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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2015-11-12 Nr. 2015-11/12
Vilnius
Posėdis įvyko: 2015 m. lapkričio 12 d. 1000 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas
Posėdžio sekretorė: administratorė Kornelija Bukantaitė
Dalyvavo: priedas nr. 1
Kviestieji asmenys, svečiai: priedas nr. 2
DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Lietuvos studentų sąjungos 2015 rugpjūčio 7d. – lapkričio 11 d. veiklos ataskaitos
pristatymas ir tvirtinimas;
3. Valdybos kadencijos metu atliktų darbų pristatymas;
4. Valdybos narių rinkimai;
5. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos darbo grupės rezultatų;
6. Darbo grupės dėl socialinės dimensijos sudarymas;
7. Studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo nuostatų tvirtinimas;
8. Lietuvos studentų sąjungos pozicija dėl baigiamojo projekto mokyklose;
9. Informacinis klausimas dėl SEB ir ISIC;
10. Iniciatyvos „Besimokanti organizacija“ veiklų pristatymas;
11. Dėl Padėkos vakaro;
12. Komisijos Petro Vileišio nominacijos skyrimui sudarymas;
13. Rotacijos darbo grupės rezultatų pristatymas;
14. LSP Partnerystės programos ketvirčių pristatymas;
15. Informacinis klausimas dėl LSP fondo;
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16. Tarptautinės studentų dienos veiklų pristatymas;
17. Finansinė ataskaita;
18. Kiti klausimai.
1.SVARSTYTA.

Lietuvos

studentų

sąjungos

Tarybos

posėdžio

atidarymas,

darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdį atidarė ir sveikinimo žodį tarė rektorius Juozas Augutis, taip pat sveikinimo žodį tarė
Mindaugas Grigas bei pristatė šiuo metu VDU SA vykdomas veiklas. Paulius Baltokas pristatė
situaciją dėl mokslo ir studijų įstatymo, atidarė posėdį ir pristatė darbotvarkę.
SIŪLOMA: perkelti LSS finansinės ataskaitos pristatymą ir tvirtinimą po Valdybos rinkimų.
Prie kitų klausimų įtraukti šiuos:
•

Dėl darbo grupės sudarymo dėl užsienio studentų;

•

Dėl tikrųjų narių perkėlimo į nares stebėtojas;

•

Dėl LSS sąskrydžio 2016 organizatorių tvirtinimo.

BALSAVIMAS: vyksta balsavimas dėl finansinės ataskaitos perkėlimo po Valdybos rinkimų.
Už – 10, prieš – 6, susilaikė – 0.
NUTARTA: finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas perkeltas į klausimą po Valdybos
rinkimų; įtraukti papildomi klausimai.
2. Lietuvos studentų sąjungos 2015 m. rugpjūčio 7 d. – lapkričio 11 d. veiklos
ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
Vidinės komunikacijos koordinatorė Greta Kinkaitė pristatė ataskaitiniu laikotarpiu vykdytas
veiklas. Pristatytas atstovavimas LR Seime, LR Prezidentūroje, LR Vyriausybėje, Švietimo ir
mokslo ministerijoje, Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, Lietuvos universitetų rektorių
konferencijoje, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijoje. Taip pat pristatytas LSS biuro narių
dalyvavimas kitose veiklose, administraciniai darbai, bei šiuo metu vykdomos veiklos.
UŽDUOTI KLAUSIMAI: Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA),
Vytautas Ivanauskas (LSU SA).
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NUTARTA: informacija dėl mokymų laiko ir vietos bus siunčiama ne tik koordinatoriams, bet ir
savivaldų prezidentams; bendru sutarimu patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 7 d. – lapkričio 11 d.
veiklos ataskaita.
3. Valdybos kadencijos metu atliktų darbų pristatymas;
Lietuvos studentų sąjungos Valdybos narys Justinas Staugaitis pristatė Valdybos kadencijos
metu atliktus darbus. Pristatė inicijuotus darbus, palinkėjimus ir siūlymus ateinančiai Valdybos
kadencijai – siekti atrasti naujus įrankius vykdyti tolimesnę LSS veiklą, o taip pat apsibrėžti
aiškią LSS Valdybos veiklą.

