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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016-01-29 Nr. 2016-01/29
Vilnius
Posėdis įvyko: 2016 m. sausio 29 d. 1200 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas
Posėdžio sekretorė: administratorė Kornelija Bukantaitė
Dalyvavo: priedas nr. 1
Kviestieji asmenys, svečiai: priedas nr. 2
DARBOTVARKĖ (priedas nr. 3):
1.

Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės
tvirtinimas;

2.

Lietuvos studentų sąjungos 2015 m. lapkričio 12 d. – 2016 m. sausio 28 d.

veiklos ataskaitos pristatymas;
3.

Dėl bendradarbiavimo su ESN Lietuva;

4.

SA Vertinimo metodikos pristatymas;

5.

LSS ataskaitinės konferencijos pristatymas;

6.

Lietuvos studento pažymėjimo gamybos 2015 m. ataskaita;

7.

Pastarųjų dviejų metų ataskaita dėl neįsisavintų LSP projektinių lėšų;

8.

LSP partnerystės programos 2015 m. IV ketvirčio ataskaita;

9.

Dėl tikrųjų narių narystės peržiūrėjimas;

10.

LR Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo eigos pristatymas ir pasiūlymų

palyginimas;
11.

Dėl kolegijų absolventų galimybės tarnauti A lygio kategorijai priskiriamose

valstybės tarnybos pareigose situacijos;
12.

Lietuvos studentų sąjungos 2015 m. spalio 31 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.
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finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
13.

LSS metinis biudžetas;

14.

Europos studentų sąjungos konventas ir Valdybos susitikimas;

15.

LSS Mentorystės programa;

16.

Lietuvos studentų sąjungos strategijos išoriniai tikslai;

17.

Kiti klausimai;

1. SVARSTOMA.

Lietuvos

studentų

sąjungos

Tarybos

posėdžio

atidarymas,

darbotvarkės tvirtinimas;
MRUSA prezidentas Justinas Motiejūnas pasveikino, pristatė dabartines MRUSA veiklas ir
atidarė Tarybos posėdį.
Siūlymai darbotvarkei:
•

dėl seniūnų modelių ir buhalterių ir administratorių mokymų medžiagos;

•

dėl Valstybinio studijų fondo stipendijų;

•

dėl motyvacinių laiškų abiturientams stojantiems į pedagogikos studijas;

•

dėl kito Tarybos posėdžio;

•

dėl European Youth Forum;

•

akcijos „Taikos Glėbys“ pristatymas;

BALSAVIMAS: darbotvarkė patvirtinta bendru nutarimu.

2. Lietuvos studentų sąjungos 2015 m. lapkričio 12 d. – 2016 m. sausio 28 d. veiklos
ataskaitos pristatymas;

Lietuvos studentų sąjungos vidinės komunikacijos koordinatorė Greta Kinkaitė pristatė
ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos vykdytą veiklą.
Klausimus uždavė: Justinas Motiejūnas (MRUSA).
BALSAVIMAS: veiklos ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
3. Dėl bendradarbiavimo su ESN Lietuva;

ESN Lietuva prezidentė Darija Kupstaitė pristatė organizacijos veiklos lygmenis,
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Lietuvoje esančias ir veikiančias sekcijas. Taip pat pristatė ESN studentų tinklą,
veikiančių žmogiškųjų išteklių veiklos kryptis bei esamas užsienio studentų problemas.
Galimo bendradarbiavimo tikslas – kartu su LSS atlikti studijų kokybės tyrimą, LSS
paskirtis šiame tyrime – turima metodika ir patirtis, ESN LT – žmogiškieji ištekliai bei
kontaktas su studentais. Būtų sudaroma darbo grupė iš trijų organizacijų, tai: ESN LT,
LSS, VU SA. Šios darbo grupės numatomas rezultatas – anketa užsienio studentams,
kuri būtų paleista mokslo metų pabaigoje. Darbo grupės koordinavimas ir techniniai
sprendimai

lieka

ESN

Lietuva

kompetencijoje.

Klausimus uždavė: Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Margarita Vagdarytė (ŠUSA).
Savivaldos, norinčios prisijungti prie darbo grupės: KTU SA, VDU SA, LAJM SA, KUSS,
LSMU SA.
4.

