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Klaipėdos Universiteto Studentų Sąjungos (toliau – KUSS) Taryba – tai kolegialus KUSS
valdymo, sprendimų priėmimo ir veiklos vystymo organas, kurį sudaro: KUSS Prezidentas, KUSS
Viceprezidentas, FSA Pirmininkai ir Vicepirmininkai, BSS Pirmininkai. KUSS Taryba renkasi ne
rečiau kaip kartą per mėnesį.
Remiantis KUSS Įstatais, KUSS Tarybos veiklos metinėje ataskaitoje turi atsispindėti
svarbiausi KUSS Tarybos priimti sprendimai, teikti pasiūlymai KUSS Prezidentui, išspręstos
problemos, neįvykdyti priimti nutarimai, išvados apie KUSS Tarybos darbą, pasiūlymai kitai KUSS
Tarybai.

1. KUSS Tarybos priimti sprendimai:


KUSS Taryba patvirtino KUSS Tarybos narį, KUSS Viceprezidentą, akademinių reikalų
koordinatorių, Adomą Vanagą (2014-03-26), vėliau KUSS Viceprezidentę, akademinių
reikalų koordinatorę Živilę Krikštaponytę (2014-10-07).



Į KU darbo grupę nuo studentų deleguota Greta Gyraitė „Dėl paramos didinimo studentams
priemonių sudarymo“ (2014-03-26).



Išrinkti nauji nariai – studentų atstovai į KU Senatą: Evelina Greiciūnaitė, Brigita
Barkauskaitė, Indrė Čedavičiūtė, Vladyslava Sinkevič, Diana Mickutė, Adomas Vanagas,
Živilė Krikštaponytė ir Darius Rekis (2014-04-08).



Nuspręsta, jog Lauryna Kilpytė toliau atstovaus KU Bibliotekos komitete (2014-04-08).



Nuspręsta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su klubu „Fabrik“ (2014-05-28).



Taryba nesutiko pasirašyti bendradarbiavimo sutarties su klubu „Amigos“ (2014-09-25).



Nuspręsta atidėti sutarties pasirašymą su klubu „Roxy“ (2014-10-21).



Nuspręsta atnaujinti narystę KLAS organizacijoje (2014-11-11).



Nutraukta bendradarbiavimo sutartis su klubu „Fabrik“ dėl sutarties sąlygų nevykdymo
(2014-11-25).



Nuspręsta ir patvirtinta, kad KUSS ataskaitų teikimo – rinkiminė konferencija vyks 201503-05 (2014-12-09).



Priimta ir patvirtinta Živilės Krikštaponytės kandidatūra į KUSS Prezidento pareigas (201502-10).

2. Kita KUSS Tarybos veikla


KUSS Taryba dalyvavo ir skatino studentus dalyvauti Akademinio sąžiningumo deklaracijos
pasirašyme.



KUSS Taryba dalyvavo „Jūros parko“ talkoje.



KUSS Taryba dalyvavo ir kvietė dalyvauti KU studentus Kraujo donorystės akcijoje.



KUSS Taryba dalyvavo renginyje „Duetų vakaras“.



KUSS Taryba kartu su FSA nariais ir alumniais dalyvavo „KUSS Plateliai 2014“.



KUSS Taryba ir FSA nariai dalyvavo studentų registracijoje – priėmime į studijas.
Registravo studentus LSP programoje.



KUSS Taryba prisidėjo prie rugsėjo 1 d. minėjimo šventės organizavimo.



KUSS Taryba delegavo FSA narius į bendrojo lavinimo mokyklas, kad pristatytų Klaipėdos
universitetą ir pritrauktų moksleivių.



Siekiant praplėsti atskirų fakultetų studentų tarpusavio bendradarbiavimą, KUSS Tarybos
nariai suorganizavo „Fuksų Stovyklą“, „Fuksų krikštynas“, „Mediumą“, „Jaunųjų kuratorių
projektą“.



KUSS Taryba kartu su Prezidiumu dalyvavo Kompetencijų kėlimo ir patirties perdavimo
mokymuose.



KUSS Taryba kartu su FSA nariais dalyvavo KUSS kalėdiniame padėkos vakare.



KUSS Tarybos nariai prisidėjo prie KU pristatymo Studijų mugėse vykusiose Kaune ir
Vilniuje.



KUSS Taryba dalyvavo KU projekte „Iškeisk pamoką į paskaitą“.



KUSS Taryba dalyvavo ir prisidėjo prie Klaipėdos aukštųjų mokyklų organizuojamo
„Studentiško spalio“ renginių ciklo.



KUSS Taryba dalyvavo Tarptautinės Studentų Dienos renginiuose.



KUSS Taryba dalyvavo egzaminų stebėjime.



KUSS Taryba dalyvavo absolventų diplomų teikimo šventėje, kurioje teikė padėkas
buvusiems SA nariams bei seniūnams – absolventams.

3. KUSS Tarybos siūlymai būsimam KUSS Prezidentui


Savaitę prieš KU Senatą daryti susitikimą su KUSS deleguotais Senatoriais.



Tinkamai apmąstyti užsibrėžtus tikslus, kad visos įdėtos pastangos suteiktų naudos eiliniam
studentui.



Tinkamai suformuoti komandą, kad patogu dirbti būtų visiems.



Su visomis atstovybėmis bendrauti vienodai.



Toliau palaikyti tokia pat KUSS Tarybos susirinkimo tvarka, kad būtų ne tik sprendžiami
rimti klausimai, bet ir būtų vietos juokui, ir , kad kiekvienas atstovybės narys jaustųsi
savame rate.

4. KUSS Tarybos patarimai kitai KUSS Tarybai


KUSS Tarybos nariai linki būsimiems KUSS Tarybos nariams labiau orientuotis į
akademinę sritį, daugiau bendrauti su seniūnais, tikrinti kaip jie atlieka savo pareigas, toliau
stiprinti vidinę komunikaciją, patariame stebėti Revizijos komisijos darbą ir daugiau su ja
bendrauti, skatinti studentų aktyvumą.

5. KUSS Tarybos patarimai revizijai


KUSS Tarybos nariai linki būsimiems Revizijos komisijos nariams daugiau bendrauti su
FSA, dažniau lankytis Tarybos posėdžiuose, taip pat į pusmetį bent kartą aplankyti
kiekvieną FSA, padėti išspręsti tam tikras iškilusias problemas tiek FSA viduje, tiek ir
išorėje.

