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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016-03-19 Nr. 2016-03/19
Kaunas

Posėdžio data: 2016 m. kovo 19 d.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Paulius Baltokas
Posėdžio sekretorė: biuro administratorė Kornelija Bukantaitė
Dalyvavo: (sąrašas pridedamas, 1 priedas)
Kviestieji asmenys, svečiai: (sąrašas pridedamas, 1 priedas)

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės
tvirtinimas;
DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės
tvirtinimas;
2. Lietuvos

sveikatos

mokslų

universiteto

Studentų

atstovybės

skolos

išmokėjimas;
3. Lietuvos studentų sąjungos strategijos projekto pristatymas;
4. Dėl „Įdarbinimo projekto“ sutarties.
NUTARTA: bendru Valdybos narių pritarimu darbotvarkė patvirtinta.

2. SVARSTYTA. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės
skolos išmokėjimas;
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės prezidentas Laurynas
Jarukas išreiškė susirūpinimą dėl ilgai neišmokėtos skolos ir turint omenyje artėjančią

2/ 3

LSMU ir KTU konsolidaciją norima skolą atgauti ne per 4 metus, kaip tai yra numatyta
Lietuvos studentų sąjungos 2016 m. biudžete, bet per 1-2 metus. Paulius Baltokas
pristato esamą situaciją Valdybos nariams, tai, kad pirmoji įmoka (1250 EUR) yra jau
atlikta bei numatomą tolimesnį skolos išmokėjimo planą.
SIŪLYMAS: antrąją įmoką (1250 EUR) atlikti kaip ir numatyta biudžete 2017 m., o
likusią skolos sumą (2500 EUR) padengti per ateinančius dvejus metus konkrečiomis
paslaugomis.
BALSAVIMAS:

UŽ

–

4,

PRIEŠ

–

0,

SUSILAIKĖ

–

0.

NUTARTA: LSMU SA skolą gražinti per dvejus kalendorinius metus dalį sumos
pervedant į banko sąskaitą, o kitą dalį padengiant konkrečiomis paslaugomis.

3. Lietuvos studentų sąjungos strategijos projekto pristatymas;
Paulius Baltokas pristatė Lietuvos studentų sąjungos strategijos rašymo eigą bei
išorinius tikslus.
SIŪLYMAS: išgryninti kaip ir kokios pozicijos turi atsirasti; išbraukti 3.3 punktą; 64
eilutėje įdėti skaitinę išraišką; 123 eilutėje įterpti „ištęstinių studijų studentai,
rezidentai“. Taip pat siūloma susitikti kovo 23 d. paruošus konkrečius pasiūlymus LSS
strategijos projektui
BALSAVIMAS: bendru Valdybos narių pritarimu kovo 23 d. bus organizuojamas
susitikimas dėl konkrečių pasiūlymų LSS strategijos projektui.
4. Dėl „Įdarbinimo projekto“ sutarties;
Ričardas Rimkus pristato studentas.lt portalo veikimo pobūdį, kokie yra vykdymo
etapai, veikimo principai ir tolimesnius veiklos su šiuo portalu žingsnius. Taip pat
paminėta, kad studentai šiame portale galės kaupti savo portfolio ir taip įmonės,
ieškančios darbuotojų galės lengviau rasti tinkamą žmogų. Paulius Baltokas pristatė
įdarbinimo projekto sutartį po paskutiniojo susitikimo su „WEBGROUP projektai“
komanda.
SIŪLYMAS: Dovydas Kinderys kartu su Ričardu Rimkumi sukuria realų verslo planą
šiam projektui, Paulius Baltokas kartu su Dovydu Kinderiu susitinka su teisininku dėl
sutarties, tuomet organizuojamas susitikimas su „WEBGROUP projektai“.
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BALSAVIMAS: bendru Valdybos narių pritarimu siūlymai patvirtinti.

Pirmininkas
Sekretorė

Paulius Baltokas
Kornelija Bukantaitė

