
 

 
LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

2018 m. spalio 28 d. (sekmadienis) 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilnius 

 

Posėdis įvyko: 2018 m. spalio 28 d. 12 val.  

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas  

Posėdžio sekretorius: viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė  

Dalyvavo: atstovai (sąrašas pridedamas 1 priede).  

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 1 priede). 

Darbotvarkė (2 priedas):  

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 

tvirtinimas; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

2. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretoriaus (-ės) tvirtinimas; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

3. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-08-01 – 2018-10-01) 

pristatymas, tvirtinimas;  

Prezidentas Eigirdas Sarkanas  

4. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės finansinės veiklos ataskaitos (2018-08-01 – 

2018-09-30) pristatymas; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

5. Švietimo ir mokslo ministerijos informacija dėl Bologna follow up group; 

ŠMM atstovas Andrius Zalitis 

6. Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo modelio; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

7. Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo struktūros keitimas;  

Prezidentas Eigirdas Sarkanas ir projektų vadovė Sandra Matoškaitė  

8. Dėl Lietuvos studentų sąjungos prezidento ir viceprezidento atlyginimo; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 



 

9. Lietuvos studentų sąjungos savivaldų vertinimo tarpinių rezultatų bei eigos 

pristatymas; 

Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė 

10. Dėl Lietuvos studentų sąjungos atstovo delegavimo į Studijų kokybės vertinimo 

centro Studijų komisiją; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

11. Dėl dėstytojų kompetencijų tobulinimo priemonių. ŠMM darbo grupės rezultatų 

pristatymas; 

Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė 

12. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 

tvirtinimas; 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Atsižvelgiant į darbotvarkės pakeitimus ir papildomus klausimus siūloma darbotvarkę išdėstyti 

tokia tvarka: 

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 

tvirtinimas; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

2. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretoriaus (-ės) tvirtinimas; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

3. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-08-01 – 2018-10-

01) pristatymas, tvirtinimas;  

Prezidentas Eigirdas Sarkanas  

4. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės finansinės veiklos ataskaitos (2018-08-01 

– 2018-09-30) pristatymas; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

5. Švietimo ir mokslo ministerijos informacija dėl Bologna follow up group; 

ŠMM atstovas Andrius Zalitis 

6. Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo modelio; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

7. Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo struktūros keitimas;  



 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas ir projektų vadovė Sandra Matoškaitė  

8. Dėl Lietuvos studentų sąjungos prezidento ir viceprezidento atlyginimo; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

9. Lietuvos studentų sąjungos savivaldų vertinimo tarpinių rezultatų bei eigos 

pristatymas; 

Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė 

10. Dėl Lietuvos studentų sąjungos atstovo delegavimo į Studijų kokybės vertinimo 

centro Studijų komisiją; 

Prezidentas Eigirdas Sarkanas 

11. Dėl dėstytojų kompetencijų tobulinimo priemonių. ŠMM darbo grupės rezultatų 

pristatymas; 

Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė 

12. Kiti klausimai (informacija dėl Valdybos, 

NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretoriaus (-ės) tvirtinimas. 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Posėdžio sekretore pasiūlyta Viktorija Žilinskaitė.  

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretore patvirtinta Viktorija 

Žilinskaitė.  

 

3. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-08-01 – 2018-10-

01) pristatymas, tvirtinimas. 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Pristatyta 2018-08-01 – 2018-10-01 tarpinė veiklos ataskaita. 

Niekas neuždavė klausimų ir nepasisakė.  

NUTARTA: LSS tarpinė veiklos ataskaita (2018-08-01 – 2018-10-01) patvirtinta vienbalsiai. 

 

4. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinės finansinės veiklos ataskaitos (2018-08-01 

– 2018-09-30) pristatymas. 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Pristatyta 2018-08-01 – 2018-09-30 tarpinė veiklos ataskaita. 



 

Niekas neuždavė klausimų ir nepasisakė.  

NUTARTA: LSS tarpinė finansinė ataskaita (2018-08-01 – 2018-09-30) patvirtinta vienbalsiai. 

 

5. SVARSTYTA: Švietimo ir mokslo ministerijos informacija dėl Bologna follow up group. 

Pranešėjas: ŠMM atstovas Andrius Zalitis.  