SA Vertinimo metodikos pristatymas;
Buvusios Tarybos metu buvo patvirtinta SA vertinimo metodika. Priežiūros komiteto
pirmininkė Jolita Rasimavičiūtė pristato SA vertinimo metodiką, jos procesus, vertinimo
sistemą. Priežiūros komitetas gavęs savivaldų duomenis iki gegužės 1 d. vertina ar šios
atitinka formaliuosius kriterijus. Taip pat Priežiūros komitetas konsultuoja savivaldas
regionais.
Iki vasario 8 d. skatinama pateikti pastabas ir komentarus su aiškiais pakeitimais dėl SA
vertinimo metodikos tvarkos, o Priežiūros komitetas pateiks protokolinį sprendimą dėl
galutinės vertinimo tvarkos ir eigos.
Pilotinį vertinimą atlikusių savivaldų prezidentai Mindaugas Valkavičius ir Justinas
Motiejūnas pasidalino patirtimi.
Klausimus uždavė: Margarita Vagdarytė (ŠUSA), Vytenis Natanas (ASU SA).

5. LSS ataskaitinės konferencijos pristatymas;

Komunikacijos vadovė Liucija Sabulytė pristatė informaciją dėl Lietuvos studentų sąjungos
ataskaitos teikimo konferencijos tvarkos ir dokumentų, kuriuos reikia pateikti:
LSS Konferencija vyks balandžio 2 d. LSMU;
Iki kovo 2 d. SA atsiunčia kompetentingo aukštosios mokyklos organo patvirtintą
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dokumentą nurodantį aukštojoje mokykloje studijuojančių studentų skaičių (siųsti el. paštais
liucija.sabulyte@lss.lt, info@lss.lt); LSS skelbia konferencijos darbotvarkę;
iki kovo 5 d. LSS skelbia SA delegatų kvotas;
iki kovo 18 d. SA pateikia delegatų sąrašus (originalus, patvirtintus kolegialaus valdymo
organo)

prie

delegatų

sąrašo

prašome

pridėti

atsakingo

aukštosios

mokyklos

departamento/skyriaus išduoto išrašo apie studentų skaičių originalą;
iki kovo 25 d. LSS pateikia konferencijos dokumentus;
Pastebėjimas savivaldoms, norinčioms, tapti tikraisiais nariais, šios prieš pateikdamos
dokumentus turi susisiekti su Priežiūros komitetu, kad galėtų įvertinti ar atitinka
formaliuosius kriterijus.
6. Lietuvos studento pažymėjimo gamybos 2015 m. ataskaita;

Paulius Baltokas pristatė LSP gamybos eigą, taip pat 2015 m. išdavimo etapų dinamiką;
2013, 2014, 2015 metais išduotų LSP palyginimą. Tikimasi, kad šiais metais bus galima
išduoti LSP nuo rugpjūčio mėnesio. Taip pat buvo pristatyti kiekvienoje aukštojo mokykloje
2014-2015 metais išduotų LSP skaičiai.
Klausimus uždavė: Jolita Rasimavičiūtė (Priežiūros komitetas).
7. Pastarųjų dviejų metų ataskaita dėl neįsisavintų LSP projektinių lėšų;

Paulius Baltokas pristato klausimą ir pateikia statistiką kiek 2014-2015 metais buvo skirta
projektinių lėšų, kiek įsisavinta.
Užduoti klausimai: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA).
8. LSP partnerystės programos 2015 m. IV ketvirčio ataskaita;

Ričardas Rimkus pristato 2015 metų partnerystės IV ketvirčio ataskaitą, parodyti 2012 2015 metų ketvirtų ketvirčių statistikos. Pristatyti partneriai, taip pat pastarojo ketvirčio
naujienos, kurias teikia Vichy vandens parkas, Forum Cinemas, Lukoil Baltija, paminėti
galimi partneriai: Narvesen, Snow Arena, Beta Media.
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Taip pat Ričardas Rimkus pristatė narių įsidiegtų LSP PP sklaidos priemonių apžvalgą,
pagal kurią rezultatai ilgalaikėje perspektyvoje negerėja.
Pristatyta kaip yra skirstoma LSP PP pinigų dalybos. Paulius Baltokas pastebi, kad
dabartinė sistema nėra veiksminga ir yra reikalingi pokyčiai. P. Baltokas siūlo palikti šią
programą, jei savivaldos per dvi savaites bus susitvarkys sklaidos priemones, kitu atveju
lėšos bus grąžinamos į LSS biudžetą. Terminas – vasario 14 d.
Užduoti klausimai ir pastebėjimai: Jolita Rasimavičiūtė (Priežiūros komitetas), Laura
Ladietaitė (VGTU SA), Živilė Krikštaponytė (KUSS), Vytautas Ivanauskas (LSU SA), Karolina
Bakanauskaitė (LEU SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA).
9. Dėl tikrųjų narių narystės peržiūrėjimas;

