LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 – 07 - 03 Nr. P Vilnius

Posėdžio data: 2018 m. liepos 3 d. 19:00 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas
Posėdžio sekretorė: organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė
Dalyvavo: 5 atstovai (sąrašas pridedamas, 1 priedas)
Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

DARBOTVARKĖ (2 priedas):

1.

Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės

tvirtinimas;

1.

2.

Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas;

3.

Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. pirmojo ir antrojo ketvirčio finansinė ataskaita;

4.

Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo lėšų skirstymas;

5.

Lėšų skyrimas savivaldoms už atliktą vertinimą;

6.

Kiti klausimai.

SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės

tvirtinimas;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Posėdžio metu Valdybos narė Uršulė pasiteiravo, ar būtų galima pamatyti praeitame posėdyje
patvirtintą LSS biudžetą ir veiklos planą, prezidentas Eigirdas Sarkanas įsipareigojo juos
atsiųsti Valdybai el. paštu, tad šis klausimas į darbotvarkę neįtraukiamas.

Valdybos narys Dovydas Kinderys pasiūlė į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl praeito Valdybos
posėdžio nutarimų įgyvendinimo ties punktu „kiti klausimai“. Posėdžio pirmininkas Eigirdas
Sarkanas pasiūlė po Paramos fondo lėšų skirstymo įtraukti klausimą apie 2015 m. – 2018 m.
teiktų ir įgyvendintų projektų situaciją. Valdybos nariai bendru sutarimu nusprendė po
darbotvarkės ir sekretoriaus tvirtinimo pradėti nuo Paramos fondo lėšų skirstymo, kad
negaišintų susirinkusių gintis projektus posėdžio svečių.

Atsižvelgiant į darbotvarkės pakeitimus ir papildomus klausimus, siūloma darbotvarkę
išdėstyti tokia tvarka:

1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas;
3. Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo lėšų skirstymas;
4. 2015 m. – 2018 m. teiktų ir įgyvendintų projektų situacija;
5. Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. pirmojo ir antrojo ketvirčio finansinė ataskaita;
6. Lėšų skyrimas savivaldoms už atliktą vertinimą;
7. Kiti klausimai:
7.1 Dėl praeito Valdybos posėdžio nutarimų įgyvendinimo

NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai.

2.

SVARSTYTA. Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Prezidentas Eigirdas Sarkanas, primindamas, kad LSS biuras neturi nuolatinės administratorės,
pasiūlė sekretoriauti organizacijos stiprinimo vadovę Justiną Štrimaitytę.
SIŪLYMAS: patvirtinti posėdžio sekretorę Justiną Štrimaitytę.

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinti posėdžio sekretorę organizacijos stiprinimo vadovę Justiną
Štrimaitytę.

3.

SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos Paramos fondo lėšų skirstymas;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta: projektų vadovė Sandra Matoškaitė pristatė LSS Paramos fondo apžvalgą. 2018 m.
fondui buvo skirta 15 000 eur., ilgalaikiams projektams buvo išdalinta 10 212,36 eur., tad šiam
projektų teikimui Valdyba turi galimybę skirti 4 787,64 eur.. Pagal pateiktas paraiškas, iš
savivaldų buvo prašoma 22 057,55 eur., tuo tarpu pagal pateiktas ekspertų rekomendacijas,
buvo siūloma finansuoti projektų už 6 770,15 eur., neįskaitant institucinės paramos projektų.
Šio projektų teikimo metu buvo sulaukta 19 paraiškų, iš kurių sulauktos 4 paraiškos iš kolegijų
ir 15 paraiškų iš universitetų studentų savivaldų, taip pat gauti 4 institucinės paramos
prašymai. Viso teikime dalyvavo 11 studentų savivaldų (2 kolegijos, 9 universitetai).
Bendros vertintojų įžvalgos ir siūlymai buvo lankytis įgyvendinamuose projektuose, projektų
metu pristatyti LSS organizaciją, daugiau mokyti savivaldas taisyklingai rašyti projektus,
atsižvelgti į BDPR.
Projektai pristatomi pagal LSS prioritetines veiklų rūšis ir skirtų balų vidurkio dydį. Institucinės
paramos paraiškos pristatomos pabaigoje.

