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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 narę, KUSS Viceprezidentę, akademinių reikalų
koordinatorę, Indrę Čedavičiūtę (2015–03–17).



KUSS Taryba priėmė sprendimą neprijungti KU galvosūkių mėgėjų klubo „Azartas“ kaip
KUSS nestruktūrinio padalinio (2015–03–17).



Tolesnei kadencijai, pagal KUSS darbo reglamentą, patvirtinti KU Senato nariai - Studentų
atstovai: Evelina Greiciūnaitė, Brigita Barkauskaitė, Indrė Čedavičiūtė, Vladyslava
Sinkevič, Diana Mickutė, Adomas Vanagas, Živilė Krikštaponytė ir Darius Rekis (2015–03–
30).



Taryba sutiko pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Neringos miesto kultūros centru.
Vėliau, neformalaus susitikimo metu, nuspręsta sutarties nepasirašyti dėl sąlygų pasikeitimo
(2015–05–06).



Taryba į Akademinės etikos komitetą delegavo studentų atstovus - Indrę Čedavičiūtę
(bakalauras), Rūtą Ramonaitę (magistras), Gvidą Slah (doktorantūra) (2015–12–08).



KUSS Taryba į KU BRIAI Tarybą delegavo BRIAI studentus: Tomą Veselį ir Gvidą Slah
(2015–12–08).



Nuspręsta ir patvirtinta, kad KUSS ataskaitų teikimo–rinkiminė konferencija vyks 2016–03–
10 (2016–02–02).



Priimta ir patvirtinta Indrės Čedavičiūtės kandidatūra į KUSS Prezidento pareigas (2016–
03–01).



Priimta ir patvirtinta Živilės Krikštaponytės ir Dianos Mickutės kandidatūra į KUSS
Revizijos komisijos nario pareigas (2016–03–01).



Nuspręsta sudaryti darbo grupę Stipendijų nuostatų taisymui. Darbo grupės nariai: Živilė
Krikštaponytė, Indrė Čedavičiūtė, Laurynas Jovaišas, Mantas Zubrickas (2016–03–01).



KUSS Taryba atšaukė į KU BRIAI Tarybą deleguotus BRIAI studentus: Tomą Veselį ir
Gvidą Slah (2016–03–01).



KUSS Taryba slaptu balsavimu nusprendė neteikti KUSS konferencijai klausimo dėl KUSS
BRIAI SA kūrimo (2016–03–01).

2. Kita KUSS Tarybos veikla


KUSS Taryba dalyvavo ir aptarė rūpimiausius klausimus su KU Rektoriumi, KU mokslo ir
meno Prorektore, KU infrastruktūros ir plėtros Prorektoriumi, KU studijų direkcijos
direktoriumi.



KUSS Taryba dalyvavo susitikimuose su Lietuvos studentų sąjungos Prezidento komanda ir
atstovais.



KUSS Taryba dalyvavo organizuotuose renginiuose ir akcijose: KUSS GMMF SA
protmūšyje „Kovos Gamtoje“, KUSS PF SA socialinėje akcijoje „Pirk pyragėlį - paremk
gyvūnėlį“, KUSS HMF SA renginyje „Atverk širdį pavasariui“, KUSS JTGMF SA
„Inžinierių dienose“,



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



KUSS Taryba dalyvavo akcijose „Darom“, „Vilties šokis“ ir „Vilties bėgimas“.



KUSS Taryba dalyvavo KUSS Alumni Dianos Mickutės organizuotuose mokymuose „Kas,
kaip ir su kuo valgoma? KUSS“.



KUSS Taryba dalyvavo protų mūšyje „Ar gerai pažįsti SoDrą?“.



KUSS Taryba dalyvavo renginyje „KU šauniausio studento rinkimai“.



KUSS Taryba dalyvavo LSS inicijuotoje akcijoje „Seimūne, ar girdi mus?“.



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



KUSS Taryba kartu su FSA nariais ir alumni dalyvavo „KUSS Plateliai 2015“.



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



KUSS Tarybos ir FSA nariai dalyvavo „Jaunųjų kuratorių mokymuose“.



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



Siekiant praplėsti atskirų fakultetų studentų tarpusavio bendradarbiavimą, KUSS Tarybos
nariai ir Prezidiumo komanda suorganizavo „Fuksų Stovyklą“, „Fuksų krikštynas“,
„Mediumą“.



KUSS Taryba kartu su Prezidiumu dalyvavo ir padėjo organizuoti renginį „Nebijok kalbėti“.



KUSS Taryba dalyvvavo KUSS Prezidiumo organizuotuose renginiuose „Studentiškas
spalis“ ir „KUSS kultūrų dienos“.



KUSS Tarybos nariai kartu su FSA nariais dalyvavo KUSS Strategijos kūrimo procese.



KUSS Tarybos nariai dalyvavo Tarptautinės studentų dienos organizuojamuose renginiuose.



KUSS Tarybos nariai su FSA nariais dalyvavo konferencijoje „Akademiškai sąžininga
Klaipėda“.



KUSS Tarybos nariai su FSA nariais dalyvavo Prezidiumo organizuotuose FSA
teoriniuose/komandiniuose mokymuose.



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



KUSS Tarybos nariai kartu su FSA nariais dalyvavo KU BRIAI organizuotame festivalyje
„RestArt“.



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



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



KUSS Tarybos nariai kartu su Prezidiumo komanda dalyvavo „Kino pavasario“ atidaryme.



KUSS Tarybos nariai kartu su Prezidiumo komanda dalyvavo KU bendruomenės
apdovanojimuose „Auksinė burė“.

3. KUSS Tarybos siūlymai būsimam KUSS Prezidentui


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



Sudaryti metų veiklos planą, pagal kurį bus lengviau stebėti vykdomas veiklas.



Tinkamai atsirinkti tam tikrų sričių koordinatorius komandoje, kelti jų kompetencijas, kad
galėtų kokybiškai atstovauti studentams ir spręsti jiems iškilusius klausimus.



Su visomis FSA bendrauti ir bendradarbiauti lygiavertiškai.



Nustatyti tokią Tarybos posėdžių tvarką, kuri būtų priimtina dirbti visiems Tarybos nariams
bei svarbiausi klausimai būtų sprendžiami prioriteto tvarka.



Būti organizacijos veidu ne tik išorėje, bet ir vidinėje veikloje (renginiuose, akcijose, FSA
veiklose).



Kadencijos metu išlikti savimi.

4. KUSS Tarybos patarimai kitai KUSS Tarybai


Skatinti Prezidentą stiprinti akademinės srities išmanymą.



Daugiau dėmesio skirti seniūnų veiklai.



Palaikyti gerą organizacijos vidinę komunikaciją bei FSA bendradarbiavimą.



Tarybos posėdžių metu stengtis dirbti kiek įmanoma produktyviau.



Plėtoti bendradarbiavimą su būsima KUSS Revizijos komisija.



Palaikyti bendradarbiavimą ir nuolatinį kontaktą su būsima KUSS Prezidiumo komanda.

5. KUSS Tarybos patarimai KUSS Revizijos komisijai


Atsakingai žiūrėti į savo pareigas.



Prireikus, prašyti KUSS organizacijos narių pagalbos, mokymų, patarimų.



Palaikyti nuolatinį ryšį su FSA, KUSS Prezidiumu, KUSS Taryba.



Laiku pristatyti pusmetinę veiklos ataskaitą.



Ne tik kritikuoti, bet ir patarti, pamokyti ir parodyti padarytas klaidas.



Tikslingai lankytis KUSS Tarybos posėdžiuose, FSA susirinkimuose.