4. Valdybos narių rinkimai;
Prezidentas Paulius Baltokas pristatė Valdybos organo svarbą vykdant LSS veiklą, taip pat
pristatė Valdybos narių rinkimo tvarką. Pagal LSS Reglamento, patvirtinto Lietuvos studentų
sąjungos 2014 m. kovo mėn. 29 d. Konferencijoje, 5.5.3 punktą, kandidatas turi surinkti
daugiau nei pusę balsų – pagal posėdyje dalyvaujančių narių skaičių, tai yra 9 balsai.
Pasisako į Valdybos narius kandidatuojantys asmenys: Dovydas Kinderys, Gintarė Kareivaitė,
Dionis Martsinkevichus, Mažvydas Savickas, Justinas Petkus, taip per perskaitytas Dianos
Mickutės perduotas laiškas Tarybai.
Sudaroma balsų skaičiavimo komisija:
Paulius Baltokas siūlo Moniką Simaškaitę, Monika Simaškaitė sutinka; Justiną Staugaitį,
Justinas Staugaitis nesutinka. Aistė Bikmanaitė siūlo Gabrielę Špejeraitę, Gabrielė Špejeraitė
sutinka. Justina Jakubavičiūtė siūlo Viktoriją Kačergytę, Viktorija Kačergytė sutinka.
Balsų skaičiavimo komisija patvirtinta.
Kvorumas yra.
Vyksta balsavimas.
Balsadėžėje rasta biuletenių: 16
Kauno regionas
Dovydas Kinderys: už - 13; prieš – 1, susilaikė – 2;
Justinas Petkus: už - 13, prieš – 3, susilaikė – 0;
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Klaipėdos regionas
Diana Mickutė: už – 10, prieš – 5, susilaikė – 1;
Gintarė Kareivaitė: už – 11, prieš – 4, susilaikė – 1;
Vilniaus regionas
Dionis Martsinkevichus: už -14, prieš – 0, susilaikė – 2;
Mažvydas Savickas: už – 15, prieš – 1, susilaikė – 0.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Lietuvos studentų sąjungos Valdybą sudaro:
Dovydas Kinderys, Justinas Petkus, Diana Mickutė, Gintarė Kareivaitė, Dionis Martsinkevichus,
Mažvydas Savickas.
5. Finansinė ataskaita;
Prezidentas Paulius Baltokas patikslino gegužės 3 d. – liepos 31 d. ataskaitiniu laikotarpiu
teiktą finansinę ataskaitą. Taip pat pristatė rugpjūčio 1 d.

– spalio 31 d. ataskaitinio

laikotarpio finansinę ataskaitą.
UŽDUOTI KLAUSIMAI: Justinas Motiejūnas (MRUSA), Renata Lapėnienė (VIKO SA), Mindaugas
Grigas (VDU SA), Linas Celencevičius (VTDK SA), Margarita Vagdarytė (ŠUSA)
NUTARTA: patikslinta gegužės 3 d. – liepos 31 d. ir rugpjūčio 1 d. – spalio 31 d. finansinės
ataskaitos vienbalsiai patvirtintos.

