŠU SA).
NUTARTA. Ataskaita patvirtinta bendru sutarimu.
3. SVARSTYTA. SPK ir seniūnų darbo grupės rezultatų pristatymas ir aptarimas.
Studentų sąjungos viceprezidentas pristatė studijų programų komiteto ir seniūnų darbo grupių
rezultatus. Tarybos nariai informuoti apie darbo grupių tikslus, tikslų įgyvendinimo eigą, savivaldų
aktyvumo lygį, kilusias problemas ir pasiektus rezultatus. Rezultatų apibendrinimas savivaldas
pasieks kovo pradžioje, po paskutinio darbo grupių susitikimo.
Pasisakė: Andrius Zalitis (LSS), Ričardas Rimkus (VIKO SA), Birutė Noreikaitė (LSS), Paulius Baltokas
(LSS).
4. SVARSTYTA. Akademinio sąžiningumo
sąžiningumo darbo grupės vykdytų veiklų pristatymas ir tolimesnė
eiga.
Studentų sąjungos akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorė Birutė Noreikaitė pristatė
akademinio sąžiningumo veiklų apžvalgą. Tarybos nariai informuoti apie akademinio sąžiningumo
darbo grupės tikslus, tikslų įgyvendinimo eigą, darbo principus, savivaldų aktyvumo lygį, kilusias
problemas ir pasiektus rezultatus. Pristatytas planuojamas akademinio sąžiningumo indekso
tyrimas, kuris bus atliekamas š.m. kovo-gegužės mėn.
Pasisakė: Birutė Noreikaitė (LSS), Paulius Baltokas (LSS), Ričardas Rimkus (VIKO SA).
5. SVARSTYTA. Akademinio žemėlapio projekto pristatymas, rezultatų aptarimas bei bendros
bendros
įžvalgos.
Studentų sąjungos akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorė Birutė Noreikaitė pristatė
akademinio atstovavimo žemėlapio projekto apžvalgą, iki šiol nuveiktus darbus bei tolimesnius
planus. Šiuo metu akademinės savianalizės įvykdytos arba pradėtos vykdyti 9-iose aukštųjų
mokyklų studentų savivaldose. Savianalizes jau vykdžiusių savivaldų atstovai pabrėžė šio įrankio
vertę kokybiškam studentų atstovavimui bei gilesniam susipažinimui su aukštosios mokyklos

struktūra. esant galimybei studentų savivaldų akademinio atstovavimo savianalizės bus vykdomos
ir toliau, laukiama norinčių savivaldų.
Pasisakė: Birutė Noreikaitė (LSS), Ričardas Rimkus (VIKO SA), Paulius Baltokas (LSS), Agnė
Pranckutė (ASU SA).
6. SVARSTYTA. Akademinės skolos projekto rezultatų pristatymas.
Studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis pristatė akademinės skolos projekto rezultatus.
Pristatytas projekto atlikimo tikslas, gauti rezultatai ir preliminarios įžvalgos. Šiuo metu apklausta
30 aukštųjų mokyklų. Išsakyta įžvalga, kad šiuo metu akademinės skolos sąvoka aukštosiose
mokyklose interpretuojama skirtingai, dėl šios priežasties kai kurių aukštųjų mokyklų studentai
negali gauti socialinės paramos. Nuspręsta surengti susitikimą, kurio metu bus parengti siūlymai
Mokslo ir studijų įstatymui. Darbo grupė iki vasario 28 d. el. paštu Tarybai pateiks Mokslo ir studijų
įstatymo tobulinimo susijusios su akademinės skolos apbrėžimu siūlymą.
Pasisakė: Andrius Zalitis (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Birutė Noreikaitė (LSS), Paulius
Baltokas (LSS), Lukas Borusevičius (MRUSA), Izabelė Girčytė (LSMU SA).
7. SVARSTYTA. Įdarbinimo projektų rezultatų pristatymas.
pristatymas.
Studentų sąjungos verslo projektų vadybininkė Kamilė Sinkevičiūtė pristatė įdarbinimo projektų
rezultatus bei tolimesnę eigą. Diskutuota apie įdarbinimo projekto naudą studentams ir Lietuvos
studentų sąjungai. Aptartos tolimesnių partnerių paieškos galimybės ir su šiuo metu turimais
partneriais bendradarbiavimo metu kylantys iššūkiai.
Pasisakė: Kamilė Sinkevičiūtė (LSS), Ričardas Rimkus (VIKO SA), Paulius Baltokas (LSS).
8. SVARSTYTA. LSP strategijos ir partnerystės programos rezultatų pristatymas.
pristatymas.
Studentų sąjungos verslo projektų vadybininkė Kamilė Sinkevičiūtė pristatė LSP strategijos rengimo
bei partnerystės programos rezultatus. Nuspręsta iki kovo 1 d. parengti LSP strategiją apimančia
pardavimų didinimą bei didesnį moksleivių informavimą. Svarstyta mintis strategijos rengimui
pasitelkti išorinius resursus - komunikacijos agentūrą. Diskutuota apie tai, kad savivaldos turėtų
labiau prisidėti prie LSP viešinimo.
Pateikti siūlymai:
1. Iki š.m. kovo 1 d. parengti LSP SSGG į pagalbą pasitelkiant ryšių su visuomene komiteto narius,
parengti strategines gaires bei paieškoti komunikacijos agentūros ar žmogaus, kuris padėtų rengti
komunikacijos strategiją.
BALSAVIMA: bendru sutarimu.

