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1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 

tvirtinimas; 

Klausimą pristato : Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

APTARTA: Pristatomas dabartinis Valdybos posėdžio darbotvarkės projektas. 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio darbotvarkė priimta vienbalsiai 

 

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

Klausimą pristato : Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio sekretoriumi pasiūlytas Romas 

Kupčiūnas (LSS biuro vadovas) 



Kitų pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos sekretorius Romas Kupčiūnas (LSS biuro vadovas) 

patvirtintas vienbalsiai. 

 

3. Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. vasario 20 d. – birželio d. veiklos ataskaitos 

pristatymas; 

Klausimą pristato : Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. vasario 20 d. – birželio 7 d. 

veiklos ataskaita.  

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Mantas Simanavičius - domisi ar yra LSP komunikacijos planas. Eigirdas Sarkanas – taip. 

LSP kainos pakeltos, tačiau komunikacijos plane bus nurodyta nauda ir galimybės turintiems 

LSP.  

Dovydas Kinderys - domisi kokia LSS pozicija konsolidacijos klausimu. Eigirdas Sarkanas – 

atsako, kad LSS už konsolidaciją, kai aiškiai apibrėžiamos studentų garantijos. 

 

Dovydas Kinderys – domisi ar LSS palaiko ryšius su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga. 

Eigirdas Sarkanas – atsako, kad bandoma palaikyti ryšį.  

 

Mantas Simanavičius - siūlo veiklos ataskaitą daryti pagal veiklos planą.  Dovydas Kinderys 

– pritaria. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Mantas Simanavičius – pasisako, kad biuro darbuotojams derėtų dalyvauti valdybos 

posėdžiose, kuriuose pristatoma veiklos ataskaita, nes kyla klausimų į kuriuos jie galėtų 

plačiau atsakyti.  

 



4. Lietuvos studentų sąjungos 2019-2021 metų veiklos plano pristatymas ir 

svarstymas; 

Klausimą pristato : Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

APTARTA: Pristatytas papildytas Lietuvos studentų sąjungos 2019-2021 metų veiklos planas.  

Pasisakė ir klausimus uždavė. 

Uršulė Sadauskaitė -  domisi dėl LSS įstatų ir darbo grupės, kuri rengia pakeitimus LSS 

įstatų ir darbo reglamentą. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad ji buvo, įvyko keletas susitikimų. 

Artimiausiu metu Valdybai ir Tarybai bus siunčiamas projektas dėl Valdybos strukturos 

keitimo. Pagal priimtą sprendimą bus ruošiamas projektas Asamblėjos metu vyksiančiai 

Konferencijai. 

 

Dovydas Kinderys – domisi kas iš Valdybos narių dalyvavo darbo grupėje. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad jis vienas. 

 

Vladas Pūtys – domisi ar Tarybos posėdžiui buvo pateiktas projektas. Eigirdas Sarkanas – 

atsako, kad jis bus pristatytas artimiausio Tarybos posėdžio metu birželio 23 d.  

 

Dovydas Kinderys – pasisako, kad kompetencijų kelimo planas geras. Domisi kas jį 

įgyvendins ir kas užtikrina, kad pasikeitus biurui jo vykdymas bus tęsiamas. Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad už kompetencijų kelimo plano įgyvendinimą atsakingas organizacijos 

stiprinimo vadovas, tam tikros dalys atitenka kitiems biuro žmonėms, kurie prisededa prie tam 

tikrų komitetų kompetencijų kelimo. Kotryna Garbaliauskaitė – pasisako, kad kompetencijų 

kelimo plano integracija jau vyko „VEIK“ mokymų metu, kai socialinių ir akademinių reikalų bei 

projektų komitetų užsiemimai buvo suskirstyti pagal kompetencijų lygius, tai bus taikoma ir 

„VADOVAUK“ mokymų metų, kai dalyviai bus skirtomi į darbo grupes pagal kompetencijas.    

