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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA 

VALDYBOS POSĖDIS 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. kovo 26 d., (antradienis) 

A. Vivulskio 36, 2 a., Vilnius 

 

Posėdžio dalyvių sąrašas – priedas nr. 1  

Posėdžio svečių sąrašas – priedas nr. 2 

Posėdžio darbotvarkė – priedas nr. 3 

2019 m. LSS biudžeto projekto – priedas nr. 4 

LSS darbuotojų tarnybinio atlyginimo bei priedų nustatymo tvarka – priedas nr. 5 

Veiklos planas 2019-2021 m. – priedas nr. 6 

  

Posėdyje dalyvauja 4 nariai. 

 

1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

  

APTARTA: Pristatomas dabartinis Valdybos posėdžio darbotvarkės projektas.  

 

Pasiūlymai: 

 

Dovydas Kinderys – siūlo apkeisti 3 darbotvarkės punktą su 6. Pirmiausia apžvelgti 2019-2021 m. 

veiklos planą, o tuomet svarstyti 2019-2021 m. biudžetą. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio darbotvarkėje 3 ir 6 punktai 

apkeičiami vietomis.  

 

2. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio sekretoriaus (-ės) tvirtinimas;  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 
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APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio sekretore pasiūlyta Kotryna 

Garbaliauskaitė (LSS biuro vadovė). 

 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio sekretorė Kotryna Garbaliauskaitė 

(LSS biuro vadovė) patvirtinta vienbalsiai.  

 

3. Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. Biudžeto projekto pristatymas ir svarstymas.  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatomas Lietuvos studentų sąjungos 2019 metų biudžeto projektas (priedas nr. 2). 

  

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

 

Dovydas Kinderys – domisi, ar visa suma, nurodyta 4.8 punkte (priedas nr. 4), atkeliaus per 

metus? Eigirdas Sarkanas – atsako, kad taip, jei projektas bus patvirtintas. Taip pat patikslina, kad 

dalis sumos bus iš 2020 metų.  

 

Dovydas Kinderys – domisi, kiek reikšmės tai turės biudžetui ir ar tos lėšos yra kažkur numatytos. 

Eigirdas Sarkanas – atsako, kad ne.   

 

Dovydas Kinderys – domisi, koks šiuo metu yra deficitas ir kiek jį planuojama pasidengti 

projektais. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad šiuo metu deficitas yra 57 tūkst. eurų. ir planuojama 

padengti apie 10⁒ šios sumos. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, kaip bus padengta likusi deficito dalis. Eigirdas Sarkanas – atsako, 

kad šiuo metu yra apyvartinių pinigų ir patikslina, kad šiame deficite yra įskaičiuotos skolos 

Vilniaus universiteto studentų atstovybei. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, kaip skiriasi atlyginimai, lyginant su praeitais metais. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad buvo išleista panaši suma. 
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Dovydas Kinderys – domisi, kaip turi būti skaičiuojami priedai darbuotojams. Eigirdas Sarkanas 

– atsako, kad 10⁒ nuo galutinės sumos. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, ar biudžete tai yra numatyta. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad 

biudžete matosi 8 tūkst. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kuom skiriasi suma projekto su galimomis projektinėmis lėšomis 

ir optimalaus projekto suma. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad atlyginimams bus išleista 94 500 

eurų. Dalis tų lėšų bus padengiama po projektais ir ta dalis tikrai bus 14 386 eurai. 

 

NUTARTA: 2019 m. biudžeto projektas nėra tvirtinamas. 

 

4. LSS darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientų, priedų bei vienkartinių išmokų 

nustatymo tvarkos pristatymas ir svarstymas.  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatomas LSS darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientas, priedai bei 

vienkartinių išmokų nustatymo tvarka. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

 

Mantas Simanavičius – siūlo, kad ir taryba patvirtintų atlyginimų tvarką.  

 

Dovydas Kinderys – siūlo viceprezidentams ir prezidentui neskaičiuoti atlyginimo pagal 

koeficientą. Jiems turi galioti punktai prie bazinio priedo, ką nusprendžia taryba.  

 

Tomas Urniežius – reiškia pastebėjimą, kad turi būti nuspręsta, kas kiek laiko yra didinamas 

atlyginimas.  