Pristatyta informacija LSS apie ŠMM dalyvavimą Bologna follow up group.  

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) klausia kaip ombudsmenai reaguoja į studentų 

sąjungas? Andrius Zalitis (ŠMM atstovas) atsakė, kad dažnai sąjungos yra laikomos pozicijų 

formuotojais, bet realios pagalbos studentams nesuteikia. Sąjungos dažnai laikomos ne iki galo 

pasirengusiomis padėti.  

 

6. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo modelio. 

Pranešėjas: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Pristatomas dabartinis planuojamas Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo modelis.  

Naujo finansavimo modelio esmė, kaip ir buvo kalbėta anksčiau reiktų sumažinti vieno studento 

įtaką aukštajai mokyklai, finansuoti ne tik būtinuosius AM studijų kaštus, tačiau ir skatinti jų 

veiklos pažangą sukuriant finansavimo mechanizmą, kuris tai užtikrintų. Kyla klausimas kokia 

priemone bus pažabojamas tas nenormalus vieno studento įtakos rodiklis AM. Atsakymas 

paprastas: sutartyse su AM bus nustatytas taip vadinamas „nubyrėjimo rodiklis“, kurio 

nepasiekus aukštąsias mokyklas pasieks finansavimas iš valstybės visam studijų laikotarpiui 

turint užfiksuotą skaičių sutarties pasirašymo metu.  

Dabar, siųstuose derinimo raštuose matome ir tai, kad nuo NSK siūloma atskirti ir studentų 

skatinimui skiriamą dalį ir padaryti tai atskiru finansiniu srautu, kuris kaip matome iš 

informacijos Ministro įsakymu yra tvirtinamas. Taip lengviau galima kovoti dėl aiškaus 

stipendijų kilimo, siekti didinti jų kiekį, to nesiekiant VNF studentų sąskaita.   

Niekas neuždavė klausimų ir nepasisakė.  

 

7. Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo struktūros keitimas. 

Pranešėjas: posėdžio pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas ir projektų vadovė Sandra 

Matoškaitė.  

Pristatomas Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo struktūros keitimo projektas (3 

priedas). 



 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Indrė Urbaitytė (ISM SA prezidentė) išreiškė susirūpinimą, kad dabartinis planas siaurina 

sritis, kurioms galima būti teikti projektus ir abejoja, kad nauji siūlymai didintų 

bendradarbiavimą tarp savivaldų. Sandra Matoškaitė (LSS projektų vadovė) sutinka, kad 

yra liečiamas savivaldų individualumo klausimas. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

teikimo sritys sąmoningai buvo siaurinamos dėl kompetencijų kėlimo, LSS stiprinimo 

pasitelkiant mokymus ar kitas platformas. 

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) domisi koks buvo LSP fondo dydis ankščiau. Dabar 

matoma 6000 EUR. riba. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) jis būdavo didesnis, iš esmės 

kiekvienais metais būdavo nustato skirtinga suma. Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) 

kur bus dedamas lėšų likutis? Suprantu, kad kyla LSP tikslinės išmokos, tačiau ar neateis toks 

laikas, kad LSS biuras norėdamas taupyti lėšas taupys ne tokia sąžininga sąskaita? Sandra 

Matoškaitė (LSS projektų vadovė) būtų gerai pagalvoti ir apie individualių veiklų rengimą, 

kurioms galėtume skirti lėšas atskirai, aišku, reikia domėtis kiek tam pritartų Valdyba.   

NUTARTA: Dėl pasiūlymų ir pastebėjimų LSS paramos fondo struktūros keitimų reikia 

kontaktuoti su Sandra Matoškaite.   

 

8. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos studentų sąjungos prezidento ir viceprezidento atlyginimo. 

Pranešėjas: posėdžio pirmininkas, LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas 

Pristatoma situacija dėl kitų biuro narių (organizacijos stiprinimo, komunikacijos bei projektų 

vadovės) algų pakėlimo Valdybos posėdžio metu. Prezidentas prašo analogiškai (20 proc.) 

atlyginimus pakelti ir jam ir organizacijos viceprezidentei Viktorijai Žilinskaitei.  

