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PROTOKOLAS 

 
2020 m. kovo 7 d. (šeštadienis) 
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Posėdis įvyko: 2020 m. kovo 7 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. 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – siūlo įtraukti į darbotvarkę klausimus dėl: 

 

* Danijos studentų sąjungos vizito; 

* Dėl NOM; 

* Bendrabučių kokybės standarto; 

*  Martyno Švarco įtraukimo į LSS alumni sąrašus. 

 

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 tarpinės veiklos ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

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

12-13 – 2020-03-01 laikotarpį (priedas nr. 4).  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) - klausia dėl baigiančiųjų studentų 

pasitenkinimo studijomis tyrimo rezultatai buvo siųsti Tarybai?  Viktorija Žilinksaitė 

(LSS viceprezidentė) – atsako, kad tyrimo rezultatus turi savivaldų sarkai, kurie yra 

šio tyrimo darbo grupėje. 

 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – teiraujasi ar planuojama kažką daryti dėl 

pirmakursių registracijos mokesčio. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) - atsako, 

kad derėtų kreiptis į aptąsias mokyklas su prašymu pagrįsti kodėl šios lėšos renkamos 

ir kam jos išleidžiamos. 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) – klausia ar yra žinoma kiek kainuotų 

savivaldybėms transporto lengvatos ištęstinių studijų studentams. Eigirdas 

Sarkanas (LSS prezidentas) - atsako, kad apie 8 mln. eurų. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2019-12-13 – 

2020-03-01 laikotarpį patvirtinta vienbalsiai.  

 



4. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 

2020-01-01 – 2020-02-29 laikotarpį (priedas nr. 5). 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) – siūlo kito Tarybos posėdžio metu pristatant 

finansinę ataskaitą nurodyti likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 2020-01-01 – 

2020-02-29 laikotarpį patvirtinta vienbalsiai. 

 

5.  Lietuvos studentų sąjungos Valdybos narių rinkimai. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pasisako į Valdybos narius kandidatuojantys asmenys :   

Kristina Balčiūnaitė (kandidatės dokumentai pridedami priede nr. 6) 

Danielė Bučinskaitė (kandidatės dokumentai pridedami priede nr. 7)                                          

Aurelijus Gutas (kandidato dokumentai pridedami priede nr. 8)                                             

Lukas Kijauskas (kandidato dokumentai pridedami priede nr. 9)                                                                                       

Vytautas Kučinskas (kandidato dokumentai pridedami priede nr. 10)                                             

Matas Povilauskas (kandidato dokumentai pridedami priede nr. 11)                                                                                      

 

Sudaroma balsų skaičiavimo komisija: 

Pasiūlyti asmenys Rimvydas Aksomas (KK SA prezidentas), Viktorija Pociutė (ISM SA 

prezidentė) , Aurimas Žvirblis (AK SA prezidentas).   

 Prieštaraujančių tokiai sudėčiai nėra. Išrinktas balsų skaičiavimo komisijos 

pirmininkas – Aurimas Žvirblis (AK SA prezidentas)  

Vyksta balsavimas.  

Pagal balsų skaičiavimo komisijos protokolą (priedas nr. 12):  

Balsadėžėje rasta biuletenių: 16  

Sugadintų biuletenių: 0  



BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už Aurelijų Gutą – 14  balsai,                                              

Už Luką Kijauską  - 11 balsai,                                                                                     

Už Matą Povilauską – 12 balsai,                                                                                        

Už Vytautą Kučinską - 15 balsai,                                              

Už Danielę Bučinskaitę - 13 balsai,                                                                                        

Už Kristiną Balčiūnaitę - 5 balsai,    

                                                                                     

NUTARTA: Vytautas Kučinskas, Aurelijus Gutas ir Danielė Bučinskaitė yra išrinkti į 

Lietuvos studentų sąjungos Valdybą dviejų metų kadencijai.  Lukas Kijauskas ir Matas 

Povilauskas išrinkti į Lietuvos studentų sąjungos Valdybą vienerių metų kadencijai. 