 

Tomas Urniežius – siūlo, kad bent kartą į metus, kartu su biudžetu, būtų peržvelgiama visa tvarka, 

dėl atlyginimo kėlimo. 

 

NUTARTA: LSS darbuotojams nustatomi atlyginimo koeficientai, išskyrūs viceprezidentams ir 

prezidentui. 
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5. Dėl darbuotojų įdarbinimo šioms pareigoms: komunikacijos vadovė, projektų vadovė, 

organizacijos stiprinimo vadovė, biuro administratorė, sistemų administratorius, LSP 

administratorė. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatomas klausimas dėl darbuotojų įdarbinimo šioms pareigoms: komunikacijos 

vadovė, projektų vadovė, organizacijos stiprinimo vadovė, biuro administratorė, sistemų 

administratorius, LSP administratorė. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

 

Mantas Simanavičius – siūlo nustatyti metinį priedą Deivydui Gudiškiui. Dovydas Kinderys – 

pritaria siūlymui. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, kokios yra viceprezidentų pareigybės. Eigirdas Sarkanas – atsako, 

kad veiklos plane viceprezidentų pareigybės išsiskaido. Atsako, kad Viktorija Žilinskaitė būtų 

pagrindinė koordinatorė psichologinės pagalbos įgyvendinimo veikloje. Tuo tarpu Manto Gedrimo 

dalis būtų labiau susijusi su teisės dokumentais. Taip pat Mantas būtų labiau susijęs su kolegijomis. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, kas dirbtų su universitetais. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad 

Viktorija Žilinskaitė. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, koks pasiskirstymas dalyvaujant ŠMKK, LURK, LKDK ir 

Vyriausybės posėdžiuose. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad į LURK posėdžius eis ir darbo grupėje 

dėl nacionalinio dėstytojų kompetencijų kėlimo plano, dalyvaus Viktorija Žilinskaitė, o LKDK bei 

krepšelių darbo grupėje dalyvaus Mantas Gedrimas. ŠMKK posėdžiuose dalyvaus jis pats. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kokias veiklos kryptis apims viceprezidentai. Eigirdas Sarkanas 

– atsako, kad strategines kryptis gali apimti ir daugiau darbuotojų, o strateginius tikslus gali apimti 

jau konkretus žmogus. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kokius strateginius veiksmus apims konkretūs žmonės. Taip pat 

siūlo paskirti tam tikras pareigybes konkretiems asmenims. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad visos 

konkrečios krypties neapima vienas žmogus. 
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Mantas Simanavičius – siūlo Sandrai Matoškaitei skirti bazinį atlyginimą, plius papildomi bonusai 

už projektus. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad iš projektų gaunamos lėšos nėra skiriamos 

atlyginimams.  

 

Pasiūlymas: Sandrai Matoškai skirti vidutinį atlyginimo koeficientą – 24, dirbant projektų vadovės 

pareigose, nuotoline darbo sutartimi. 

 

Balsavimas: UŽ 3 PRIEŠ 0 SUSILAIKO 1 

 

NUTARTA: Įdarbinti Sandrą Matoškaitę projektų vadovės pareigoms, nuotoline darbo sutartimi, 

skiriant vidutinį atlyginimo koeficientą – 24. 

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastebėjimą, kad darbinant naujus darbuotojus būtų pateikiamas ir 

jo CV. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Pasiūlymas: Viktoriją Vasiljevą įdarbinti 1 etatui LSS komunikacijos vadovės pareigoms, nustatant 

781 eurų atlyginimą į rankas bandomojo laikotarpio metu. Po bandomojo laikotarpio skirti 24 

atlyginimo koeficientą. 

 

Balsavimas: UŽ 3 PRIEŠ 0 SUSILAIKO 1 

 

NUTARTA: Įdarbinti Viktoriją Vasiljevą LSS komunikacijos vadovės pareigoms, nustatant 781 

eurų atlyginimą į rankas bandomojo laikotarpio metu. Po bandomojo laikotarpio skirti 24 

atlyginimo koeficientą. 

 

Pasiūlymas: Gailę Žebrytę įdarbinti 1 etatui LSS organizacijos stiprinimo vadovės pareigoms, 

nustatant 781 eurų atlyginimą į rankas bandomojo laikotarpio metu. Po bandomojo laikotarpio skirti 

24 atlyginimo koeficientą. 