6. Dėl Lietuvos studentų sąjungos strategijos darbo grupės rezultatų;
Prezidentas Paulius Baltokas pristatė LSS strategijos darbo grupės sudėtį, rezultatus, kaip
vyko strategijos kūrimo procesas, taip pat koks yra tolimesnis jos eigos planas. Pristatė
sudėtines strategijos dalis – misiją, viziją, vertybes, norą įsivardinti pagrindinius aukštojo
mokslo pažangos tikslus. Išsakė svarbius strategijos elementus dėl pozicijų formavimo,
įgyvendinimo proceso pokyčių veiklos kryptis, ilgalaikių pozicijų formavimą, lobizmo veiklų
efektyvumą, studentų problemų sprendimų sistemiškumą, savivaldų atstovaujamų studentų
apimties didinimą. (Priedas nr. 3)
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Pristatytos pagrindinės žmonių išteklių ir finansinių išteklių stiprinimo veiklų kryptys. Siūloma
pagrindinių aukštojo mokslo pažangos veiklų krypčių tikslų kūrimą išdiskutuoti per Tarybos
seminarą, vėliau rezultatai būtų aptariami regionuose, o pristatytas mintis teikti Valdybai.
Galutinis strategijos variantas turi būti patvirtintas Tarybos ir teikiamas Konferencijai.
UŽDUOTI KLAUSIMAI: Živilė Krikštaponytė (KUSS).
SIŪLOMA: pagrindinių aukštojo mokslo pažangos veiklų krypčių tikslų kūrimą išdiskutuoti per
Tarybos seminarą, rezultatus pateikti nagrinėti regionams ir Valdybai, vėliau darbo rezultatai
būtų pristatyti tvirtinti Valdybai ir Konferencijai. Į strategijos darbo grupę pasisiūlė šie
Tarybos nariai: Karolina Bakanauskaitė, Kasparas Nacius, Mindaugas Grigas. Grupės vadovu
siūlomas Andrius Zalitis. Iki sausio pradžios darbo grupė turėtų susitikti apsvarstyti
pasiūlymus.
NUSPRĘSTA: ankstesnės strategijos darbo grupės darbas, nauja strategijos darbo grupė ir
veiklos eiga patvirtinti vienbalsiai.
7. Darbo grupės dėl socialinės dimensijos sudarymas;
Viceprezidentė Birutė Noreikaitė pristatė Andriaus Zaličio kuruojamą klausimą dėl darbo
grupės sudarymo dėl socialinės dimensijos. Šios darbo grupės nariai taptų socialinės
dimensijos ekspertais, galėtų toliau plėtoti ir vystyti darbo grupės veiklą, nes nėra nusimatytų
aiškių ir konkrečių tikslų. Pageidautina kandidatų, kurie norėtų domėtis užsienio šalių praktika,
daug domėtis ir skaityti, prašoma 2-3 žmonių.
UŽDUOTI KLAUSIMAI: Justinas Motiejūnas (MRUSA), Kasparas Nacius (KVK SA), Margarita
Vagdarytė (ŠUSA).
SIŪLOMA: savo kandidatūras į darbo grupę iškėlė šie Tarybos nariai: Justinas Motiejūnas,
Kasparas Nacius, Margarita Vagdarytė.
NUSPRĘSTA: iniciatyvinė grupė vienbalsiai patvirtinta.

Skelbiama 10 min pertrauka. Protokolinis įrašas - vienas Tarybos narys paliko posėdį.
Kvorumas yra.
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8. Studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo nuostatų
tvirtinimas;
Viceprezidentė Birutė Noreikaitė pristatė studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių
valdymo vertinimo nuostatų kontekstą, vertinimo tikslą, sritis, eigą, paramos skyrimą, taškų
skaičiavimą, tolimesnius veiksmus bei šio dokumento perspektyvas ateityje integruoti vidinės
savianalizės dalį ir susieti su narystės klausimais. (Priedas nr. 4)
UŽDUOTI KLAUSIMAI: Margarita Vagdarytė (ŠUSA), Justinas Motiejūnas (MRUSA), Karolina
Bakanauskaitė (LEU SA), Mažvydas Savickas (ISM SA), Justinas Petkus (VDU SA)
SIŪLYMAS: į nuostatus įtraukti ir techninius reikalavimus.
BALSAVIMAS: už – 14, prieš – 0, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA: studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo nuostatai
patvirtinti.
9. Lietuvos studentų sąjungos pozicija dėl baigiamojo projekto mokyklose;
Prezidentas Paulius Baltokas pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos projektą dėl brandos
darbo, kuris būtų vertinamas mokytojų komisijoje. Vėliau šis brandos darbo įvertinimas
atsispindėtų stojant į aukštąją mokyklą, tai reiškia, kad būtų įtraukta į LAMABPO sistemą. Iš
dalies

šis

darbas

galėtų

pakeisti

vieną

iš

brandos

egzaminų.