NUSPRĘSTA: iki š.m. kovo 1 d. parengti LSP SSGG į pagalbą pasitelkiant ryšių su visuomene
komiteto narius, parengti strategines gaires bei paieškoti komunikacijos agentūros ar žmogaus,
kuris padėtų rengti komunikacijos strategiją.
Antrojoje klausimo dalyje kalbėta apie LSP partnerystės programos paskutinio ketvirčio rezultatus.
Diskutuota apie šios programos naudą studentams ir Lietuvos studentų sąjungai.
Pateikti siūlymai:
1. Patikrinti LSP PP programos išmokas ir peržiūrėti LSP PP sutartį.
2. LSS pateikia suvestinę kiek pinigų iš PP uždirbta per nuo 2012 m. iki 2014 m. iki vasario 3
d.
BALSAVIMAS.
BALSAVIMAS bendru sutarimu pritarta išsakytiems siūlymams.
Pasisakė: Kamilė Sinkevičiūtė (LSS), Lukas Borusevičius (MRUSA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA),
Ričardas Rimkus (VIKO SA), Agnė Pranckutė (ASU SA), Mantas Kinderis (VTDK SA).
9. SVARSTYTA. Savivaldų savianalizių rezultatų pristatymas ir aptarimas.
Studentų sąjungos organizacijos stiprinimo vadovas Vygintas Eidėnas pristatė atliktų savivaldų
apibendrinimą. Šiuo metu savianalizės atliktos 20-yje aukštųjų mokyklų studentų savivaldų. Išskirtos
savianalizės apibendrinimo metu pastebėtos studentų savivaldų stiprybės, silpnybės. Pristatymo
metu išskirti gerieji pavyzdžiai bei taisytinos sritys ir rekomenduojamas jų tobulinimas. Diskutuota
dėl savivaldų veiklos atitikimo LR įstatymams. Pastabėta, kad didelė dalis atstovybių prastai
tvarkosi su finansiniais dokumentais. LSS randa tendencijas savianalizėje. Priminta apie galimybę
pačiom savivaldom padėti silpnesnėms narėms.
Pateikti siūlymai:
1. Savivaldos, kurios nori gauti finansavimą iš LSS, privalo būti pateikusios finansines
ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai.
2. Savivaldos, kurios neatitinka Asociacijų ir kitų LR įstatymų gauna LSS pagalbą sprendžiant
vidines problemas.
3. LSS projektų fono prioritetai nustatomi atsižvelgiant į savivaldų savianalizės silpnąsias
vietas.
BALSAVIMAS:
BALSAVIMAS bendru sutarimu tvirtinti pasiūlymus.
Vyksta diskusija apie LSP fondo prioritetus.
Pateikti siūlymai:
1. Keisti LSP fondo nuostatus taip, kad tik savivaldos pateikusios dokumentus VMI galėtų
gauti finansavimą iš LSS.