 

6. Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projekto pristatymas;  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatomas Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projektas 

(priedas nr. 13) 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo 500€ papildomai skirti vasaros 

sąskrydžiui, mažinant lėšas skirtas savivaldoms Tarptautinei studentų dienai. 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) – domisi kokios išlaidos yra eilutėje „2.7 

Posėdžių, darbo grupių ir komisijų veiklos apmokėjimas“. Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) – atsako, kad tai yra posėdžių organizaciniai kaštai. Dominykas Tvaska 

(VGTU SA prezidentas) – siūlo šią eilutę pervadinti į Posėdžių organizaciniai kaštai, 

nes esamas eilutės pavadinimas klaidina. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) - teiraujasi ar lėšos skirtos LSS savivaldų 

narių kompetencijų kėlimui skirtos tik LSS organizuojamiems mokymams ar ir 

savivaldų mokymams. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad sutarus su 

Taryba, šios lėšos gali būti skiriamos ir savivaldų organizuojamiems mokymams.  



 

7. Dėl LSS savivaldų iniciatyvų fondo; 
 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Siūlomas LSS savivaldų iniciatyvų fondas į kurio lėšas galėtų pretenduoti  

savivaldos su laisvos formos prašymu finansuoti jų iniciatyva. Tarybos posėdžio metu 

ar elektroninio balsavimo metu būtų sprendžiama ar skirti šias lėšas, sprendimas 

privalo būti protokolinis. Fondo lėšos nebūtų skiriamos mokymų organizavimui. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – teiraujasi ar fondas atitinka buvusį 

projektų fondą? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) - atsako, kad taip, tačiau be 

tokio tikslaus ir konkretaus administravimo. 

 

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

būti skiriamos tik tikriesiems nariems ir pasisako, kad derėtų kompensuoti iniciatyvas 

jas įgyvendinus.  Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – sutinka, kad lėšos turėtų 

būtų skiriamos tik tikrosioms narėms. Taipogi pasisako, kad tam tikrai lėšų dalis 

turėtų prieš įgyvendinant iniciatyvą, atsiskaičius už skirtą sumą, pervesta likusi skirta 

suma. 

 

SIŪLYMAS. Nustatyti maksimalią sumą vienai iniciatyvai.  

Balsavimas.  

Už – 13; 

Prieš – 0; 

Susilaiko – 3. 

 

SIŪLYMAS. Dėl maksimalios skiriamos sumos vienai iniciatyvos paraiškai. 

Balsavimas: 

1000€ - 0; 

1500€ - 1; 

2000€ – 11; 

2500€ - 3. 



 

NUTARTA.  

• Skirti lėšas tik tikrosioms narėms. 

• Maksimali skiriama suma vienai paraiškai - 2000€. 

• Savivalda gali teikti neribotą kiekį paraiškų. 

 

8. Dėl neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo įgalinimo aukštojo mokslo 

sektoriuje; 

 
Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA:  LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė raštą iš Lietuvos Respublikos 

Prezidentūros dėl veiksmų po švietimo, mokslo bendruomenės ir politinių partijų 

atstovų susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidentu dėl švietimo ir mokslo klausimų 

(priedas nr. 14) 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – pasisako, kad neformaliai įgytų 

kompetencijų užskaitymas turėtų būti nemokamas. Siūlo neformaliai įgytų 

kompetencijų užskaitymo procesą sutrumpinti, nes tam tikrose aukštosiose mokyklose 

jis ilgai trunka ir dėl to yra nepatrauklus. Taipogi siūlo ieškoti kitokio kainos 

skaičiavimo, nes kainą nustatyti pagal kreditus yra nelogiška. Eigirdas Sarkanas 

(LSS prezidentas) – sutinka, kad neformaliai įgytų kompetencijų užskaitymas turėtų 

būti nemokamas. Taipogi pasisako, kad kreditų kainą nustato įstatymas. 

 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – pasisako, kad derėtų pasiūlyti Prezidentūrai 

parengti nacionalines rekomendacijas, kuriomis turėtų vadovautis aukštosios 

mokyklos, numatant procedūros trukmę ir kainą. Taipogi siūlo MSĮ  59 straipsnio 

pakeitimą, kuris įgalintų neformaliai įgytas kompetencijas, didinant galimybės įstoti į 

aukštąją mokyklą tiems studentams, kurie neatitinka minimalių reikalavimų. 