SIŪLYMAS: nevertinti projektų, kurie vertintojų buvo įvertinti neigiamai (nesiekia 40 balų
ribos) išskyrus tuos, kurie buvo akademinio prioriteto.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta tokiai vertinimo tvarkai.

1. KTU SA „Tyrėjų naktis“ prašoma suma 628,15 eur. Siūloma skirti 620,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 5‚ prieš – 0‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Skirti 620,00 eur.

2. KUSS „Seniūnų mokymai“ prašoma suma 349,90 eur.. Siūloma skirti 349,90 eur.
BALSAVIMAS: už – 5‚ prieš – 0‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Skirti 349,90 eur.

3. KK SA „Atstovauju, nes žinau’18“ prašoma suma 910,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 0‚ prieš – 5‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

4. KK SA „BŪK Lyderis’19“ prašoma suma 1295,00 eur.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta projekto nevertinti dėl neatitikimo kriterijams.

5. KK SA „Rudens akademija’18“ prašoma suma 1492,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 0‚ prieš – 1‚ susilaiko – 4.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

6. VDU SA „Subalansuotas FUX‘as‘18“ prašoma suma 2100,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 0‚ prieš – 2‚ susilaiko – 3.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

7. LSU SA „Studento kailyje“ prašoma suma 2553,52 eur.. Siūloma skirti 300,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 3‚ prieš – 1‚ susilaiko – 1.
NUTARTA. Skirti 300,00 eur. su galimybe patiems persiskirstyti biudžetą.

8. KTU SA „GrandSoc“ Prašoma suma 350,00 eur. Siūloma skirti 350,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 5‚ prieš – 0‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Skirti 350,00 eur.

9. ASU SA „Seniūnų darbo grupės kokybės vertinimas“ prašoma suma 238,00 eur. Siūloma
skirti 238,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 5‚ prieš – 0‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Skirti 238,00 eur.

10. KTU SA „Trikampio mokymai“ prašoma suma 746,22 eur., siūloma skirti 500 eur.
BALSAVIMAS: už – 4‚ prieš – 1‚ susilaiko – 0.

NUTARTA. Skirti 500,00 eur.

11. ASU SA „Šok į studento batus“ prašoma suma 218,60 eur. Siūloma skirti 185,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 5‚ prieš – 0‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Skirti 185,00 eur.

12. ISM SA „ISM SA Potencialo plėtojimo programa“ prašoma suma 931,50 eur. Siūloma skirti
350,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 5‚ prieš – 0‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Skirti 350,00 eur. su galimybe persiskirstyti biudžetą.

13. EHU SU „Amendment of the Statute of the Students’ Union and Anti-Discrimination
Round Table“ prašoma suma 530,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 0‚ prieš – 5‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

14. ISM SA „Tarptautinio socialinio verslo situacijų konkurso Creative Shock finalinė
konferencija“ prašoma suma 1000,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 3‚ prieš – 0‚ susilaiko – 2.
NUTARTA. Skirti 1000,00 eur.

15. KTU SA „Without brakes“ prašoma suma 1139,28 eur. Siūloma skirti 500,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 5‚ prieš – 0‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Skirti 500,00 eur.

16. ŠUSA „Mokymų ciklas: „Studentai – studentams““ prašoma suma 1850,00 eur. NUTARTA.
Bendru sutarimu nutarta projekto nevertinti dėl neatitikimo kriterijams.

17. VGTU SA „Savarankiško mokymosi ir laisvalaikio erdvė“ prašoma skirti 1762,22 eur.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta projekto nevertinti, nes VGTU SA atsiėmė paraišką.

18. KVK SA „Šok į studentiškus batus“ prašoma suma 2463,16 eur.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta projekto nevertinti dėl neatitikimo kriterijams.

19. VDU SA „Moksleivi, pabūk studentu“ prašoma suma 1500 eur.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta projekto nevertinti dėl neatitikimo kriterijams.

