
LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 

TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. gruodžio 15 d. (sekmadienis) 

Lietuvos sporto universitetas (Sporto g. 6, Kaunas) 

 

Posėdis įvyko: 2019 m. gruodžio 15 d. 12 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 uždave ir pasisakė: 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) – siūlo 7 ir 9 klausimų nesvarstyti ir įtraukti klausimus apie 

studijų krypčių komitetus ir studentų skatinimo sistemų aukštosiose mokyklose. 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – siūlo įterpti klausimus dėl SKVC Apeliacinės 

komisijos ir SKVC Studijų vertinimo komisijos. 

 

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.  rugsėjo 14 d. – gruodžio 12 d. veiklos 

ataskaitosspristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2019-09-14 – 

2019-12-12 laikotarpį (priedas nr. 4).  

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) - reiškia pastebėjimą, kad praeitais metais buvo sunku 

apskaičiuoti nepanaudotą lėšų dalį studentų skatinimui, kuri turėjo atitekti studentų 

atstovybėms.  

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) - atsako, kad derėtų tikslinti formulę, pagal kurią 

apskaičiuojama suma. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2019-09-14 – 2019-12-12 

laikotarpį patvirtinta vienbalsiai.  

 

4.  Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. rugsėjo - lapkričio mėnesių finansinės 

ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 2019-09-01 

– 2019-11-30 laikotarpį (priedas nr. 5). 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 



Paulius Kučas (LSU SA) -  teiraujasi, kodėl 2019 metų biuro darbuotojų atlyginimai viršys 

planuotą biudžetą? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad šiais metais, 

palyginus su praėjusiais, buvo daugiau darbinių savaitgalių už kuriuos mokama dvigubai. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 2019-09-01 – 2019-11-

30 laikotarpį patvirtinta vienbalsiai. 

 

5. Dėl LSS narių stebėtojų tvirtinimo; 

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

 

APTARTA: Socialinių mokslų kolegijos studentų klubo (SMK SK) prezidentė Austėja 

Juzėnaitė prisistatė SMK SK ir argumentus, dėl ko norima tapti nariais stebėtojais.  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Evelina Aluzaitė (LSMU SA) – klausia, kokie šiuo metu yra prioritetiniai darbai SMK SK. 

Austėja Juzėnaitė (SMK SK) – atsako, kad mentorių programa. 

 

Paulius Kučas (LSU SA) – pasisako, kad prieš savaitę įvykęs susitikimas LSU SA ir SMK SK 

parodė, kad SMK SK domisi LSS veikla. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) – reiškia pastebėjimą, kad protokolas nėra tvarkingas. Trūksta 

balsavimo ir posėdžio sekretoriaus parašo. 

 

SIŪLYMAS. SMK SK priimti į LSS narius stebėtojus. 

Už – 13. 

Prieš – 0. 

Susilaiko – 0. 

 

NUTARTA: Vienbalsiai nuspręsta SMK SK priimti į LSS narius stebėtojus. 

  



6. Dėl LSS pozicijos dėl Mokslo ir studijų įstatymo projektų, susijusių su nemokamo 

bakalauro įgyvendinimui bei priėmimui į aukštąsias mokyklas;  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatytas „Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-

242 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 

56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 71, 72, 77, 82, 83, 84, 85, 87 ir 90 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo 25(1) straipsniu“ (priedas nr. 7) 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) – reiškia pastebėjimą, kad aukštojo mokslo prieinamumas nėra 

mažinamas, mažinamas priimamų studentų kiekis, tačiau neribojamos socialinės grupės, kurios 

gali patekti į aukštąjį mokslą. 

 

Kristina Balčiūnaitė (VDU SA) – išsako mintį, kad suvienodinus reikalavimus studijų 

programos nesidubliuotų universitetuose ir kolegijose.  

 

Evelina Aluzaitė (LSMU SA) – teiraujasi, ar yra apskaičiuota, kiek krepšelių gali reikti tam 

tikroms studijų kryptims? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad ne, bet yra 

kalbama apie pedagogikos ir medicinos studijų krypčių krepšelių skaičių.  

  

Izabelė Rainytė (LSS PK) – teiraujasi ar siūlymas yra suvienodinti reikalavimus, nesvarbu kada 

buvo baigtas vidurinis išsilavinimas? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad taip. 

 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – reiškia pastebėjimą, kad motyvacija negali būti 

įrankiu padidinti konkursinį balą. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) – išsako mintį, kad darbo patirtis, profesinis mokslas ar 

savanorystė turėtų įeiti į konkursinio balo sandarą. 

 



NUTARTA: Siūlyme palikti privalomus 3 valstybinius brandos egzaminus, minimalus konkursinis 

balas paliekamas. Pasiūlyme išreikšti mintį, kad iš esmės reikia keisti aukštojo mokslo 

finansavimo sistemą.  

 

7. Dėl LSS įstatų bei reglamento projektų tvirtinimo.  

 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

 

APTARTA: Suderinus Įstatų ir Reglamento projektus su Taryba ir Valdyba, jie buvo perduoti 

teisininkui ir yra paruošti Konferencijai.  

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

Paulius Kučas (LSU SA) – reiškia pastebėjimą, kad Įstatų 8.3 punktą gali būti sunku 

įgyvendinti, Taryba su Valdyba gali ir neprieiti bendro sprendimo dėl Įstatų ir Reglamento. 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad tokiu atveju Konferencijai būtų 

pranešama apie Tarybos ir Valdybos pozicijas ir Konferencija spręstų tolimesnius veiksmus. 

 

10. Kiti klausimai  

 

10.1 Dėl studentų skatinimo aukštosiose mokyklose.  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) – pasisako, kad studentų savivaldos ir LSS galėtų kreiptis į 

aukštąsias mokyklas klausdami koks yra studentų rėmimas skirtingose aukštosiose mokyklose  

ir atlikti analizę.  

 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – pasisako, kad prezidentai kaip aukštųjų mokyklų 

tarybų nariai gali pamatyti rengiamą biudžetą ir kokia dalis planuojama skirti studentų 

skatinimui. 

 

 

 



10.2 Dėl studijų krypčių komiteto. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) -  reiškia pastebėjimą,  prieš studijų krypčių akreditavimas 

kad LSS turėtų turėti bendrą poziciją. Koks studentų rinkimas į komitetus, kokios funkcijos ir 

koks kiekis, kokias teisės jis turi. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – sutinka, kad derėtų 

turėti bendrą poziciją. Dominykas Tvaska (VGTU SA) -  siūlo sudaryti darbo grupę (4-5 

žmonių), kuri sukurs poziciją, kuri bus tvirtinama per kitą Tarybos posėdį. 

 

NUTARTA. Sudaroma darbo grupė, kuria sudaro savivaldų socialinių ir akademinių reikalų 

komiteto nariai, kurie per sausio mėnesį sukurs poziciją. 

 

10.3. Dėl SKVC Apeliacinės komisijos nario skyrimo.  

NUTARTA:  Bendru sutarimu Augustinas Laimonas Bytautas (KTU SA) paskirtas į SKVC 

Apeliacinę komisiją 

. 

10.4. Dėl SKVC Studijų vertinimo komisijos nario skyrimo. 

NUTARTA: Bendru sutarimu Dominykas Tvaska (VGTU SA) paskirtas į SKVC Studijų vertinimo 

komisiją. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Eigirdas Sarkanas 

 

 

Posėdžio sekretorius         Romas Kupčiūnas 

 