 



Mantas Simanavičius – domisi dėl nemokamo bakalauro įdėjos įgyvendinimo ir klausia ar 

siekiama tik nemokamo bakalauro ar visai nemokamo aukštojo mokslo. Eigirdas Sarkanas – 

atsako, kad siekiama nemokamo bakalauro. 

 

Mantas Simanavičius – pasisako, kad derėtų veiklos plane plėtoti lygybes ir įvairovės temą. 

Eigirdas Sarkanas – atsako, kad ši tema galbūt bus paliesta Asamblėjos metu.    

NUTARTA: Vienabalsiai patvirtintas Lietuvos studentų sąjungos 2019-2021 metų veiklos 

planas. 

 

5. Dėl papildomo etato arba etato dalies patvirtinimo siekiant užtikrinti LSP 

gamybos bei administravimo efektyvumą; 

Klausimą pristato : Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

APTARTA: Pristatomas poreikis naujam LSP administratoriaus etatas, kuris  darbas 

atsakinėti į klausimus dėl LSP.  

Deividas Gudiškis - pristato sunkumus su kuriais susiduriama gaminant LSP ir pasisako, kad 

naujo darbuotojo etatas būtų palengvintų darbą. 

 

Dovydas Kinderys – domisi ar naujas žmogus vykdytų tik techninius aspektus? Eigirdas 

Sarkanas – atsako, kad taip. Tai žmogus, kuris spausdina ir pakuoja LSP. 

 

Dovydas Kinderys – domisi, kodėl sutartis būtų visiems metams su mažesniu etatu po piko ir 

siūlo 4  mėn. terminuotą sutartį. Uršulė Sadauskaitė – pritaria ir pasisako, kad derėtų palikti 

pratęsimo mažesniu etatu galimybe po piko. Eigirdas Sarkanas – sutinka. 

 

Eigirdas Sarkanas – teikia prašymą, kad naujas žmogus būtų įdarbinimas be Valdybos 

spręndimo. Mantas Simanavičius – pritaria ir prašo atsiusti naujo darbuotojo CV.  



NUTARTA: Įdarbinti 1 etatui žmogų LSP gamybos procesams ir efektyvumui užtikrinti 4 

mėnesiams, nuo liepos 1 iki spalio 31 d. taikant 22 atlyginimo koeficientą. Be papildomo 

Valdybos tvirtinimo, pateikiant Valdybai darbuotojo CV ir pareigybinius. 

 

6. Informacija dėl LSP pokyčių bei planų; 

Klausimą pristato : Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

Pristatoma nauja LSP išdavimo sistema per kurjerį. Išdavimo kaina yra 2,5-3€. Dėl šios 

priežasties kila LSP kaina.  

Dovydas Kinderys – domisi ar yra saugių alternatyvų kai pažymėjimus išduoda LSS. 

Eigirdas Sarkanas – atsako, kad teisiškai LSS pažymėjimus gali išduoti tik Vilniuje. Kitiems 

metams planuojama kitais metais susitarti su savivaldomis, kad jos išduotų jos. 

 

Tomas Urniežius – domisi kokios trukmės sutartis su siuntų pervežimo paslaugas teikiančia 

įmone. Eigirdas Sarkanas – atsako, kad metai.  

 

Dovydas Kinderys – domisi ar pasakyta kurjerio paslaugų kaina su PVM. Eigirdas Sarkanas 

– atsako, kad taip. 

 

Eigirdas Sarkanas – pasisako, kad reikalingas žmogus, kuris išnaudotų voko, kuriame bus 

pristatomas LSP plotą reklamai. Tadas Urniežius - siūlo samdyti profesionalą ir mokėti jam 

didesnį atlyginimą. Uršulė Sadauskaitė – nesutinka ir siūlo, kad tuo užsiimti turėtų žmogus iš 

studentiško judėjimo.  

 

Mantas Simanavičius – teikia siūlymą daryti susitikimą, kuriuo metu diskutuojama apie LSP 

projektą. Uršulė Sadauskaitė – pritaria ir pasisako, kad iki jo turėtų būti sudarytas 

infopackas su visa informacija apie LSP projektą.  

 




