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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA 

TARYBOS POSĖDIS 

PROTOKOLAS 

 

2018 m. gruodžio 15 d., (šeštadienis) 

Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda 

 

Posėdžio dalyvių sąrašas – priedas nr. 1  

Posėdžio svečių sąrašas – priedas nr. 2 

Posėdyje dalyvauja 16 narių. 

 

 

1. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;  

 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).  

APTARTA: Pristatomas dabartinis Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas.  

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – išreiškė norą į darbotvarkę įterpti klausimą dėl 

nepanaudotų studijų krepšelių situacijos.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – nori įterpti klausimą dėl tarptautinės studentų dienos. Taip 

pat dėl projektų ataskaitų ir kitų su projektais bei išmokomis susijusių klausimų.  

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio darbotvarkė su siūlomais papildymais 

priimta vienbalsiai.  

 

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

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretore pasiūlyta Gailė Žebrytė (LSS 

biuro vadovė). 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretorė Gailė Žebrytė (LSS biuro 

vadovė) patvirtinta vienbalsiai.  
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3. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos (2018-10-01 – 2018-11-30) 

pristatymas;  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2018-10-01 – 

2018-11-30 laikotarpį (priedas nr. 3).  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – kas yra daroma su likučiu biudžete, kuris nebūna 

išskirstytas? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – nieko, tos lėšos ten ir lieka. Vienu ar kitu 

atveju, turbūt tos lėšos nebus tiksliai nukreiptos ten kur reikia. Iš dalies jos galbūt bus panaudotos 

studentų skatinimui, bet mes to patikrinti negalime.  

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2018-10-01 – 2018-11-30 

laikotarpį patvirtinta vienbalsiai.  

 

 

4. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės finansinės ataskaitos (2018-10-01 – 2018-11-30) 

pristatymas;  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 2018-10-01 – 

2018-11-30 laikotarpį. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – ar ankščiau buvo situacija, kuomet biudžete deficitas 

buvo pliusas? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – dabar atsakyti tiksliai negaliu, bet gale metų 

biudžete bus perviršis, dar laukiame lėšų iš LSP ir Webgroup‘so.  

 

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – kokios bus investicijos, jeigu biudžete bus perviršis? 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – mes nuo kitų metų norėtume įmonės, kuri būtų atsakingi už 

LSP dalinimą ir norėtume pristatyti LSP pasitelkiant pašto paslaugas. Šitas reikalas gali kainuoti 

nuo 5000 iki 8000 tūkstančių eurų. Galbūt investicijos bus skirtos ten.  
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Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – kaip yra su skolomis VU?  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – planuojame grąžinti visas skolas.  

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 2018-10-01 – 2018-11-30 

laikotarpį patvirtinta vienbalsiai. 

 

5. Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikės pozicijos svarstymas ir tvirtinimas;  

Klausimą pristato: Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė).  

 

APTARTA:  Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikė pozicija Aukštojo mokslo vizijos 

gairės socialinė dimensija aukštajame moksle.  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) – pasisakė dėl socialinės dimensijos susietumo su 

studentų kilme ir dėl poreikio ilgalaikės pozicijos perspektyvoje bendradarbiauti su LMS. Eigirdas 

Sarkanas (LSS prezidentas) – bendradarbiavimui pritarė.  

 

Teikiami registruoti siūlymai Lietuvos studentų sąjungos pozicijai Aukštojo mokslo vizijos gairėms 

socialinės dimensijos aukštajame moksle tema.  

 

1 PASIŪLYMAS:  

Papildyti 10 eilutę:„galimybės įtraukti įvairias, socialiai pažeidžiamas studentų grupes, ir užtikrinti 

galimybių lygybės“ 

pasisakė: Greta Šmaižytė (VDU SA prezidentė). 

nuomonės už: - ; nuomonė prieš: - ; 

UŽ 1 pasiūlymą: UŽ: 16;   PRIEŠ: 0;    SUSILAIKĖ: 0. 