Karolina Bakanauskaitė pristato pateiktą poziciją dėl tikrųjų narių narystės peržiūrėjimo,
taip pat paaiškinta kokiais kriterijais buvo įtrauktos savivaldos į siūlymą peržiūrėti veiklas ir
siūlyti šią poziciją tvirtinti Konferencijai.
Mindaugas Valkavičius siūlo pasiskirti savivaldas, kurios padėtų toms, kurios turi problemų.
Paulius Baltokas ir Aistė Bikmanaitė informuoja apie dabartinę Žemaitijos kolegijos, kuri
gavo neigiamą akreditaciją, LCC ir Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos
studentų savivaldų situacijas.
Pasisakė ir klausimus uždavė: Jolita Rasimavičiūtė (LSS Priežiūros komitetas), Mindaugas
Valkavičius (KTU SA), Laura Ladietaitė (VGTU SA).
BALSAVIMAS: dėl tikrųjų narių narystės peržiūrėjimo pozicijos (priedas nr. 3)
UŽ – 14; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 2.
10. LR Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo eigos pristatymas ir pasiūlymų
palyginimas;
Paulius Baltokas pristato klausimą, dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo eigos,
kokie buvo pasiūlymai, kuris pasirinktas, taip pat kas toliau yra numatoma dėl šio įstatymo.
Pristatytas susitikimas LR Seime, kurio išvados rodo, kad gerai besimokančio studento
įvertinimas turi turėti skaitinę išraišką ir aiškius vertinimo kriterijus, tai leistų teisingai
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įvertinti socialinius ir tiksliuosius mokslus. Šis klausimas taip pat svarstomas ir Lietuvos
universitetų rektorių konferencijoje.
11. Dėl kolegijų absolventų galimybės tarnauti A lygio kategorijai priskiriamose
valstybės tarnybos pareigose situacijos;
Paulius Baltokas pristatė situaciją dėl kolegijų absolventų, kad šie galėtų pretenduoti į A
valstybės tarnybą. Šis siūlymas buvo atmestas, nes Valstybės tarnybos įstatymas yra
redaguojamas ir bus toliau svarstomas. Taip pat P. Baltokas informavo apie Švietimo ir
mokslo ministerijoje pristatytą universitetų konsolidacijos procesą ir tai, kaip toliau bus
tvarkomi administraciniai reikalai. Paminėta, kad atveju padidėja stipendijos studentams,
tačiau pradedama karpyti visus krepšelius išskyrus fizikos ir informatikos sričių. Kyla
grėsmė, kad daugelis krepšelių liks neišnaudota.
SIŪLYMAS: palikti šį klausimą biuro kompetencijai.
BALSAVIMAS: siūlymas priimtas vienbalsiai.
Tarybos bendru nutarimu 13 klausimas uždaras.

12. Lietuvos studentų sąjungos 2015 m. spalio 31 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.
finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;

Paulius Baltokas pristato 2015 10 31 – 2015 12 31 laikotarpio finansinę ataskaitą.
Klausimus uždavė: Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Mindaugas Grigas (VDU SA), Karolina
Bakanauskaitė (LEU SA).
BALSAVIMAS: tarpinė veiklos ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
13. LSS metinis biudžetas;

Paulius Baltokas pristato biudžeto lentelės formą, 2014 ir 2015 metų išlaidas, pagal kurias
buvo sudarytas 2016 metų biudžetas.
SIŪLOMA: sumažinti išmokas už 2015 m. vykdomiems projektams ir šiuos pinigus skirti
kokybės standarto rėmimo fondui, taip pat palikti tokią pačią sumą, skirtą skrydžiams ir
tarptautinių renginių registracijos mokesčiams bei panaikinti prezidentinį fondą. Siūloma
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tikslinių išmokų už 2015 m. dalį apmokėti artimiausiu metu, o likusią kai tik atsiras
galimybė.
Užduoti klausimai ir pastebėjimai: Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Karolina Bakanauskaitė
(LEU SA), Vytenis Natanas (ASU SA).
BALSAVIMAS: siūlymai priimti vienbalsiai.
14.