 

Balsavimas: UŽ 3 PRIEŠ 0 SUSILAIKO 1 

 

NUTARTA: Įdarbinti Gailę Žebrytę LSS organizacijos stiprinimo vadovės pareigoms, nustatant 

781 eurų atlyginimą į rankas bandomojo laikotarpio metu. Po bandomojo laikotarpio skirti 24 

atlyginimo koeficientą. 
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Pasiūlymas: Kotryną Garbaliauskaitę įdarbinti 1 etatui LSS biuro vadovės pareigoms, nustatant 

781 eurų atlyginimą į rankas bandomojo laikotarpio metu. Po bandomojo laikotarpio skirti 24 

atlyginimo koeficientą. 

 

Balsavimas: UŽ 3 PRIEŠ 0 SUSILAIKO 1 

 

NUTARTA: Įdarbinti Kotryną Garbaliauskaitę LSS biuro vadovės pareigoms, nustatant 781 eurų 

atlyginimą į rankas bandomojo laikotarpio metu. Po bandomojo laikotarpio skirti 24 atlyginimo 

koeficientą. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo Deividą Gudiškį skirti LSP projekto vadovu. Deividas Gudiškis – 

sutinka. 

 

Pasiūlymas: Deividui Gudiškiui skirti aukštą atlyginimo koeficientą – 26, dirbant LSP projekto 

vadovo pareigose. Taip pat skirti metinį priedą prie algos. 

 

Balsavimas: UŽ 3 PRIEŠ 0 SUSILAIKO 1 

 

NUTARTA: Įdarbinti Deividą Gudiškį LSP projekto vadovo pareigoms, nustatant 923 eurų 

atlyginimą į rankas. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kodėl Viktorija Vasiljeva negali atsakinėti į LSP laiškus. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad teoriškai gali, tačiau tai būtų papildomas darbas. 

 

Pasiūlymas: Robertą įdarbinti LSP administratorės pareigoms.  

 

Balsavimas: UŽ 2 PRIEŠ 2 SUSILAIKO 0 

 

NUTARTA: Roberta neįdarbinama LSP administratorės pareigoms. 

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastebėjimą, kad ne piko metu už LSP laiškų atsakinėjimą atsako 

LSS komunikacijos vadovė ir biuro vadovė. Piko metu Roberta gali būti įdarbinama laikinai. 

Dovydas Kinderys – pritaria šiam siūlymui. Eigirdas Sarkanas – nesutinka su šiuo siūlymu. 

 

6. LSS 2019-2021 metų veiklos plano pristatymas ir svarstymas. 
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APTARTA: Pristatomas Lietuvos studentų sąjungos 2019–2021 metų veiklos planas (priedas nr. 6) 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

 

Mantas Simanavičius – domisi, kuo 2019-2021 metų veiklos planas skirsis nuo praeito. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad didelio skirtumo nėra. Tačiau šis veiklos planas papildytas naujomis 

veiklomis. 

 

Dovydas Kinderys – domisi ar šiuo dokumentu bus vadovaujamasi. Klausia ar remiantis šiuo 

veiklos planu galės dirbti valdyba ir biuras. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad taip, tačiau 

konkrečios valdybos funkcijos gali ir nebūti matomos. 

 

Mantas Simanavičius – domisi ar strateginiam tikslui dėl nacionalinio dėstytojų plano 

kompetencijoms kelti, yra iškelti nauji uždaviniai. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad antrasis 

uždavinys yra naujas. Pirmasis uždavinys yra tęstinis. Atsako, jog yra padarytas pradinis įdirbis, 

tačiau nėra jokių veiksmų iš ministerijos pusės. Procesas yra sustojęs, tačiau tiek mes, tiek studijų 

kokybės vertinimo centras siekiame atnaujinti šią komisiją. 

 

Mantas Simanavičius – domisi rodikliais. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad didelis darbas laukia 

dėl psichologinės pagalbos aukštosiose mokyklose studentams, net jei ir projektas nebus 

patvirtintas. 