NUTARTA: 1 PASIŪLYMUI  PRITARTA.  

 

2 PASIŪLYMAS: 

Redaguoti 46 eilutę:...atspindinčius“ 

pasisakė: Girmantė Zavadzkytė (KVK SA prezidentė). 

 

Alternatyvus siūlymas:  

pasisakė Greta Šmaižytė (VDU SA prezidentė). 

pritarė: Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas). 
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Redaguoti 45 - 49 eilutę: 

Lietuvos studentų sąjungos išskiriami švietimo sistemos lygmenys ir juose susiformavę etapai, 

kuriuose nacionalinės strategijos priemonių plano pagrindu kuriamas švietimo ir mokymo paslaugų 

mastas bei jo prieinamumas, sudarytų palankią aplinką, kuri atitiktų turimus mokymo(si) bei 

ugdymo(si) poreikius. Taip pat, tobulėjant turi būti suteikiama galimybė tobulėjant pasiekti savo 

turimą potencialą atliepiančius tenkinančius mokymosi rezultatus, o būsimiems studentams 

sudaromos sąlygos pasiekti reikiamą išankstinį pasirengimo lygį, siekiant norint patekti į aukštojo 

mokslo sistemą, joje išlikti ir sėkmingai įgyti aukštąjį išsilavinimą bei integruotis visuomenėje. 

 

KVK SA atsiėmė savo siūlymą.  

originalų 2 pasiūlymą KVK SA ir palaikančios savivaldos atsiėmė.   

 

Balsuojama už alternatyvų siūlymą: 

nuomonės už:  -  ;nuomonė prieš: - . 

UŽ 2 alternatyvų pasiūlymą: UŽ: 16;    PRIEŠ: 0;    SUSILAIKĖ: 0. 

NUTARTA: 2 PASIŪLYMUI PRITARTA.  

 

3 PASIŪLYMAS:  

Redaguoti 74 - 77 eilutes.  

“Aukštasis mokslas, kaip įrankis, skirtas intelektualinės visuomenės vystymuisi, turi būti 

prieinamas visiems aukštojo išsilavinimo siekti norintiems asmenims, nepriklausomai nuo jų 

turimos socialinės padėties. Žemas socioekonominis statusas trukdo individams pasiekti reikiamą 

išankstinio pasiruošimo, žinių ir kompetencijų lygmenį, norint patekti į aukštąjį mokslą.“ 

 

pasisakė: Greta Šmaižytė (VDU SA prezidentė).   

nuomonės už: -;  nuomonė prieš: - . 

UŽ  3 pasiūlymą: UŽ: 16;    PRIEŠ: 0;    SUSILAIKĖ: 0. 

NUTARTA:  3 PASIŪLYMUI PRITARTA.  

 

4 PASIŪLYMAS: 

Redaguoti 64 eilutę. 

„Produktyviai“. 

pasisakė: Girmantė Zavadzkytė (KVK SA prezidentė).. 

alternatyvus siūlymas Jogailė Žiliūtė.  

„Aktyviai“. 
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Palaikančios organizacijos VDU SA, LSMU SA.  

alternatyvus siūlymas - Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

„iniciatyviai prisidėti prie pokyčių“. 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) atsiėmė savo siūlymą.  

KVK SA neatsimėmė savo siūlymo. 

Balsuojama už alternatyvų LAJM SA ir palaikančių organizacijų siūlymą. 

nuomonės už:  -; nuomonė prieš: - ; 

UŽ alternatyvų 4 pasiūlymą: UŽ: 16;    PRIEŠ: 0;   SUSILAIKĖ: 0. 

NUTARTA: 4 PASIŪLYMUI PRITARTA.  

 

5 PASIŪLYMAS: 

Redaguoti 81 eilutę: 

„reikalingas sėkmingam studijų procesui pasiekti“ 

Pasisakė: Girmantė Zavadzkytė (KVK SA prezidentė). 