BALSAVIMAS:
TAIP – 16; NE – 0, SUSILAIKĖ – 0.
NUSPRĘSTA: LSP fondo nuostatus keisti taip, kad tik savivaldos pateikusios dokumentus
Valstybinei mokesčių inspekcijai galėtų gauti finansavimą iš LSS.
Pasisakė: Vygintas Eidėnas (LSS), Paulius Baltokas (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Lukas
Borusevičius (MRUSA), Justinas Staugaitis (LSS Valdyba), Ričardas Rimkus (VIKO SA), Akvilė
Gedrimaitė (KVK SA), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Birutė Noreikaitė (LSS).
10. SVARSTYTA. Dėl LSS kokybės standarto.
standarto.
Klausimą pristatė LSS Valdybos narys Justinas Staugaitis. Pristatymo metu įvardintas kokybės
standarto apibrėžimas, siekiami rezultatai ir naudos.
Vyksta diskusija. Išsakyta mintis, kad kokybės standarto veikimą pilotiniame variante prižiūrėtų LSS
Valdybą su biuro pagalba. Studentų savivaldoms neaiškus kokybės standarto tikslas. Kalbėta apie
kriterijų abstraktumą ir ar kokybės standartas veda prie atstovybių suvienodinimo, kadangi šiuo
metu standarte numatyti kriterijai veda prie tikslų, kuriuos galima pasiekti ir kokybės standarte
nenumatytais būdais. Siūloma kol kas kokybės standarto nesieti su finansinėmis išmokomis.
Išsakyta mintis, kad kokybės standartas labiau orientuojasi į procesą, kai tuo tarpu studentų
savivaldoms svarbiau rezultatas. Siūlyta performuluoti kriterijus, kad jie būtų orientuoti į tikslą ir
rezultatą, o ne į priemonę, tuomet savivaldos galėtų laisviau laviruoti įrankių pasirinkime. Siūlymas
kokybės standartą taikyti narėms ir narėms stebėtojoms.
Nuspręsta sudaryti darbo grupę kokybės standarto tobulinimui, kuri tobulindama kokybės standartą
atsižvelgtų ir į kitus LSS paruoštus dokumentus. Darbo grupę sudaro: 2 Valdybos nariai, 2 biuro
nariai, 2 Tarybos nariai.
Savo kandidatūras dalyvauti darbo grupės veikloje iškėlė šie tarybos nariai: Mindaugas Valkavičius
(KTU SA), Justinas Petkus (VDU SA), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA). Vyksta balsavimas.
BALSAVIMAS:
Už Justiną - 1; už Gabrielę – 12, už Mindaugą – 7
NUSPRĘSTA: į darbo grupės veiklą dėl kokybės standarto kūrimo iš Tarybos narių įtraukti Mindaugą
Valkavičių (KTU SA) ir Gabrielė Gedvilaitė (ŠU SA).
Pasisakė: Justinas Staugaitis (LSS Valdyba), Lukas Borusevičius (MRUSA), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU
SA), Ričardas Rimkus (VIKO SA), Justinas Petkus (VDU SA), Akvilė Gedrimaitė (KVK SA), Klaidas
Palikevičius (LSS Valdyba), Birutė Noreikaitė (LSS), Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Aistė
Bikmanaitė (LEU SA).

Protokolinis įrašas: 2 Tarybos nariai paliko salę.
Toliau vyksta diskusija dėl kokybės standarto. Išsakyta mintis, kad dokumentas turi būti orientuotas
į rezultatą, o ne veiklų suvienodinimą, veiklos rezultatas turi būti orientuotas į LSS veiklos planą.
Darbo grupei pasiūlyta pagalvoti apie laiptinę sistemą dėl tapimo nariu ir nariu stebėtoju
atsižvelgiant į kokybės standarto kriterijus. Darbo grupė taip pat turi apgalvoti sistemą, kaip bus
įgyvendintas standartas. Siūlyta nustatyti koeficientus veikloms, kurias studentų savivaldos laiko
prioritetinėmis ir ne tokiomis svarbiomis.
Nuspręsta dokumento korekcija parengti iki š.m. kovo 14 d.
11. SVARSTYTA. LSP projektinio fondo statistikos pristatymas.
pristatymas.
Klausimą pristatė Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Tarybos nariai informuoti, kad
praėjusiais metais įsisavinta kur kas mažiau lėšų nei ankščiau. Šiemet pateikta 21 paraiška.
Paraiškos bus įvertintos vasario viduryje. Pastebėta, kad ISM SA, EHU SA projektai neįrašyti į
bendrą projektų lentelę.
Tarybos nariai įvardino pagrindines projektų neteikimo priežastis: savivaldų vadovų pasikeitimas ir
nenoras užkrauti atsakomybę naujai išrinktiems vadovams. Taip pat išsakyta mintis, kad trūko
mokymų kaip rengti projektus. Informuota, kad LSS projektų vadovas Vytautas J. Petkus vasariokovo mėn. surengs regioninius susitikimus, kurių metu bus ruošiami projektai.
Antrojoje klausimo dalyje pristatyti LSS teikti ir 2015 m. planuojami teikti projektai.
Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Lukas Borusevičius (MRUSA), Ričardas Rimkus (VIKO SA), Izabelė
Girčytė (LSMU SA), Akvilė Gedrimaitė (KVK SA).
12. SVARSTYTA. Dėl Studentų sąjungos strategijos.
Klausimą pristato Studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis. Savivaldų dar kartą paprašyta
užpildyti klausimynus, kadangi jie yra vienas iš pagalbinių instrumentų kuriant Studentų sąjungos
strategiją. Apžvelgiant atsakymus pastebėti nuomonių skirtumai dėl Studentų sąjungos apibrėžimo.
Taip pat išsakyta mintis, jog strategijoje veiklos kryptys turėtų konkretesnės, o ne abstraktesnės.
Pasisakė: Andrius Zalitis (LSS), Paulius Baltokas (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA).
Pateikti siūlymai:
1. Sukurti darbo grupę atsakingą už strategijos pagrindų parengimą, į darbo grupės veiklą
įtraukiant du tarybos narius.
Norą dalyvauti darbo grupės veikloje išreiškė: Ričardas Rimkus (VIKO SA), Lukas Borusevičius
(MRUSA), Mažvydas Savickas (ISM SA).