PASISAKĖ: Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Mindaugas Grigas (VDU SA), Živilė Krikštaponytė
(KUSS), Karolina Bakanauskaitė (LEU SA), Margarita Vagdarytė (ŠUSA), Justinas Motiejūnas
(MRUSA), Vytautas Ivanauskas (LSU SA), Justinas Petkus (VDU SA).
POZICIJA: Projektas nėra iki galo aiškus. LSS laikosi pozicijos, jog stojimus reikia
individualizuoti, galbūt darbą vertinant kaip motyvacinį laišką. LSS nepritars tokio darbo
įtraukimui į vertinimą, kol nebus nacionalinės vertinimo sistemos.
10. Informacinis klausimas dėl SEB ir ISIC;
Prezidentas Paulius Baltokas pristato informacinį klausimą dėl SEB ir ISIC. Konkurentai,
teikiantys panašias paslaugas į LSS, vis aktyviau vykdo savo veiklą aukštosiose mokyklose.
Pageidaujama, kad savivaldų prezidentai išsiaiškintų su kokiais bankais dirba jų aukštųjų
mokyklų centrai ir praneštų LSS biurui, kad būtų galima tikslingai vykdyti tolimesnę veiklą.
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PASISAKĖ: Renata Lapėnienė (VIKO SA), Margarita Vagdarytė (ŠUSA), Justinas Petkus (VDU
SA), Mindaugas Valkavičius (KTU SA).
SIŪLOMA: persiųsti informacinius laiškus aukštosioms mokykloms dėl LSP tarptautiškumo.
11. Iniciatyvos „Besimokanti organizacija“ veiklų pristatymas;
Organizacijos stiprinimo vadovė Aistė Bikmanaitė pristato tikslą - kad LSS būtų besimokanti
ir mokanti organizacija. Pristatyta informacija dėl mokymų ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk.“.
Taip pat pristatyta debatų veikla, kuri bus vykdoma visuose mokymuose tam, kad studentų
atstovai gebėtų formuluoti teiginius ir argumentuotai ginti pozicijas. Pristatyta skaitymų
idėja, jog savivaldų nariai galėtų ugdyti savo bendrąsias kompetencijas. Iš anksto bus
siunčiama medžiaga, su kuria susipažinus vėliau bus vykdomos diskusijos pasiūlyta tematika.
Taip pat pristatyta mentorystės programa, kuri yra skirta kompetencijų kėlimui ir patirties
dalinimuisi. Pristatyti šios programos terminai, mentoriai ir paminėta, kad ugdytiniai bus
sąjungos nariai.
SIŪLYMAI: nepranešus apie užsiregistravusio savivaldos nario neatvykimą į mokymus tris
dienas iki mokymų, patirtos išlaidos bus išskaičiuojamos iš tikslinių išmokų. Taip pat siūloma
atsisakyti skaitymų idėjos, siųsti tik rekomendacinę medžiagą.
NUSPRĘSTA: vietoj skaitymų bus siunčiama rekomendacinė medžiaga. Nepranešus apie
užsiregistravusio dalyvio neatvykimą į mokymus prieš tris dienas, patirtos išlaidos bus
išskaičiuojamos iš tikslinių išmokų.
12. Dėl Padėkos vakaro;
Vidinės komunikacijos koordinatorė Greta Kinkaitė pristatė šių metų Kalėdinio padėkos vakaro
koncepciją, pasipildžiusia dienine dalimi „Žiemos sesija“, pristatytos kvotos, vieta, laikas.
Alumni bus kviečiami, tačiau be nakvynės. Skatinama skirti nominacijas, bei pageidautina
balsuoti „Geri darbai“, kur galima laimėti piniginį fondą.
13. Komisijos Petro Vileišio nominacijos skyrimui sudarymas;
Prezidentas Paulius Baltokas pristatė Petro Vileišio paramos fondą: nominaciją bei piniginę
stipendiją.
Norą būti komisijos nariais išreiškė: Linas Celencevičius ir Mindaugas Valkavičius.
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NUSPRĘSTA: vienbalsiai į Petro Vileišio skyrimo komisiją deleguojami Linas Celencevičius ir
Mindaugas Valkavičius.