Europos studentų sąjungos konventas ir Valdybos susitikimas;

Paulius Baltokas pristatė klausimą dėl artėjančių Europos studentų sąjungos renginių. Į
artimiausią ESU Konventą kartu su vienu LSS biuro nariu vykti norą išreiškė Justinas
Motiejūnas (registracijos mokestį sumoka LSS, o bilietus įsigyja pats). Taip pat gegužės
mėnesį, Norvegijoje vyks ESU Valdybos susitikimas, kuriame dalyvaus du biuro nariai ir
vienas Tarybos narys, daugiau informacijos bus suteikta artėjant renginiui.
Vyksta balsavimas dėl Justino Motiejūno delegavimo į ESU Konventą
BALSAVIMAS: vienbalsiai priimta Justino Motiejūno delegavimui.
15. LSS Mentorystės programa;

Aistė Bikmanaitė pristatė LSS Mentorystės programą, programoje užsiregistravusių
ugdytinių bei mentorių skaičių. Taip pat buvo pristatytas programos atidarymo renginys,
kuris vyks vasario 4 d.
16.

Lietuvos studentų sąjungos strategijos išoriniai tikslai;

Paulius Baltokas ir Karolina Bakanauskaitė pristatė atliktus strategijos darbo grupės
rezultatus: buvo išskirti trys pagrindiniai tikslai, kalbėta apie tikslų konkretumo ir
abstraktumo lygius.
Pasisakė: Kasparas Nacius (KVK SA), Mindaugas Grigas (VDU SA), Margarita Vagdarytė
(ŠUSA), Živilė Krikštaponytė (KUSS), Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Renata Lapėnienė
(VIKO SA), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Laura Ladietaitė (VGTU SA).
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SIŪLYMAS: strategijos išoriniai tikslai turi būti drąsūs, tačiau pasiekiami. Grąžinti šį darbą
Tarybos seminarui vasario 16 d., gautą rezultatą išdiskutuoti regionuose ir teikti Tarybos
tvirtinimui.
17. Kiti klausimai:
• Dėl seniūnų modelių ir buhalterių ir administratorių mokymų medžiagos;
Buvo išreikštas poreikis informacijai dėl seniūnų modelio ir buhalterių ir administratorių
mokymų medžiagos. Minėta medžiaga buvo pateikta anksčiau, esant poreikiui medžiagą
galima siųsti pakartotinai.
• Dėl motyvacinių laiškų abiturientams stojantiems į pedagogikos studijas;
Motyvaciniai laiškai, kuriuos reikia pildyti prieš stojant į pedagogikos studijas, buvo įvesti tam,
kad pedagogai einantys dirbti į mokyklas būtų motyvuoti ir norėtų dirbti. Taipogi Lietuvos
studentų sąjunga visuomet laikėsi pozicijos, kad studijos turi būti labiau personalizuotos.
• Dėl Valstybinio studijų fondo stipendijų;
Valstybinio studijų fondo stipendijos nėra skiriamos studentams, dirbantiems sezoninius
darbus, todėl atsiranda problemų norint suderinti darbą sezoniniu laikotarpiu ir poreikį gauti
stipendiją studijų laikotarpiu.
• Dėl European Youth Forum;
Lietuvos studentų sąjunga gavo kvietimą dalyvauti European Youth Forum, tikėtina, kad bus
priimta daugiau nei du norintys dalyvauti. Reikia susimokėti už kelionės išlaidas, kurios vėliau
yra kompensuojamos pagal specialią formulę.
SIŪLYMAS: susitarti kas teikia paraiškas dalyvauti šiame European Youth Forum.
Renginyje dalyvauti norą išreiškė Karolina Bakanauskaitė, kitas deleguojamas žmogus bus
biuro narys.
BALSAVIMAS: European Youth Forum renginyje dalyvaus Karolina Bakanauskaitė ir vienas
biuro narys.
• Dėl akcijos „Taikos Glėbys“;
Aistė Bikmanaitė pristatė Laimono Žiulpos orgnizuojamą akciją „Taikos glėbys“. Akcijos
organizatoriai prašo Lietuvos studentų sąjungos savanorių, kurie užsiimtų šia akcija ir
sudarytų darbo grupę. Darbo grupės tikslas – paruošti pasaulinę sklaidos strategiją.
Savivaldos sutinka už sklaidos priemones.
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SIŪLYMAS: prisidėti prie šios akcijos informacine sklaida.
•

Dėl kito Tarybos posėdžio;

Kitas Tarybos posėdis vyks Klaipėdos universitete. Siūloma posėdžio data kovo 10 d.
• Dėl valstybės nefinansuojamų studentai
Paulius Baltokas pristato pradėtą rinkti informaciją dėl valstybės nefinansuojamų studentų
stipendijų bei pateikė gautos informacijos duomenis.

Posėdžio pirmininkas

Paulius Baltokas

Posėdžio sekretorė

Kornelija Bukantaitė