 

Tomas Urniežius – domisi dėl situacijos su Šiauliu universitetu. Klausia, su kuo buvo derinamas 

šis projektas: Vilniaus universitetu, Šiaulių universitetu ar atskirai. Eigirdas Sarkanas – atsako, 

kad universitetų jungimosi procesas sustojo. Dėl derinimo kreiptasi atskirai, tačiau dėl jungimosi 

Šiaulių universitetas norėtų prie projekto prisijungti vėliau. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kaip prezidento įsipareigojimai tam tikrose veiklose atsispindi 

strategijoje. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad visas studentų sąlygų gerinimo mechanizmas 

atsispindi veiklos plane. Vienas iš pavyzdžių: studentų stipendijos, tenkinančios studentų poreikius. 

 

Dovydas Kinderys – domisi strategija. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad veiklos planas yra 

vykdomas pagal dabartinę strategiją. 
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Dovydas Kinderys – domisi, kas yra papildyta veiklos plane ne pagal strategiją. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad LSP ir neįrašytas naujos strategijos kūrimas.  

 

Dovydas Kinderys – domisi ar bus keičiami įstatai. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad veiklos plane 

tai nėra pažymėta. 

 

Dovydas Kinderys – siūlo turėti du veiklos planus: vienas planas, skirtas įgyvendinti strategiją, 

kitas – ką ateinančius dvejus metus veiks LSS. Išsakoma pastaba, kad neturint šių planų, kylą 

neaiškumų dėl etatų, išlaidų. Eigirdas Sarkanas – dalinai sutinka. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, ar šiandien tvirtinami uždaviniai ir projektų veiklos, ar biuro 

darbuotojų veikla ateinančius dvejus metus. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad šiame veiklos plane 

pateikiama tai, ką biuras veiks ateinančius dvejus metus. Tačiau atsako, kad šiame veiklos plane 

nėra naujo strategijos kūrimo plano, nėra įstatų keitimo, projekto plano dėl kompetencijų kėlimo. 

 

Tomas Urniežius – siūlo veiklos tęstinumo užtikrinimą iš vadybinės perspektyvos. Taip pat siūlo 

numatyti mėnesius veiklos planui peržvelgti ir paskirti atsakingą asmenį. Eigirdas Sarkanas – 

sutinka. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo atskirti strateginį veiklos planą 2020-2021 m. ir veiklos planą 2019 

m. Eigirdas Sarkanas – pasisako, kad 2020 m. veiklos planas taip pat yra ruošiamas pagal senąją 

strategiją. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo į uždavinius įtraukti nemokamą bakalaurą. Eigirdas Sarkanas – 

sutinka. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo, kad valstybės finansuojamiems studentams ir valstybės 

nefinansuojamiems vienodomis sąlygomis būtų skiriamos stipendijos. Eigirdas Sarkanas – 

sutinka. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo, kad ir privačiose aukštosiose būtų užtikrintos stipendijos 

vienodomis sąlygomis vf ir vnf studijuojantiems studentams. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 
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Mantas Simanavičius – siūlo, kad statinamosios stipendijos būtų didesnės už socialines, nes 

skatinamosios stipendijos turi skatininti studentus gerai mokytis ir kad nereikėtų dirbti papildomų 

darbų, kad išsilaikytų. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, ar bus galima palyginti praeitų metų ir šių metų išorinio vertinimo, 

darančio įtaką studijų kokybei, tyrimo rezultatus. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad taip.  

 

Mantas Simanavičius – domisi, kam buvo pristatytas išorinio vertinimo tyrimas. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad tarybai ir ministerijai.  

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastebėjimą, kad valdyba irgi norėtų gauti informaciją apie 

vykdomus tyrimus. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Dovydas Kinderys – siūlo, kad asmuo arba grupė, kuri sukuria vieną sistemą, jungiančią visų 

aukštųjų bendrabučius, toliau pradėtų imti mokęstį už šios sistemos administravimą. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad nenorima atiduoti šio projekto privatininkams.  

 

Dovydas Kinderys – domisi, kodėl LSS negali investuoti į bendrabučių sistemą. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad gali pasiūlyti tarybai, jei taryba apsiims ir investuos.  

 

Mantas Simanavičius – domisi, kas bus pagrindinis asmuo, atsakingas už šią sistemą, nes visa 

institucija negali būti už tai atsakinga. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad jis.  

 

Mantas Simanavičius – domisi, ar ši sistema bus projektas? Eigirdas Sarkanas – atsako, kad ne. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kokie lūkęsčiai yra ties tuom. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad 

norima parodyti, kokios gyvenimo sąlygos yra bendrabučiuose ir tai galėtų būti papildomas 

argumentas bendrabučių stuktūros gerinime.  

 

Mantas Simanavičius – domisi, kokie būtų įrankiai. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad pirmiasia, 

tai būtų anketos sudarymas. Tada tai būtų konkretūs rezultatai: aiškiai įvardijamos problemos ir su 

šiais argumentais galima būtų eiti į vyriausybę.  

 

Mantas Simanavičius – siūlo įtraukti, kaip turėtų atrodyti svajonių bendrabutis. Eigirdas 

Sarkanas – sutinka. 
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Mantas Simanavičius – siūlo įtraukti SADMo, nes ji teikia dvi išmokų rūšis, dalį padengia išlaidos 

ir stipendijos. Taip pat siūlo panaikinti SADM dalį ir prijungti prie stipendijų. Teigia, kad taip 

valdyti bus patogiau: iš tų dviejų stipendijų bus padaroma viena, o naudojama jau bus savo 

nuožiūra.  

 

Tomas Urniežius – siūlo ateičiai susidaryti vidinę privatizavimo tvarką. Eigirdas Sarkanas – 

atsako, kad tai gali priklausyti nuo mūsų prioritetų. Taip pat atsako, kad teoriškai, jei patvirtina šį 

modelį, gali mažėti faktinis valstybės finansuojamų vietų skaičius. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo siekti nemokamo aukštojo mokslo. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad 

ministerijos noras yra padaryti aukštąjį mokslą nemokamu. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo spręsti problemą dėl neįgaliųjų išlaikymo aukštosiose. Kadangi, 

gaunamas krepšelis yra vienodas visiems studentams, nors neįgaliajam studentui reikia daugiau 

dėmesio dėstant, bei neretai aukštoji turi pasirūpinti visais kitais šio studento spec. poreikiais. 

Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo pasidaryti tyrimą, ką aukštosios mokyklos siūlo neįgaliesiems. 

Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Tomas Urniežius – domisi, ar praeitais metais ilgalaikė pozicija buvo formuojama. Jei taip, tai 

kokiam laikotarpiui ji yra ir ar yra peržvelgiama.  Eigirdas Sarkanas – atsako, kad buvo, tačiau 

kitokia ir ji kartais peržvelgiama, tačiau reiktų ir dabar peržvelgt.  

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastabą, kad pozicijos formavimas jau yra veikla, o ne strategijos 

dalis.  

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastabą, kad turi būti nurodomi veiklų užbaigimo terminai.  

 

Tomas Urniežius – reiškia pastabą, kad turi būti strategijos pateikimo tarybai terminas.  

 

Mantas Simanavičius – siūlo peržvelgti ankstesnę aukštųjų mokyklų poziciją ir jei ji keičiasi dėl 

kolegijų specifikos, ją papildyti. Eigirdas Sarkanas – sutinka.  
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Dovydas Kinderys – siūlo įtraukti, kokie dokumentai suteikia transporto lengvatą.  

 

Mantas Simanavičius – siūlo pradėti spręsti ištęstinių studijų studentų transporto lengvatas 

pačiame akademiniame mieste, bent kol vyksta sesija. Tai turėtų būti išspręsta visur, kur yra 

aukštoji mokykla ar jos padalinys. Derinti reikia su savivaldybe. Eigirdas Sarkanas – sutinka.  

 

Mantas Simanavičius – siūlo suformuluoti, kas yra akademinės atostogos, studijų stabdymas. 

 

Dovydas Kinderys – reiškia pastebėjimą, kad dėl akademinių atostogų ar skolų apibrėžimo, turime 

įpareigoti pačias aukštasias.  

 

Mantas Simanavičius – siūlo, kad bendrai visose aukštosiose būtų apibrėžiama, kas yra 

akademinės atostogos. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo, turėti alternatyvą apklausai, dėl studentų patiriamų išlaidų 

studijuojant. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Mantas Simanavičius – siūlo turėti psichologinius centrus, nes Vilnius ir Kaunas turi labai didelių 

poreikių, ir gali nespėti, skaičiuojant pagal etatus, aptarnauti tokią didžiulę grupę žmonių. Eigirdas 

Sarkanas – sutinka.  

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastebėjimą, kad mažos aukštosios daug neaptarnaus, nes tam gali 

tiesiog nebūti ir pakankamai lėšų. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad jei projektas ir nebus 

patvirtintas, tai galima psichologinei pagalbai skirti lėšas iš krepšelio.  

 

Mantas Simanavičius – domisi, ar BOME dalyvaus ir prezidentai. Jei taip, reikia įrašyti. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad taip. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kokia situacija su LiJOT ir ar žadama grįšti, ar ne. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kas buvo svarstyta, bet pridėtinė vertė šiuo metu nematoma. 

 

Dovydas Kinderys – reiškia pastebėjimą, kad strategiją įpareigoja LSS diversifikuoti pajamas. 
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Dovydas Kinderys – siūlo, kad atsirastų etatas, kuris rūpintųsi papildomų investicijų gavimu. 

Eigirdas Sarkanas – atsako, kad to nėra numatęs, tačiau, jei atsiras žmogus, galima numatyti iš 

biudžeto.  

 

Tomas Urniežius – reiškia pastebėjimą, kad reikia žmogaus, atsakingo už politinį vaidmenį ir tai 

nebūtinai turi turėti ryšį su vadybine organizacijos dalimi.   

 

Mantas Simanavičius – siūlo aptarti galimybes, kur galima būtų deversifikuoti pajamas ir tai 

aptarti su taryba.  

 

Mantas Simanavičius – domisi, keliuose projektuose LSS yra projekto partnerio vaidmenyje. 

Sandra Matoškaitė – atsako, kad šiuo metu yra sunku pasakyti. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kiek LSS yra esame suinteresuoti būti tiekėjais. Sandra 

Matoškaitė – atsako, kad šiuo metu tokių didelių ambicijų nėra. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, gal galima būtų skirti pinigų studentiškams ,,Startup‘ams“.  

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastebėjimą, kad reikia patikslinti, kokius projektus patys 

sugeneruojame. Reikia surašyti tikslius, pilnus pavadinimus.  

 

Mantas Simanavičius – siūlo sudaryti darbo grupę, sudaryta taryboje, dėl galimų finansinių 

šaltinių.  

 

Dovydas Kinderys – domisi, kas atnaujins duomenų sistemą. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad 

teks ieškoti per viešąjį pirkimą. 

 

Mantas Simanavičius – domisi, kokia situacija su europiniu pažymėjimu. Eigirdas Sarkanas – 

atsako, kad reikalas šiuo metu yra sustojęs. 

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastebėjimą dėl LSP papildomo panaudojimo bibliotekose, prie 

įėjimų ir t.t. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad apie tai buvo kalbama su taryba. 

 

Dovydas Kinderys – domisi dėl LSP marketinginės dalies. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad visų 

pirma, reikia susitikti su ministru, toliau norima kelti LSP kainą 25⁒. 
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Mantas Simanavičius – domisi, ką Viktorija mano apie naujienlaikraštį. Viktorija Vasiljeva – 

atsako, kad įsitraukimas yra mažas.  

 

Mantas Simanavičius – siūlo padaryti vidinės komunikacijos planą. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, kokia Viktorijos nuomonė į savo komiteto turėjimą su atstovais iš 

kitų savivaldų. Viktorija Vasiljeva – atsako, kad tai galėtų padėti visai komunikacijai.  

 

Mantas Simanavičius – reiškia pastebėjimą, kad jei yra vykdomas naujienlaikraštis, turi būti 

įvardijama tikslinė auditorija, kam jis reikalingas.  

 

Tomas Urniežius – siūlo išskirstyti punktais: vidinės komunikacijos planas, išorinės komunikacijos 

planas. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos 2019–2021 metų veiklos planas nėra patvirtintas. 

 

7. Kiti klausimai. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Eigirdas Sarkanas 

 

Posėdžio sekretorė                                     Kotryna Garbaliauskaitė 