14. Rotacijos darbo grupės rezultatų pristatymas;
Prezidentas Paulius Baltokas pristatė darbo grupės rezultatus: buvo atlikti siūlymai seimui,
pasirašyti kartu su LMS bei VU SA. Prašoma tvirtinti rezultatus ir tvirtinti darbo grupės
pabaigą.
BALSAVIMAS: vienbalsiai patvirtinti darbo grupės rezultatai ir grupės darbo pabaiga.
15. LSP Partnerystės programos ketvirčių pristatymas;
Verslo projektų vadybininkas Ričardas Rimkus pristatė trečio ketvirčio rezultatus. Šešios
savivaldos, kurios tinkamai susitvarkė sklaidos priemones, dalinsis beveik 500 EUR fondą. R.
Rimkus taip skatino įsidiegti sklaidos priemones visose savivaldose. Taip pat informavo, kad
kiekvienai savivaldai bus suteikta informacija dėl trūkstamų informacijos sklaidos priemonių.
Šis ketvirtis buvo skurdesnis dėl Verslo žinių atsiskyrimo.
16. Informacinis klausimas dėl LSP fondo;
Prezidentas Paulius Baltokas pristato klausimą dėl LSP fondo. Lapkričio mėnesį galima teikti
paraiškas LSP fondui, svarbu nepamiršti parašyti prašymą dėl finansavimo.
PASISAKĖ: Živilė Krikštaponytė (KUSS), Justinas Petkus (VDU SA), Margarita Vagdarytė
(ŠUSA).
SIŪLYMAI: į LSP projektinį fondą leisti pretenduoti tik savivaldoms narėms.
UŽKLAUSA: Živilė Krikštaponytė paprašė pateikti dviejų pastarųjų metų ataskaitą dėl
neįsisavintų LSP projektinių lėšų.
NUSPRĘSTA: per kitą Tarybos posėdį Živilė Krikštaponytė pateiks poziciją dėl tikrųjų narių ir
narių stebėtojų pretendavimo į LSP projektinį fondą. LSS biuras paruoš dviejų pastarųjų metų
ataskaitą dėl neįsisavintų LSP projektinių lėšų.
17. Tarptautinės studentų dienos veiklų pristatymas;
Regionai bei savivaldos pristatė veiklas, kurios bus vykdomas Tarptautinės studentų dienos
proga.
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PASISAKĖ: Mindaugas Valkavičius (KTU SA), Živilė Krikštaponytė (KUSS), Karolina
Bakanauskaitė (LEU SA), Margarita Vagdarytė (ŠUSA), Greta Rauličkaitė (AK SA).

18. Kiti klausimai:
•

Dėl darbo grupės sudarymo dėl užsienio studentų
Mindaugas Valkavičius pristatė klausimą, kad pradėjus dirbti su tarptautiniais studentais
atsiranda tam tikrų nesklandumų, ypač susijusių su studentais ne iš ES. Atsiranda didelių
problemų su vizomis, bei tų studentų įdarbinimu. Siūloma sukurti darbo grupę, kuri spręstų
klausimus dėl vizų ir įsidarbinimo.
SIŪLYMAS: skirti Mindaugą Valkavičių grupės pirminku. Taip pat į darbo grupę savo
kandidatūras iškėlė šie Tarybos nariai: Mindaugas Grigas (VDU SA), Živilė Krikštaponytė
(KUSS), Vytautas Ivanauskas (LSU SA), Gabrielė Motiejūnaitė (ISM SA).
Vyksta alternatyvus balsavimas: Mindaugas Grigas - 12, Živilė Krikštaponytė - 11, Vytautas
Ivanauskas - 5, Gabrielė Motiejūnaitė – 9.
Darbo grupę sudaro: Mindaugas Valkavičius, Mindaugas Grigas, Živilė Krikštaponytė, Gabrielė
Motiejūnaitė. LSS biuras deleguos žmogų į šią darbo grupę.

•

Dėl tikrųjų narių perkėlimo į nares stebėtojas

Margarita Vagdarytė pristato iškelto klausimo problemą dėl neaktyvių narių, kurie galėtų būti
perkeliami į narius stebėtojus. Tai būtų prevencija prieš kvorumo nebuvimą.
Aistė Bikmanaitė pristato esamą situaciją dėl labiausiai neveiksnių savivaldų – TTVAM SA ir
ŽK SA. Paulius Baltokas priminė, kad pagal LSS Reglamentą 11.7 punktą: „Tikrojo nario
narystė LSS gali būti peržiūrėta (priimamas sprendimas pašalinti iš LSS ar Tikrojo nario
statuso pakeitimas Nariu stebėtoju) Konferencijoje Tarybos teikimu. Inicijuoti Studentų
savivaldos (Tikrojo nario) narystės peržiūrėjimo klausimą gali Valdyba arba 1/3 Tikrųjų narių.
Taryba, spręsdama ar teikti Konferencijai Tikrojo nario narystės peržiūrėjimą, atsižvelgia į tai,
ar Studentų savivalda veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Įstatams,
Reglamentui, ar organizacijos veikla neprieštarauja LSS tikslams ir interesams, ar Studentų
savivalda vykdo kokią nors veiklą.“
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•

Dėl LSS sąskrydžio 2016 tvirtinimo

Justina Jakubavičiūtė (KK SA) pasiūlė savo savivaldos kandidatūrą „LSS vasaros sąskrydžio
2016“ organizavimui.
NUSPRĘSTA: „LSS vasaros sąskrydį 2016“ organizuos KK SA.
Pirmininkas

Paulius Baltokas

Sekretorė

Kornelija Bukantaitė