Projektai dėl institucinės paramos:
1. ASU SA – projektorius 419,00 eur.
BALSAVIMAS: už – 1‚ prieš – 4‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

2. ASU SA – spausdintuvas 299,99 eur.
BALSAVIMAS: už – 1‚ prieš – 4‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

3. KVK SA – dronas 2113,95 eur.
BALSAVIMAS: už – 0‚ prieš – 5‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

4. ŠUSA – Nešiojamas kompiuteris 950,00 eur., bevielė pelė 12,94 eur., išorinis kietasis diskas
123 eur. ŠUSA prašo 1500 eur., nors bendroje sumoje prekės kainuoja 1085,94 eur.
BALSAVIMAS: už – 2‚ prieš – 3‚ susilaiko – 0.
NUTARTA. Finansavimo neskirti.

4.

SVARSTYTA. 2015 m. – 2018 m. teiktų ir įgyvendintų projektų situacija;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta teiktų projektų skaičius, įsisavintos sumos, proporcijos tarp tikrųjų narių ir
stebėtojų. Diskutuota apie LSS LSP paramos fondo naikinimą.

SIŪLYMAS: Įvertinus savivaldų projektų situaciją nuo 2015m. iki 2018m., nuspręsta nuo 2019m.
atsisakyti LSS LSP Paramos fondo, tačiau su sąlyga kelti vienkartines išmokas savivaldoms už
LSP tarpininkavimą bei sukurti atskirą tikslingą, mažesnės apimties fondą su aiškiais ir
konkrečiais reikalavimais.
BALSAVIMAS: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
NUTARTA. Nuo 2019m. atsisakyti LSS LSP paramos fondo su sąlygomis

SIŪLYMAS: dalį pinigų už 2017 m. susimokėti dabar ir, jeigu leis galimybės, iš 2018 m. biudžeto
apmokėti iškart prieš ataskaitų pateikimą.
BALSAVIMAS: Bendru sutarimu pritarta siūlymui.
NUTARTA. Už 2017 m. vykdytus projektus atsiskaityti su savivaldomis artimiausiu metu. Už
2018 m. vykdytus projektus atsiskaitymo data bus nuspęsta rudenį Valdybos posėdyje,
atsižvelgus į esančią situaciją.

5.

SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. pirmojo ir antrojo ketvirčio finansinė

ataskaita;

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta: Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. pirmojo ir antrojo ketvirčio finansinė ataskaita.
Viso yra išlaidų - 73 781,88 eur., pajamų – 44 188, 73 eur.

NUTARTA. Išklausyta Lietuvos studentų sąjungos 2018 m. I ir II ketvirčio finansinė ataskaita,
klausimas informacinio pobūdžio, nutarimas nepriimtas.

6.

SVARSTYTA. Lėšų skyrimas savivaldoms už atliktą vertinimą;
Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta: savivaldų kokybės vertinimas pradėtas 2017 m. Viso 9 savivaldos pateikė
dokumentus dalyvauti savianalizėje, iš kurių tik 5 atliko viską iki pabaigos. Pagal susitarimą su
Taryba, LSS biuras įsipareigojo finansiškai paskatinti geriausiai pasirodžiusius

SIŪLYMAS: finansiškai paskatinti visas 5 savivaldas (KUSS, MRUSA, LSU SA, VIKO SA, ISM SA),
kiekvienai iš jų skiriant po 200,00 eur. ir apdovanoti 500,00 eur. savivaldą, kurios atliktos
savianalizės rezultatai buvo geriausi (KUSS).
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta.

7.

SVARSTYTA. Kiti klausimai:

