
LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 
2019 m. (šeštadienis) 

Klaipėdos valstybinė kolegija (Jaunystės g. 1, Klaipėda) 

 

Posėdis įvyko: 2019 m. rugsėjo 28 d. 11 val. 

Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas 

Posėdžio sekretorius: biuro vadovas Romas Kupčiūnas 

Dalyvavo: atstovai (sąrašas pridedamas 1 priede). 

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 2 priede). 

Darbotvarkė (3 priedas) 
 
 

 

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: 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) – domisi, kas buvo nuspręsta dėl LSS 

įstatų ir darbo reglamento projektų tvirtinimo Valdybos posėdžio metu.   

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad Valdyba nusprendė susitikti kartu 

su Taryba ir siūlo šio Tarybos posėdžio metu nesvarstyti projekto. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio darbotvarkė su pakeitimais 

priimta vienbalsiai.  

 

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

tvirtinimas.  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 



APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretoriumi pasiūlytas 

Romas Kupčiūnas  (LSS biuro vadovas). 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretorius Romas 

Kupčiūnas (LSS biuro vadovas) patvirtintas vienbalsiai.  

 

3.  Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. kovo 1 – rugsėjo 13 d. veiklos 

ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2019-

03-01 – 2019-09-13 laikotarpį (priedas nr. 4).  

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) – teiraujasi, kaip bus su vientisųjų studijų 

studentais nemokamo bakalauro atveju.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas): atsako, kad vientisosios studijos yra įtrauktos. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) - reiškia pastebėjimą, kad psichologinių 

studentų problemų iškėlimas davė papildomos naudos, nes kalbama ir apie neįgalių 

studentų integracija. 

 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) - reiškia pastebėjimą, kad Kalėdinį 

padėkos vakarą derėtų sieti su neeiline konferencija.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad jei Valdyba ir Taryba spės  

susitarti dėl galutinių Įstatų ir Reglamento projektų, bus galima neeilinę konferenciją 

ir Kalėdinį padėkos vakarą daryti tą pačią dieną. 

 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) – reiškia pastebėjimą, kad į žinutes 

studentams dėl LSP atsakoma per lėtai.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad šiuo metu yra įtemptas 

laikotarpis, užsakymų yra daug ir į laiškus atsakyti užtrunka laiko.  

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) - siūlo naują platformą studentams, kurioje būtų 

įvairios situacijos susijusios su LSP. 



 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2019-03-01 – 

2019-09-13 laikotarpį patvirtinta vienbalsiai.  

 

4.  Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. birželio  1  – rugpjūčio 31 d. 

finansinės ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 

2019-06-01 – 2019-08-31 laikotarpį (priedas nr. 5). 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) – klausia, kas bus daroma nurašytais 

kompiuteriais? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad bus galima 

perduoti atstovybėms, kurioms jų reikia. 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) -  teiraujasi, kokia yra situacija su moksleivio 

pažymėjimais? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – Atsako, kad moksleivio 

pažymėjimus sąjungai neapsimoka.  

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 2019-06-01 – 

2019-08-31 laikotarpį patvirtinta vienbalsiai. 

 

5. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos nario rinkimai. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Kandidatas į Valdybos narius Kasparas Nacius negalėjo atvykti į Tarybos 

posėdį, todėl Akvilė Žabelytė (KVK SA prezidentė) pristatė kandidatą, kuris yra KVK SA 

alumni ir aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje.  

 

Sudaroma balsų skaičiavimo komisija: 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) siūlo Rimvydą Aksomą (KK SA prezidentą). 

Rimvydas Aksomas sutinka. Rimvydas Aksomas (KK SA prezidentas) siūlo Paulių 

Vaitiekų (VDU SA prezidentą). Paulius Vaitiekus sutinka. Jolita Valaitytė (LAJM SA 



prezidentė) siūlo save. Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas) siūlo save. Yra 4 

kandidatai, reikia 3. Paulius Vaitiekus atsisako savo kandidatūros. 

Prieštaraujančių tokiai sudėčiai nėra. Išrinktas balsų skaičiavimo komisijos 

pirmininkas – Evaldas Striaukas (VTDK SA prezidentas)  

Vyksta balsavimas.  

Pagal balsų skaičiavimo komisijos protokolą (priedas nr. 6):  

Balsadėžėje rasta biuletenių: 14  

Už - 11; prieš - 3; sugadinti – 0 .  

BALSAVIMO REZULTATAI: Kasparas Nacius išrinktas Klaipėdos regiono valdybos 

nario pareigoms. 

NUTARTA: Kasparas Nacius išrinktas į Lietuvos studentų sąjungos Valdybą. 

 

6. LSP 2019 metų sezono gamybos bei administravimo rezultatų pristatymas ir 

aptarimas.  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė 2019 sezono LSP gamybos 

rezultatus (priedas nr. 7) 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) - reiškia pastebėjimą, kad duomenys dėl 

studentų skaičiaus pateikti LSS ir universitete neatitinka.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) - atsako, kad LSS duomenys gaunami iš 

studentų registro. Siekiama, kad skaičiai būtų nurodomi skaičiai iš vieno šaltinio.  