Alternatyvus siūlymas: 

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas). 

reikalingas sėkmingam studijų procesui 

KVK SA sutinka su KTU SA siūlymui.  

nuomonės už: -;   nuomonė prieš: -; 

UŽ 5 pasiūlymą: UŽ: 10;  PRIEŠ: 0;  SUSILAIKĖ: 6. 

NUTARTA: 5 PASIŪLYMUI PRITARTA.  

 

6 PASIŪLYMAS: 

Redaguoti 61 eilutę: 

„bei sudaryti reikiamas sąlygas kiekvieno asmens oriam gyvenimui ir mokymuisi.“ 

Pasisakė: Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas). 

Palaikanti organizacija: VDU SA. 

UŽ 6 pasiūlymą: UŽ: 10;  PRIEŠ: 0;  SUSILAIKĖ: 6. 

NUTARTA: 6 PASIŪLYMUI PRITARTA.  

 

Balsuojama už visą dokumentą su pakitimais.  

UŽ: 15. 

PRIEŠ: 0. 

SUSILAIKĖ: 1. 

 



6/ 26 

  

NUTARTA: Tarybos sprendimu aukštojo mokslo vizijos gairės teikiamos artimiausios LSS 

konferencijos svarstymui. 

 

6. Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo modelio;  

 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatomas Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo modelio.  

Klausimus uždavė ir pasisakė: niekas neuždavė klausimų ir nepasisakė.  

NUTARTA: Toliau dirbti ties Lietuvos aukštųjų mokyklų finansavimo modeliu. 

 

 

7. Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo svarstymas;  

 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos paramos fondo svarstymas.  

Trumpai pristatomos galimos naujos LSS savivaldų kompetencijų kėlimo alternatyvos, pristatomos 

galimybės pašalinti LSS paramos fondą ir didinti tikslines išmokas savivaldoms už pagamintus 

LSP. Šie siūlymai jau buvo aptarti neoficialaus Tarybos ir Valdybos narių susitikimo metu.  

Pateikiamas galimas išmokų progresijos skaičiavimo variantas (priedas Nr. 4). 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Lukas Kijauskas (KTU SA prezidentas) – uždavė klausimą dėl papildomo skaičiavimo poreikio. 

Teikė siūlymą mokėti tikslines išmokas remiantis tik pagamintų LSP kiekiu. Eigirdas Sarkanas 

(LSS prezidentas) – pasisakė, kad šis pasiūlymas buvo dėl didesnės gamybos skatinimo.  

 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) – domisi ar sprendimą reikia priimti šiandien. Eigirdas 

Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad ne.  

 

Vaiva Makarauskaitė (KUSS prezidentė) – išreiškė susirūpinimą, kad dalis studentų nėra linkę 

gamintis LSP.  

 

Kotryna Naglinskaitė (VIKO SA prezidentė) – domisi ar nors viena savivalda dabar siektų 2 EUR 

rodiklį. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad ne, tačiau žemesnį rodiklį siektų keli.  
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Vaiva Makarauskaitė (KUSS prezidentė) – domisi ar tikslinė išmoka būtų skaičiuojama nuo pirmo 

kurso studentų skaičiaus. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – būtų skaičiuojami nuo pirmo 

kurso bakalauro studijų studentų. Įtraukiant tiek nuolatines, tiek ištęstines studijų formas.  

 

Indrė Ubartaitė (ISM SA prezidentė) – pasisakė, kad idėjiškai šiai sistemai nenorėtų pritarti. 

Išreiškė pastabą, kad tokia sistema galbūt nėra tinkama siekiant didesnės LSP gamybos srautų.  

 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – iki kito Tarybos posėdžio pasisakė, kad parengs aiškią 

tikslinių išmokų mokėjimo sistemą.  

 

Keliamas klausimas dėl LSS paramos fondo šalinimo.  

UŽ: 14; PRIEŠ: 2; SUSILAIKO: 0.  

NUTARTA: LSS paramos fondas yra šalinamas.  

 

 

8. Lietuvos studentų sąjungos Kokybės standarto rezultatų pristatymas;  

Klausimą pristato: Justina Štrimaitytė (LSS organizacijos stiprinimo vadovė).  

 

APTARTA: Pristatomi apibendrinti Lietuvos studentų sąjungos Kokybės standarto rezultatai 

(priedas nr. 5).   

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Kotryna Naglinskaitė (VIKO SA prezidentė) – pasisakė, kad nepateikė formaliųjų dokumentų, nes 

buvo susikoncentravę į kitus dalykus, ne į formaliųjų kriterijų atitikimą ir įrodymų pateikimą. 

Prezidentė pasisakė, kad duomenis atsiųs iki gruodžio 21 d. paštu justina.strimaityte@lss.lt.  

 

Keliamas klausimas dėl KOK SA šalinimo iš LSS tikrųjų narių sąrašo.  

UŽ: 15; PRIEŠ: 0; SUSILAIKO: 0. 

NUTARTA: KOK SA šalinimo iš tikrųjų narių klausimą kelti LSS visuotinėje konferencijoje.  

 

9. Kiti klausimai.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – domisi Tarybos kaip sekėsi su lėšomis, kurias gavo 

aukštosios mokyklos studentų skatinimui. Ausma Kairytė (MRU SA prezidento deleguotas 

atstovas) – lėšos bus orientuotos į renginį. Girmantė Zavadzkytė (KVK SA prezidentė) – pasisakė, 

kad lėšų naudojimas nebuvo derintas su studentų atstovybe, lėšos bus skirtos skatinamosioms 

mailto:justina.strimaityte@lss.lt
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stipendijoms. Kotryna Naglinskaitė (VIKO SA prezidentė) – pasisakė, kad dalis lėšų bus skirta 

naujai studentų atstovybės įrangai, inventoriui, kolegijoje esančių laisvalaikio zonų išpildymui. 

Mantas Gedrimas (KK SA prezidentas) – pasisakė, kad dalis lėšų buvo skirta tiesiogiai jiems, o 

kita dalis nukeliavo į skatinamąsias stipendijas. Klaudijus Buivydas (AK SA prezidentas) – 

kolegija panaudojo lėšas nesuderinus nieko su studentų atstovybe. 

 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – primena, kad dalis savivaldų vis dar yra nepristačiusios 

projektų ataskaitų. Jas reikia pateikti kuo greičiau.   

 

 

Posėdžio pirmininkas      Eigirdas Sarkanas 

 

Posėdžio sekretorė      Gailė Žebrytė 
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Priedas Nr. 3  

 

Lietuvos studentų sąjungos biuro komandos veiklos ataskaita  

2018 m. spalio 1 d. – lapkričio 30 d.  

Ataskaita teikiama: 2018 m. gruodžio15 d.  

Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdyje  

Ataskaitą teikia: Prezidentas Eigirdas Sarkanas  

Ataskaitą parengė: komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė 2  

 

LSS BIURO SUDĖTIS  

Prezidentas E. Sarkanas  

Viceprezidentė V. Žilinskaitė  

Komunikacijos vadovė V. Kasiulynaitė  

Biuro vadovė G. Žebrytė  

Organizacijos stiprinimo vadovė J. Štrimaitytė  

Projektų vadovė S. Matoškaitė  

LSP administratorius P. Puzanovas  

LSP administratorius D. Gudiškis 3  

 

ATSTOVAVIMAS  

Ataskaitiniu laikotarpiu atstovauta šiose su aukštuoju mokslu susijusiose institucijoje, komisijose, 

darbo grupėse ir kitose struktūrose:  

Švietimo ir mokslo komitete:  

Esminiai svarstomi klausimai ir rezultatai:  

a) Sutarta, jog dalis likusių krepšelių būtų tiesiogiai nukreipta į aukštųjų mokyklų studentų 

atstovybes;  

b) Kelti klausimai, kad indeksuojant krepšelius būtų indeksuojamos ir stipendijos bei kiltų jų dydis;  

c) Aukštųjų mokyklų konsolidacijos klausimai (VGTU ir MRU);  

d) 2019 m. valstybės biudžeto svarstymas.  

 

Švietimo mainų paramos fonde:  

Lapkričio 27 d. Švietimo mainų paramų fondo Tarptautinių studijų komisijos posėdyje aptarta nauja 

Valstybinių stipendijų administravimo koncepcija, nustatytos valstybinių stipendijų konkursų 

sąlygos 2019 metams.  
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Aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų kompetencijų tobulinimo gairių rengimo 

komisijoje:  

Spalio 3 d. Viktorija Žilinskaitė dalyvavo susitikime su KTU Studijų kokybės ir plėtros 

departamento direktore Jurgita Vizgirdaite ir VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyriaus 

vadove Izabela Savickiene dėl dėstytojų kompetencijų tobulinimo rengimo gairių.  

Susitikimo metu aptarta mūsų galutinė dėstytojų kompetencijų blokų sandara ir turinys. Taip pat 

Dėstytojų kompetencijų tobulinimo (profesinio tobulėjimo) sistemos lygmenys ir procesai. 

Lygmenys - valstybinis, institucinis ir asmeninis. Kiekviename lygmenyje apibrėžiami vykstantys 

procesai ir jų turinys, atsakomybės.  

Akademinės etikos darbo grupėje:  

Lapkričio 15 d. Viktorija Žilinskaitė dalyvavo Akademinės etikos darbo grupės susitikime dėl 

rengiamų priekabiavimo prevencijos aukštosiose mokyklose gairių. Pirmasis grupės susitikimas po 

to, kai visi grupės nariai pateikė savo atliktą užsienio aukštųjų mokyklų taikomų reglamentavimų 

analizę.  

 

Darbo grupė susiskirsčiusi į mažesnes darbo grupes, kurios nagrinėdamos dokumentus buvo 

atsakingos už šias dalis:  

a) Bendrosios nuostatos: atsakomybės, problemos supratimas, komunikacija, bendruomenės 

sąmoningumo kėlimas.  

b) Atvejo pranešimo procedūros.  

c) Atvejo nagrinėjimo procedūros.  

d) Taikomos sankcijos, reglamentavimas aukštųjų mokyklų statutuose.  

 

Lapkričio 28 d. vyko virtualus LURK darbo grupės susitikimas. Galutinai sudaryta gairių struktūra 

ir turinys EN ir LT kalbomis.  

LURK:  

Lapkričio 23 d. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje esminiai svarstyti klausimai:  

a) Aukštųjų mokyklų finansavimo modelis;  

b) Studijų krypčių vertinimas;  

c) Priėmimo į aukštąsias mokyklas pokyčiai.  

 

LKDK:  

Spalio 25 d. E. Sarkanas dalyvavo Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidiumo posėdyje, 

kuriame buvo sutarta, kad likusios krepšelių lėšos, konkrečiai skirtos studentams skatinti, būtų 

nukreiptos skatinti studentus papildomai arba finansuoti studentų savivaldų pilietines bei kultūrines 
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veiklas arba studentų savivaldoms stiprinti. Šių lėšų panaudojimas privalo būti suderintas su 

aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis.  

Kolegijų vertinimo komisijos posėdyje:  

Spalio 30 d. E. Sarkanas dalyvavo Kolegijų vertinimo komisijos posėdyje, kurio metu buvo 

pristatytas kolegijų konsolidacijos planas.  

Socialinių reikalų ir darbo komitete:  

Lapkričio 21 d. dalyvauta Socialinių reikalų ir darbo komitete, kurio metu buvo pristatytas 

klausimas dėl studentų bedarbio statuso bei galimybės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokas. 

 

DALYVAVIMAS  

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos atstovai dalyvavo:  

Studentų savivaldos renginiuose:  

a) 10.11 ŠUSA prezidente išrinkta Aistė Žilevičiūtė;  

b) 10.11 VIKO SA gimtadienis;  

c) 10.25 EHU SU rinkiminė- ataskaitinė konferencija, prezidentas Tsimafei Malakhouski;  

d) 10.27 d. dalyvauta VGTU SA visuotinėje rinkiminėje - ataskaitinėje konferencijoje, prezidentu 

išrinktas Dominykas Tvaska;  

e) 10.31 AK SA rinkiminė ataskaitinė konferencija. Išrinktas Klaudijus Buivydas;  

f) 11.22 d. dalyvauta ASU SA rinkiminėje - ataskaitinėje konferencijoje, prezidentė Liveta 

Budreckytė;  

g) 11.29 dieną dalyvauta LSMU SA rinkiminėje - ataskaitinėje konferencijoje, prezidentė Danielė 

Bučinskaitė.  

 

 

Kituose renginiuose:  

Spalio 10 d. dalyvauta konsultacijoje dėl draugiškos jaunimui savivaldybės rekomendacijų kūrimo. 

JRD ir JTBA vykdyta konsultacija dėl draugiškos jaunimui savivaldybės požymių. Sukurtos 

rekomendacijos iš asmeninės, bendruomenės ir savivaldybės perspektyvų.  

Spalio 11 d. E. Sarkanas skaitė pranešimą Tarptautinėje konferencijoje „SHAPING ETHICS IN 

ACADEMIA AND SOCIETY“, Pranešimo tema – „Psychological state of students in HEI in 

Lithuania“.  

Spalio 17 d. dalyvauta Kazimiero Būgos stipendijų skyrimo komisijos posėdyje, kurio metu 5 

studentams buvo paskirtos stipendijos vieneriems metams (stipendijos dydis – 304 Eur/Mėn).  

Spalio 18 d. dalyvauta Bolonijos proceso stebėsenos darbo grupės posėdyje, kurio metu buvo 

pristatyta, kokiose darbo grupėse ir kryptyse artimiausiu metu dirbs Švietimo ir mokslo ministerija 
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bei Lietuva plačiąja prasme. Aktualiausia tema LSS – socialinė dimensija, kuri bus kuruojama 

Europos studentų sąjungos (ESU).  

 

Spalio 23 d. dalyvauta ŠMPF projekto „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų 

vertinimo dermė“ ekspertų susitikime. Konferencijos metu E. Sarkanas pristatė darbo grupės, 

kurioje dalyvavo, rezultatus, apie tai, kaip turėtų vykti vertinimas, kokių žingsnių reikėtų tam, kad 

būtų išspręstos vienos ar kitos konkrečios situacijos bei atvejai.  

http://www.lss.lt/atnaujintos-studentu-pasiekimu-vertinimo-rekomendacijos/  

Spalio 23 d. dalyvauta Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos visuotiniame susirinkime, kurio metu 

buvo sutarta dėl bendradarbiavimo studentų stiprinimo bei informavimo projekte bei aptarti ateities 

planai ir kitos galimos bendradarbiavimo galimybės.  

ADMINISTRAVIMAS  

Biuro darbo organizavimas/administravimas:  

a) Rengiami dokumentai, ruošiamos sutartys, atsakinėjami elektroniniai laiškai, tvarkomos 

sąskaitos, teikiama pagalba dėl projektų ataskaitų rengimo;  

b) Paruošti Tarybos posėdžio dokumentai.  

 

 

KITOS VEIKLOS  

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos veiklos vykdytos šiomis kryptimis:  

Studentų savivaldų stiprinimas:  

a) 10-05 Justina Štrimaitytė ir Sandra vedė mokymus Utenos kolegijai „Komandos stiprinimo“. 

Mokymu metu buvo kalbama apie vidinę komunikaciją, darbų pasiskirstymą. Buvo pristatyti 

komitetai ir analizuotos dabartinės SA problemos;  

b) 11.07 EHU SU vertinimas;  

c) 10.13-14 RsV mokymai LSS biure;  

d) 10.17 Susitikimas su KUSS dėl ŽIK srities pareigybių;  

e) 10.18 Susitikimas su Ugne Lodaite (KVK SA) dėl konsultacijos ŽIK srityje;  

f) 10.19 Mokymai KRAMS „Motyvacija, kuri neegzistuoja“. Mokymų metu buvo analizuojama 

narių išlaikymo specifika, padedama labiau suprasti vieniems kitus;  

g) 10.25 Mokymai KK SA „Žmogiškieji ištekliai“. Mokymų metu buvo pristatomi ŽIK pagrindai, 

apimant organizacijos vertybes ir kultūrą. Taip pat buvo analizuojama, kokiems žmonėms labiausiai 

tinka dirbti šioje srityje ir kokie galimi privalumai ateityje;  
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h) 10-26 Mokymai Kauno Liberaliam jaunimui „Organizacijos stiprinimas“. Mokymų metu buvo 

analizuojami organizacijos narių vaidmenys dirbant komandoje pagal Belbin testą;  

i) 10.27 Mokymai LSU SA „Perspektyvos dalyvaujant SA veikloje“. Mokymų metu atstovybininkai 

išsikėlė asmeninius tikslus, buvo dalinamasi asmenine patirtimi apie tai, kokią naudą gali atnešti 

buvimas SA. Taip pat vyko simuliacija atvirumui skatinti ir buvo skirtos užduotys, orientuotos į 

toleranciją;  

j) 11.24 Mokymai „KTU komandų mokymai“. Mokymų metu buvo kalbama apie koordinatoriaus 

poziciją, vadovavimą savo komandai, vidinę komunikaciją ir svarbiausius aspektus bendraujant 

vieni su kitais. Patys mokymai buvo nauja iniciatyva siekiant padėti pagrindus ateities kartai ir 

sustiprinti ryšį tarp komiteto narių;  

k) Ataskaitiniu laikotarpiu vyko susitikimai su SS dėl kokybės standarto ir ruošiamos 

rekomendacijos;  

l) 10.13 dieną vesti mokymai GrandSoc. Kartu su dalyviais nagrinėtos aukštosios mokyklose 

esančios socialinės problemos ir jų įtaka visos Lietuvos mastu. Lietuvos studentų sąjungos veiklą 

dirbant su socialinių problemų sprendimu;  

m) 11.23 dieną vesti mokymai ŠUSA „Žalias“. Tema: „Atstovavimo formos ir kaip savivalda turi 

jas įgyvendinti“;  

n) 11.24 dieną vesti mokymai GradSPK. Tema.: „LSS indėlis į studijų kokybės užtikrinimą“.  

 

Raštai:  

a) Lapkričio 13 dieną parengtas raštas aukštosioms mokykloms pagal sąrašą dėl aukštųjų mokyklų 

sudaromų sąlygų specialiųjų poreikių turintiems studentams dalyvauti studijų procese. Paskutiniai 

Sąjungos turimi duomenys apie specialiųjų poreikių studentus yra 2012 - 2013 metų.  

b) Lapkričio 22 dieną išsiųstas raštas ŠMM ir ŠMK dėl lapkričio 15 d. ŠMM ministrės įsakymo. 

Reakcija į tai, kad pagrindinė įsakyme apibrėžiama papildomų valstybės lėšų skyrimo studijų 

kainos indeksavimui priežastis yra pasikeitęs dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareiginės 

algos bazinės dydis. LSS išreiškė susirūpinimą, kad nebuvo užsiminta apie studentų skatinimų 

skirtą dalį ir jos didėjimą. Spalio 24 dieną vykusiame ŠMK posėdyje buvo pritarta, kad visos 

norminės studijų kainos dalys turi didėti proporcingai.  