Pranešėjas: Valdybos narys Dovydas Kinderys.
Nagrinėtas praeitos Valdybos protokolas, kuriame buvo peržvelgti visi vykę
įsipareigojimai.
Buhalterė. Prezidentas Eigirdas Sarkanas buvo įpareigotas atleisti buhalterę, atleidimo
nebuvo, tačiau planuojama, kad buhalterė bus informuota apie atleidimą 07.04. Valdybos
narys Mantas Simanavičius patarė persižiūrėti darbo kodekso atnaujinimus, kurio
nutarimai šiuo metu yra palankesni darbdaviui.
Webgroups. Webgroups jau sumokėjo Lietuvos studentų sąjungai 5 000,00 eur. (už 2017
m. II, III, IV ketvirtį bei 2018 m. I ketvirtį) dar liko sumokėti virš 7 000,00 eur., Sąjunga šiuo
metu yra gavusi visas ataskaitas ir suderinimo aktus. Taip pat Sąjunga kas mėnesį moka
po 400,00 eur. už serverio priežiūrą, tačiau priežiūra vyksta tik pagal faktą, o ne praktiškai,
tad bus siekiama susigrąžinti bent pusę mokėtos sumos už praėjusius metus.
VU SA. Šiuo metu yra išsiųstas raštas VU SA dėl sutarties keitimo, atsižvelgiant į tai, kad
yra sumokėta visa skola, pagal sutartį nei mes, nei jie neturime vykdyti kai kurių punktų,
kadangi pasikeitęs ministrės įsakymas ir kiti poįstatyminiai aktai. Po rašto išsiuntimo
sąjunga iš VU SA gavo raštą, kad viskas yra tvarkoje ir galime planuotis susitikimą
ateinančią savaitę. Būsimame susitikime Eigirdo Sarkano pagrindinis tikslas yra kainos
sumažinimas. Įpareigotas

Valdybos, prezidentas

buvo

susitikęs

su

teisininku

pasikonsultuoti dėl sutarties nutraukimo. Anot teisininko, nutraukus sutartį atsiranda
daug grėsmių ir galimų sankcijų, nes sutartyje yra netinkamai įvardintas punktas dėl
sutarties nutraukimo ir šioje vietoje kyla daug neaiškumų. Teoriškai, jeigu Sąjunga eitų į
teismą, tikėtina, kad teismas priimtų palankų sprendimą VU SA, kadangi tokiu atveju,
Sąjunga, nutraukdama sutartį, palieka studentus nežinioje su numatoma grėsme, kad
studentai neturės LSP, o pagal sutartį VU SA yra nurodomas kaip tam tikras šios paslaugos

tiekėjas. Dovydas Kinderys pastebėjo, kad atsisakius visų VU SA atsakomybių, LSS lieka
tiesiogiai atsakingas už LSP platinimą VU studentams. Valdyba pataria, aptarus su
teisininku, susiplanuoti, kaip persirašyti sutartį artimiausiu metu, ir tada pasidaryti
strategiją dėl sutarties techninių detalių ir būsimo nutraukimo ateityje, kai bus palanki
politinė situacija. Strategija turėtų prasidėti nuo istorijos, esamų dokumentų, esamos
situacijos šiai dienai, derybų artimiausiu metu su VU SA. Taip pat svarbu aptarti visus
finansinius saugiklius su buhaltere.
Dėl automobilio. Kolkas nieko nepadaryta. Justina Štrimaitytė įsipareigoja per ateinančią
savaitę įdėti skelbimą dėl automobilio pardavimo.
Dėl darbo grupės struktūros keitimui. Principiniai sprendimai yra, per kitą susitikimą
planuojama išklausyti visų esančių įžvalgas, nes praeitą kartą nedalyvavo Klaipėdos
regionas. Kolkas turimas sutarimas dėl Valdybos: kiekvienas regionas pats pas save
išsirenka po 1 kandidatą ir 3 asmenims skelbiamas viešas konkursas.
PVM. Dovydas Kinderys teigia, jog galima susigrąžinti Sąjungai PVM, preliminariai
paskaičiavus, vien nuo Lodvilos padelių pavyktų susigražinti 10 290,00 eur., o bendrai apie
20 000,00 eur. pagal jį naujas buhalteris turėtų kartu su teisininku sugalvoti, kaip
susigražinti PVM (įsteigti juridinį asmenį, kuris galėtų būti mažoji bendrija, UAB arba kt.).
Valdyba pataria pasidomėti galimybėmis dėl VMI permokos.
Dėl valytojos. Valdyba rekomenduoja pasidomėti, kiek rinkoje kainuoja pirkti tokią
paslaugą viešaisiais pirkimais.

NUTARTA. Klausimas informacinio pobūdžio, nutarimas nepriimtas.
Posėdžio pirmininkas

Eigirdas Sarkanas

Posėdžio sekretorė

Justina Štrimaitytė