BALSAVIMAS:
Už Ričardą – 10, už Luką – 8, už Mažvydą – 4.
NUSPRĘSTA:
NUSPRĘSTA: sudaryti darbo grupę strategijos pagrindų parengimui į jos veiklą įtraukiant Ričardą
Rimkų (VIKO SA) ir Luką Borusevičių (MRUSA).
Pirmas darbo grupės posėdis šaukiamas preliminariai vasario 9 d. Darbo grupės rezultatai
pateikiami iki kovo 21 d.
13. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo Reitingų apklausoje.
apklausoje.
Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas pristatė pasiūlymą dalyvauti žurnalo „Reitingai“
organizuojamame instituciniame reitingavime. Vyksta diskusija dėl reitingų naudos.
NUSPRĘSTA: dalyvauti bendru sutarimu.
14. SVARSTYTA. LSS prezidento alga.
alga.
Studentų sąjungos prezidentas pristatė klausimą dėl prezidento algos: pasikeitus nacionalinei
valiutai reikalinga persirašyti sutartį.
Pateikti siūlymai:
1. Alga apvalinama į didžiąją pusę.
BALSAVIMAS
UŽ – 12, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – 1.
NUSPRĘSTA: persirašant sutarti prezidento algą apvalinti į didesnę pusę.
Pateikti siūlymai:
1. Lukas Borusevičius (MRUSA) pasirašo prezidento darbo sutartį.
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu.
15. SVARSTYTA. Dėl Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo projekto.
Studentų sąjungos prezidentas pristatė Mokslo ir studijų tobulinimo eigą. Informuota, kad LR
Vyriausybė įtraukė LSS į Įstatymo formavimo grupę. Vakar vykusiame susitikime su LRV aptarti šie
klausimai: sutartys su aukštosiomis mokyklomis, rotacijos klausimas, studentų stipendijos. LSS ir
toliau pasisako prieš sutartis su aukštosiomis mokyklomis, vis dėlto informuota, kad rektoriai
pritarė sutartims. Siūlyta į sutartis įtraukti punktą dėl studentų savivaldų finansavimo.

Išsakytas nuogąstavimas, kad LSS mastu sudėtinga diskutuoti apie įstatymo nuostatas. Pateiktas
siūlymas, kai pakeitimus reikia daryti greitai numatomas susitikimo laikas, kviečiami Tarybos nariai,
formuojama pozicija ir tvirtinama el. būdu. Esant nenumatytam klausimui imamasi kitų skubios
komunikacijos priemonių.
Pasisakė: Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Paulius Baltokas (LSS), Justinas Petkus (VDU SA), Agnė
Pranckutė (ASU SA).
16. SVARSTYTA. LSP nuostatų tvirtinimas.
tvirtinimas.
Klausimą pristato LSP projekto vadovas Andrius Paurys. Pristatomas dokumentas, kuriame
numatoma: studentų registracija LSP informacinėje sistemoje, LSP išrašymas, išdavimas ir
keitimas, LSP naudojimas, studijų ir LSP duomenų tvarkymas, LSP galiojimo nutraukimas ir studijų
pabaiga, LSP administravimo tarpininko funkcijos, LSP platinimas, asmens duomenų tvarkymas ir
sauga, LSP informacinės sistemos duomenų teikimas ir naudojimas.
Išsakytas pastebėjimas, kad savivaldoms, kurios kreipiasi su problemomis pasigesta atgalinio ryšio.
Akcentuota, kad informaciją iš nuostatų reikėtų išsiųsti ir aukštosioms mokykloms.
Pasisakė: Andrius Paurys (LSS), Aistė Bikmanaitė (LEU SA), Mantas Kinderis (VTDK SA), Mindaugas
Valakavičius (KTU SA).
Pateikti siūlymai:
1. Tvirtinti nuostatus.
NUTARTA:
NUTARTA: patvirtinta LSP nuostatus bendru sutarimu.
17. SVARSTYTA. Prezidento krep
krepšinio taurė.
Klausimą pristato MRUSA prezidentas Lukas Borusevičius, krepšinio turnyras vyks vasario 16 d.
Savivaldos kviestos aktyviai dalyvauti.
18. SVARSTYTA. Bolonijos ekspertų grupė.
grupė.
Klausimą pristato Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Į ekspertų grupę deleguota LSS
atstovė Gabrielė Gendvilaitė pristatė ekspertų darbo grupės veiklos sritis. Prašymas per savaitę
Gabrielei pateikti geruosius pavyzdžius dėl neįgaliųjų įtraukimo skirtingose aukštosiose mokyklose.
Siūlymas: į Bolonijos ekspertų grupę deleguoti Gabrielę Gendvilaitę.
BALSAVIMAS:
BALSAVIMAS:
UŽ – 13 , PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1.
NUSPRĘSTA: į Bolonijos ekspertų grupę deleguoti Gabrielę Gedvilaitę.

Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA).
19. SVARSTYTA. LSS informacinė duomenų bazė.
bazė.
Klausimą pristato VIKO SA prezidentas Ričardas Rimkus. Siūlymas sukurti bendrą LSS informacinę
duomenų bazę, kurioje būtų talpinama informacija apie LSS vykdomą veiklą, dokumentaciją,
kontaktai ir pan. Siūlymas pabandyti pilotinį variantą su Mažvydo pagalba. LSS biuro
administratorė Anastasija Pydyk kreipiasi į Mažvydą Savicką (ISM SA) dėl konsultacijos.
Pasisakė: Mažvydas Savickas (ISM SA), Paulius Baltokas (LSS), Ričardas Rimkus (VIKO SA)
20. SVARSTYTA. Socialinių reikalų
reikalų komiteto susirinkimas.
susirinkimas.
Klausimą pristato Studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis. Sausio 31 d. vyks susitikimas
socialinių reikalų komiteto koordinatorių, kurio tikslas aptarti socialinių reikalų komiteto tikslus. Bus
organizuojamos dvi darbo grupės. Kviečiami papildomi studentų atstovai.
21. SVARSTYTA. Studijų ir karjeros paroda „Studijos 2015“
Klausimą pristato Studentų sąjungos akademinio proceso ir socialinių reikalų koordinatorė Birutė
Noreikaitė. Pirmąją parodos dieną (vasario 4 d.) vyks koncertas LSS gavo 80 pakvietimų.
Artimiausiomis dienomis bus paleidžiama registracija į vyksiantį vakarą.
Antrojoje klausimo dalyje LSS komunikacijos vadovė Liucija Sabulytė paragino aktyviau dalintis
informacija apie studijų parodą.
22. SVARSTYTA. Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimas
susitikimas
Studentų sąjungos viceprezidentas Andrius Zalitis pristatė informacinį klausimą dėl š.m. gegužės
mėnesį Estijoje vyksiančio Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimo. Susitikimo tema kol kas
derinama, bus kviečiama 15 žmonių iš LSS.
23. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos finansinė ataskaita (2014 10 05 – 2014 12 31)
Klausimą pristato Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas.
Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Gabrielė Genvilaitė (LSS), Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Lukas
Borusevičius (MRUSA).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu tvirtinti finansinę ataskaitą.
24. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos biudžetas 20152015-iesiems.
Klausimą pristato Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas. Taip pat pristatytos tikslinės
išmokos atstovybėms už 2014 m.

Vyksta diskusija.
Pateikti siūlymai:
1. Išmokėti pusę sumos už tikslines išmokas artimiausiu metu, likusią skolą už praėjusius metus
išmokėti iki rugsėjo. Įpareigoti LSS prezidentą skirstyti kam pirma išmokėti pinigus prioriteto
tvarka.
BALSAVIMA:
UŽ – 13, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1.
NUSPRĘSTA: išmokėti pusę sumos už tikslines išmokas artimiausiu metu, likusią skolą už praėjusius
metus išmokėti iki rugsėjo. Įpareigoti LSS prezidentą skirstyti kam pirma išmokėti pinigus prioriteto
tvarka.
Pasisakė: Paulius Baltokas (LSS), Gabrielė Gendvilaitė (ŠU SA), Lukas Borusevičius (MRUSA),
Justinas Petkus (VDU SA), Ričardas Rimkus (VIKO SA), Justinas Staugaitis (LSS Valdyba), Mažvydas
Savickas (ISM SA).

Posėdžio pirmininkas Paulius Baltokas

Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė

