
LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 

VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. kovo 5 d. (ketvirtadienis) 

LSS biuras (A. Vivulskio g. 36, 2a, Vilnius) 

 

Posėdis įvyko: 2020 m. kovo 5 d. 19 val. 

Posėdžio pirmininkas: LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas 

Posėdžio sekretorius: LSS biuro vadovas Romas Kupčiūnas 

Dalyvavo: Valdybos nariai ir svečiai (sąrašas pridedamas 1 priede). 

Darbotvarkė (2 priedas) 

 

 

1.  Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės 

tvirtinimas.  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).  

APTARTA: Pristatomas dabartinis Valdybos posėdžio darbotvarkės projektas. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – nori įterpti klausimą dėl LSP naujos duomenų 

bazės. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio darbotvarkė su siūlomu 

papildymu priimta vienbalsiai.  

 

2. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos 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 ataskaitosspristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2020 

m. sausio – vasario mėnesius (priedas nr. 3).  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Mantas Simanavičius (LSS valdyba) – pasisako, kad su Taryba derėtų padiskutuoti 

dėl siūlymų aukštosioms mokykloms didinti stipendijų dydį. 

 

Mantas Simanavičius (LSS valdyba) – pasisako, kad LSS derėtų parengti poziciją 

dėl lygybės ir įvairovės. 

 

4. Lietuvos studentų sąjungos tarpinės finansinės ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 

2020 m. sausio - vasario mėnesius (priedas nr. 4). 

 

Klausimų ir pasisakymų nebuvo. 

 

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

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatomas 2020 m. LSS biudžeto projektas (priedas nr. 5). 

Biudžeto projektą tvirtins naujos sudėties Valdybą per kitą Valdybos posėdį. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Mantas Simanavičius (LSS Valdyba) – reiškia pastebėjimą, kad derėtų ištrinti eilutę 

3.6 Transporto išlaikymas, nes LSS neturi automobilio. 

 



Mantas Simanavičius (LSS Valdyba) - siūlo įtraukti papildomą eilutę, dėl išlaidų 

susijusios su LSS įsteigta įmone. 

 

Uršulė Sadauskaitė (LSS Valdyba) - siūlo atsisakyti bankų paslaugų, kuriuose 

nevyksta joks pinigų judėjimas.  

 

Mantas Simavičus (LSS valdyba) – siūlo leisti į iniciatyvų fondo  lėšas pretenduoti 

ir iniciatyvoms, kurias teikia ir studentai, kurie nepriklauso studentų savivaldoms. 

 

6. Civitta tarpinių rezultatų pristatymas  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA.  Pristatytas Civitta pateiktas LSP partnerystės programos plėtros 

galimybių vertinimas (priedas nr. 6 ) 

 

Klausimų ir pasisakymų nebuvo. 

 

7. Dėl LSS steigiamos įmonės; 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA. Įmonė yra įsteigta. Naujos sudėties Valdyba spręs, kas bus įmonės 

dalininkai ir įmonės veiklos sritys. 

Klausimų ir pasisakymų nebuvo. 

 

8. Dėl pereinamojo laikotarpio keičiantis LSS Valdybos sudėčiai. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Mantas Simanavičius (LSS Valdyba) - siūlo į pirmą naujos Valdybos sudėties posėdį 

pakviesti buvusią Valdybą. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – sutinka. 

 

SIŪLYMAS.  Pritarti, kad esamos sudėties Valdybos įgaliojimai pasibaigia kitą dieną 

po naujos sudėties Valdybos išrinkimo, nepaisant to, kada esamos sudėties Valdybos 

nariai buvo išrinkti. 



NUTARTA.  Vienbalsiai nutarta, kad esamos sudėties Valdybos įgaliojimai pasibaigia 

kitą dieną po naujos sudėties Valdybos išrinkimo, nepaisant to, kada esamos sudėties 

Valdybos nariai buvo išrinkti. 

 

9. Dėl LSP naujos duomenų bazės; 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

APTARTA.  Pristatyti galimi partneriai (priedas nr. 6), kurių paslaugos bus perkamos 

kuriant naują LSP duomenų bazę. Dar yra laukiama atsakymų iš visų galimų partnerių. 

 

Klausimų ir pasisakymų nebuvo. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                Eigirdas Sarkanas 

 

 

Posėdžio sekretorius                            Romas Kupčiūnas 