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) 500 EUR buvo siūlomi realiai tada, kai prezidentas 

buvo Mažvydas, tai tu tiesiog paveldėjai tą sumą. Aš apskritai manau, kad normalus LSS 

prezidentas turėtų gauti daugiau, bet jei jau darom sąžiningai, tai taip kaip merginoms, taip ir 

tau kelti algą 20 proc. yra teisinga.  

Vaiva Makarauskaitė (KUSS prezidentė) man yra klausimų iš buhalterinės pusės. Kas šiuo 

metu yra atsakingas už viską, jei atleidote buhalterę? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

perkame įmonės paslaugas.  

NUTARTA: pakelti LSS prezidento ir LSS viceprezidento algą didinti 20 proc. skaičiuojant nuo 

atlyginimo gaunamo „į rankas“.    



 

 

9. SVARSTYTA: Lietuvos studentų sąjungos savivaldų vertinimo tarpinių rezultatų bei eigos 

pristatymas.  

Pranešėjas: LSS organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė. 

Pristatoma situacija: šiuo metu netelpame į organizacijos stiprinimo vadovės numatytas 

kokybės standarto įvykdymo datas, nes savivaldos reagavo tikrai nelabai operatyviai. Šiuo metu 

vertinimą aplikusios pilnai yra 5 savivaldos, jos laukia LSS rekomendacijų ir 14 savivaldų 

vertinimo vis dar nėra atlikusios. Pirmame etape laukiau formaliųjų reikalavimų, kurių šiuo metu 

neatitinka 4 savivaldos.  

Niekas neuždavė klausimų ir nepasisakė.  

 

10.  SVARSTYTA: Dėl Lietuvos studentų sąjungos atstovo delegavimo į Studijų kokybės vertinimo 

centro Studijų komisiją. 

Pranešėjas: posėdžio pirmininkas, LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Pristatoma situacija, kad šiuo metu mums reikia deleguoti naują atstovą į SKVC Studijų 

komisiją, nes ankščiau joje buvo Kasparas Nacius, kuris nebedirba LSS. Į šį kvietimą tapti 

atstovu atsiliepė Lukas Kijauskas ir vėliau Dominykas Tvaska.  

Klausimus uždavė ir pasisakė: Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) ši pozicija būtų puiku 

praktika, gaila, kad matyt, tik 5 mėn. ir susitikimai vyksta Vilniuje.  

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) kas kiek maždaug laiko vyksta posėdžiai? 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) nereguliariai. Dažniausiai į ketvirtį kartą.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) atstovas bus išrinktas į SKVC Studijų komisiją paprasta 

balsų dauguma, atviru balsavimu. Formuojamas klausimas dėl Dominyko Tvaskos delegavimo į 

SKVC Studijų komisiją: už - 11, prieš - 0, susilaiko - 3. 

Formuojamas klausimas dėl Luko Kijausko delegavimo į SKVC Studijų komisiją: už - 0, prieš - 0, 

susilaiko - 14. 

NUTARTA: Į SKVC Studijų komisiją yra deleguojamas VGTU SA prezidentas Dominykas Tvaska. 

11. SVARSTYTA: Dėl dėstytojų kompetencijų tobulinimo priemonių. ŠMM darbo grupės 

rezultatų pristatymas. 

Pranešėjas: LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė. 

Pristatomas dėstytojų kompetencijų tobulinimo priemonės (4 priedas).  

Klausimus uždavė ir pasisakė:  



 

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) nežinau kiek realu, kad kiekvienas studentas pateiks 

SPK atsiliepus apie savo studijų modulį. Viskas šiek tiek forsuota, nes negali prieiti prie savo 

studijų rezultatų dėl pateikiamų apklausų. Viktorija Žilinskaitė (LSS prezidentė) visos AM 

dar siųs savo rekomendacijas dėl šito projekto keitimo. Mes taip pat norėtume turėti siūlymus 

šito projekto keitimui ir turėti aiškius argumentus.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) čia yra puiki platforma, kur gali studentų savivaldos 

pasisakyti ir daryti įtaką procesui. Jeigu savivalda būtų atsakinga už proceso koordinavimą, mes 

turėtume kur kas objektyvesnį studijų programos ir dėstytojų vertinimą. 