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – prašo pateikti duomenys, studentų, 

kurie įstojo, pasigamino LSP ir nutraukė studijas. Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) - atsako, kad šie duomenys bus persiųsti Tarybai.  

 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) – prašo, kad apskaičiavus išmokų dydį, 

jos būtų išsiustos savivaldoms. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – sutinka. 

 



Rimvydas Aksomas (KK SA prezidentas) - įžvelgia problemą, kad LSP išmetami į 

pašto dėžutes ir ne visada tikslingai pasiekia studentą. Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) – atsako, kad apie šiuos pažeidimus yra žinoma ir paprašė, kad 

savivaldos sužinojusios apie „Venipak“ padarytus nusižengimus praneštų. 

 

NUTARTA. 1. LSP, kurie pagaminami sausio 1 – liepos 1 laikotarpiu išmokami: pagal 

koeficientą apskaičiavus išmokas savivaldai, išmokas padalinus iš pagamintų LSP 

skaičiaus, fiksuotą vieno LSP išmokos kainą padauginus iš tuo laikotarpiu pagamintų 

LSP. 

2. Apskaičiuoti ir apmokėti išmokas pagal studijų pakopas. 

 

7. Akademinio sąžiningumo indekso tyrimo pristatymas.  
 

Klausimą pristato: Mantas Gedrimas (LSS viceprezidentas) 
 

APTARTA: Pristatomas Akademinio sąžiningumo indekso tyrimo rezultatai (priedas 

nr. 8).  

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) - klausia ar buvo įvertintas akademinio 

nesąžiningumo sąvokos kitoks supratimas? Mantas Gedrimas (LSS viceprezidentas) 

– atsako, kad yra pateikiamos įvairios situacijos, kurios nusako kas yra akademinis 

nesąžiningumas. 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas ) - reiškia pastebėjimą, kad yra gramatinių klaidų 

ir spalvos atrinktos netinkamai, nes susilieja.  

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – teiraujasi, koks galutinis tyrimo 

rezultatas? Mantas Gedrimas (LSS viceprezidentas) – atsako, kad tikslas matyti 

esamą situaciją ir imtis veiksmų. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – prideda, 

kad apklausa parodo kokios yra tendencijos, nes apklausa rengiama kas du metus.  

 
8. Bendrabučių kokybės standarto tarpinių rezultatų pristatymas.  

 
Klausimą pristato: Mantas Gedrimas (LSS viceprezidentas) 



 

APTARTA: Pristatyti tarpiniai bendrabučių kokybės standarto tyrimo rezultatai nr. 9).  

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) -  pastebi, kad nebuvo atsižvelgiama į 

pastabas sudarant galutinę apklausą studentams ir tam tikri klausimai neturi vertės 

pateikiant atsakymus aukštesnėms institucijoms. Mantas Gedrimas (LSS 

viceprezidentas) – atsako, kad atsakymai apie mažas problemas bendrabučiuose gali 

padėti susitvarkyti aukštosioms mokykloms viduje.  

 

Danielė Bučinskaitė (LSMU SA prezidentė) – reiškia pastebėjimą, kad LSMU jau buvo 

atliktas tyrimas, todėl nesiruošiama antrą kartą daryti jo. 

 

12. LSS veiksmų planas po Asamblėjos.  
 

Klausimą pristato: Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) 

APTARTA: LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė pristatė Asamblėjos darbo grupių 

temas ir gautus rezultatus.  

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) -  džiaugiasi padarytu darbu. 

 

13. Dėl studentų teisių deklaracijos tolimesnių veiksmų.  
 

Klausimą pristato: Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) 

APTARTA: LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė studentų teisių deklaracijos turinį 

(priedas nr. 10).  

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) - klausia ar nebus popierinio studentų 

teisių deklaracijos varianto? Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) – atsako, kad 

ne. 

 

 



14. Dėl Tarptautinės studentų dienos veiklų.  
 
Klausimą pristato: Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) 

APTARTA: LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė papasakojo apie LSS planuojamas 

veiklas Tarptautines studentų dienos proga. 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – teiraujasi ar savivaldos planuoja veiklas, 

kurios reiks finansavimo iš LSS?  

Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) – prašo iki spalio 7 dienos pranešti ar 

planuojamos veiklos savivaldų jų aukštosiose mokyklose ir ar reiks joms lėšų. 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) – teiraujasi ar buvo paviešinti praeitų metų 

rezultatai?   

Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) – atsako, kad taip, tačiau su jais nebuvo 

dirbta toliau. 

 

15. Kiti klausimai.  

 

15.1 Valdybos įgaliojimų pratęsimas.  

NUTARTA. Bendru sutarimu Valdybos įgaliojimai pratęsiami iki pirmo Tarybos 

posėdžio po naujų Įstatų ir Reglamento patvirtinimo. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Eigirdas Sarkanas 

 

 

Posėdžio sekretorius     Romas Kupčiūnas 

 