 
 
9. Dėl LSS pozicijos vidinių studijų kokybės užtikrinimo sistemų struktūrų 
kūrimui/įgalinimui; 
 



Klausimą pristato: Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) 
 
 

APTARTA: LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė  pasisako, kad į šią darbo grupę 

žmonės registravosi labai vangiai, dėl šios priežasties dokumento rengimas užtruko. 

Dokumentas bus paruoštas ir už jo tvirtinimą bus balsuoja el. balsvimo metu. 

 

10. Dėl ilgalaikių LSS pozicijų;.  
 
Klausimą pristato: Viktorija Žilinskaitė (LSS viceprezidentė) 

APTARTA:  Veiklos plane yra numatyta parengti dvi ilgalaikes pozicijas: dėl priėmimo 

į aukštąsias mokyklas ir dėl studijų finansavimo. Asamblėjos Konferencijos metu 

planuojama tvirtinti abi pozicijas.   

 

Klausimus uždavė ir pasisakė.  

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – reiškia pastebėjimą, kad yra mažai 

žmogiškų resursų rengiant dvi ilgalaikės pozicijas ir siūlo rengti vieną poziciją dėl 

priemimo į aukštąsias mokyklas. 

 

Rimvydas Aksomas (KK SA prezidentas) – siūlo parengti vieną poziciją, o vėliau, 

įvertinus laiką ir galimybes, rengti kitą. 

 

SIŪLYMAS: Rengti poziciją dėl priėmimo į aukštąsias mokyklas ir po to, pagal 

galimybės, rengti poziciją dėl studijų finansavimo. 

Prieštaraujančių nėra 

NUTARTA: Rengti poziciją dėl priėmimo į aukštąsias mokyklas ir po to, pagal 

galimybės, rengti poziciją dėl studijų finansavimo. 

 

11. Kiti klausimai. 

11.1 Dėl Danijos studentų sąjungos vizito. 

APTARTA:  Kovo 20-23 į Lietuvą atvyksta Danijos studentų sąjungos atstovai, jų 

tikslas susipažinti su Lietuvoje veikiančiomis studentų atstovybėmis. 

 



NUTARTA: Už Danijos studentų sąjungos atstovų priėmimą Kaune atsakingas Paulius 

Vaitiekus (VDU SA prezidentas).  

 

12.2 Dėl NOM. 

APTARTA:  Šiaurės šalių studentų sąjungos (NOM) susitikimas vyks balandžio 1-5 

dienomis, Osle.  

 

Norinčių dalyvauti Tarybos narių nėra. Bus siūloma dar kartą facebook Tarybos 

grupėje.  

 

12.3 Dėl bendrabučių kokybės standarto. 

APTARTA: Joana Jasilionytė (LSS socialinių ir akademinių reikalų vadovė) išanalizavo 

turėtus duomenys, kurie buvo palikti buvusio LSS viceprezidento Manto Gedrimo. 

Kokybės standartas bus naudojamas teikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms 

dėl apgyvendinimo bendrabūčiuose. Joana prašo savaitę deleguoti naujus žm0nes į 

bendrabučių kokybės standarto darbo grupę. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė.  

 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – klausia, kiek laiko gali trukti parengti 

rekomendacijas. Joana Jasilionytė (LSS socialinių ir akademinių reikalų vadovė) – 

atsako, kad 2-3 mėnesiai. 

- 

11.4 Dėl Martyno Švarco įtraukimo į LSS alumni sąrašus. 

 

SIŪLYMAS: Teikti Valdybai Martyno Švarco kandidatūrą į LSS alumni sąrašus. 

Prieštaraujančių nėra 

NUTARTA: Teikti Valdybai Martyno Švarco kandidatūrą į LSS alumni sąrašus. 

 

11.5 Kita Tarybos posėdžio vieta.  



APTARTA: Jolita Valaitytė (LAJM SA prezidentė) pasisiūlė priimti ir rezervuoti 

patalpas kitam Tarybos posėdžiui. Kitas Tarybos posėdis vyks Lietuvos aukštosios 

jūreivystės mokyklos patalpose. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                              Eigirdas Sarkanas 

 

 

Posėdžio sekretorius                  Romas Kupčiūnas 