 

 

Diskusija su politikos atstovais  

Spalio 8 d. vyko diskusija su politikos atstovas „Aukštojo mokslo gydymas“.  

Tiesioginė diskusijos transliacija: https://goo.gl/Zm8f2j  

Tarptautinė studentų diena 2018  
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Lapkričio 15 - 16 d. vykdyta iniciatyva „Studente, tapk Ministru!“, kurios metu studentai keitė 

ministrų pozicijas. Iniciatyva skirta Tarptautinei studentų dienai paminėti. Dalyvavo 17 studentų, 

kurie pakeitė 14 ministrų.  

Ministrui Pirmininkui įteiktas studentiško ministrų kabineto kreipimasis dėl reikalingų pokyčių, 

pateikti siūlymai ministerijoms. Studentiško ministrų kabineto ir Ministro Pirmininko susitikimo 

metu pristatyti 4 ministerijų siūlymai pokyčiams: SADM, ŠMM, SAM ir URM.  

Susitikimas SADM  

Lapkričio 5 d. vyko susitikimas Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl psichologinės studentų 

savijautos bei pagalbos teikimo aukštosiose mokyklose. Susitikimo metu aptartos galimybės kaip  

galima tobulinti šią sistemą, kokios galimos alternatyvos ir būsimi darbai.  

NOM  

Lapkričio 8-12 dienomis Latvijos sostinėje Rygoje vyko 74-asis Šiaurės Europos ir Baltijos šalių 

studentų sąjungų susitikimas (NOM), kurio tema – „Student participation as a part of civic society“. 

Jame dalyvavo Danijos, Fererų salų, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Grenlandijos, Švedijos, 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos studentų sąjungų atstovai.  

http://www.lss.lt/siaures-europos-ir-baltijos-saliu-studentu-susitikimas/  

Vizitas į Briuselį  

Lapkričio 7 – 9 d. vyko Europos komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotas vizitas į Briuselį su 

jaunimo lyderiais, siekiant supažindinti su Europos parlamento, Europos komisijos ir kitų institucijų 

veikla.  

 

ESU BM  

Lapkričio 26 - gruodžio 1 d. E. Sarkanas dalyvavo ESU Board Meeting, kurio metu esminiai priimti 

sprendimai buvo susiję su trimis Europos studentų sąjungos pozicijomis:  

a) 2019 m. Europos parlamento rinkimai;  

b) Antidiskriminacija aukštojo mokslo sektoriuje;  

c) Pozicija dėl kokybiškų ir teisingų studentų praktikų.  

 

Projektinė veikla:  

1) Spalio pradžioje ruošiama JRD III ketvirčio ataskaita, ŠMM projekto ataskaita (Studijas 

baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas);  

2) Pateiktas projektas į savivaldybę, gautas 3000 eurų finansavimas;  

3) Pateiktas dviejų metų projektas 2019- 2020 į JRD, prašėme 50000 eurų finansavimo;  

4) Ruošiamas studentų savivaldų finansavimo programos projektas;  

5) 10.29 Susitikimas su JRD atstove Valda Karnickaite dėl projekto paraiškos teikimo;  
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6) 10.30 Pateikta projekto paraiška, projektas pateiktas JRD, ketinimo bendradarbiauti raštai iš 

LKDK, LJMS, Marijampolės jaunimo org. Taryba apskritasis stalas (MJOTAS), turim sutartis su 

SKVC, BOM  

7) 11.21 Susitikimas su Vilniaus Rotaract klubu;  

8) 11.22–23 informacinis seminaras, mokymai projektų tema;  

9) 10.24 ir 11.06 - ŠMPF projekto paraiškos rengimas dėl „Innovation in teaching and learning“.  
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Priedas Nr. 4  
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Priedas Nr. 5 
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