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) galbūt reiktų daryti fokus grupes, kuriomis remiantis 

mes galėtume surinkti atsiliepimus apie studijas.  

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) nežinau ar fokus grupės būtų irgi efektyvus, nes 

pagal studentų skaičių mūsų universitete toks dalykas nepasiteisintų. Norisi rasti optimalų ir iš 

tiesų reprezentatyvų nuomonės surinkimo mechanizmą. Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) turėtų apie tai pagalvoti pats SKVC, nes šiuo metu nėra pačio tobuliausio būdo.  

NUTARTA: rytoj bus paštu Tarybai dar sykį pateiktas raštas jau su rekomendacijomis. 

 

12. Kiti klausimai.  

SVARSTYTA: Informacija dėl Valdybos.  

Klausimą pristato posėdžio pirmininkas, LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.  

Šiuo metu Valdyboje trūksta vieno žmogaus iš Klaipėdos regiono, nes asmuo atsistatydino iš 

savo pareigų.  

 

SVARSTYTA: NOM susitikimas.  

Klausimą pristato posėdžio pirmininkas, LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.  

Lapkričio 8 - 12 d. vyks šiaurės šalių susitikimas. Tarybai yra siūlymas dalyvauti susitikime. 

Vienas žmogus vyks iš LSS biuro ir vienas iš Tarybos. Dalyvavimą apmokėsime iš LSS lėšų.  

NUTARTA: Kadangi daugiau norinčių dalyvauti susitikime nebuvo nutarta į susitikimą deleguoti 

Aurelijų Gutą (LSU SA prezidentą). 

 

SVARSTYTA: ESU board meeting. 

Klausimą pristato posėdžio pirmininkas, LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.  



 

Lapkričio 25 – 30 d. vyks ESU board meeting Juodkalnijoje. Vienas žmogus vyks iš LSS biuro ir 

vienas iš Tarybos. Dalyvavimą apmokėsime iš LSS lėšų. Vykti į susitikimą norą išreiškė Lukas 

Kijauskas (KTU SA prezidentas), Aurelijus Gutas (LSU prezidentas), Girmantė Zavadzkytė (KVK 

SA prezidentė).  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) atstovas bus išrinktas paprasta balsų dauguma, atviru 

balsavimu. Formuojamas klausimas dėl Girmantės Zavadzkytės delegavimo į ESU board 

meeting: už - 7, prieš - 0, susilaiko - 7. 

Formuojamas klausimas dėl Luko Kijausko delegavimo į ESU board meeting: už - 4, prieš - 0, 

susilaiko - 10. 

Formuojamas klausimas dėl Aurelijaus Guto delegavimo į ESU board meeting: už - 2, prieš - 0, 

susilaiko - 12. 

NUTARTA: Į į ESU board meeting yra deleguojama KVK SA prezidentė Girmantė Zavadzkytė. 

 

SVARSTYTA: Dėl LSP problemų. 

Klausimą pristato Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė). 

Išsakyta situacija dėl itin lėto atsakymo į klausimų atsakymą paštu ir biuro darbuotojų 

kontaktavimo telefonu. Universitetas niekaip negalėjo pasiekti LSS dėl savo studentų kodų 

gavimo. Mūsų studentai negali naudotis biblioteka ir kitomis paslaugomis.  

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) specifiškai šioje situacijoje jūsų AM keli skirtingi 

asmenys pateikė prašymą dėl duomenų teikimo, tačiau tik biblioteka turi sutartį. Aš suprantu, 

kad tu domiesi, nes studentams tai aktualu. Šiuo metu situaciją jau išsprendėme ir 

rekomendavome AM, kad jie taip pat viduje pasitikrintų atsakomybes.  

 

SVARSTYTA: Dėl sekančio Tarybos posėdžio.  

Klausimą pristato posėdžio pirmininkas, LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.  

Kitas Tarybos posėdis turėtų vykti Klaipėdoje. Kas mus galėtų priimti? Gruodžio 8, 9 d.  

NUTARTA: Sekantis Tarybos posėdis vyks Klaipėdos universitete. 

 

Posėdžio pirmininkas       Eigirdas Sarkanas 

 

Posėdžio sekretorius       Viktorija Žilinskaitė 


