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Elektroninis balsavimas įvyko: 2019 m. balandžio 26 d., 9:40 val. 

Elektroninio balsavimo pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas. 

Elektroninio balsavimo sekretorius: Romas Kupčiūnas. 

Dalyvavo: Mantas Simanavičius, Dovydas Kinderys, Uršulė Sadauskaitė, Vladas Pūtys, Tomas 

Urniežius. 

Elektroninis balsavimas pasibaigė: 2019 m. gegužės 3 d. 17 val. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. biudžeto tvirtinimas; 

2. Esamo darbuotojo pareigų pakeitimas; 

3. Naujo darbuotojo įdarbinimas. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. biudžeto projekto 

tvirtinimas; 

Pranešėjas: elektroninio balsavimo pirmininkas Eigirdas Sarkanas. 

Paskutinio valdybos posėdžio metu galutinis sprendimas nebuvo priimtas, nes balsuojant 

nebebuvo kvorumo. Šis biudžeto projektas papildytas pagal patvirtintas Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos projektų lėšas. Kitų pasikeitimų nėra. 

PASIŪLYMAS. Tvirtinti Lietuvos Studentų sąjungos 2019 m. biudžeto projektą. 

BALSAVIMAS.  Už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtintas Lietuvos studentų sąjungos 2019 m. biudžeto 

projektas. 

 

 

2. SVARTYTA. Esamo darbuotojo pareigų pakeitimas; 

Pranešėjas: elektroninio balsavimo pirmininkas Eigirdas Sarkanas. 



Dėl asmeninių priežasčių darbo biure negalėjo tęsto organizacijos stiprinimo vadovė Gailė 

Žebrytė, į jos vietą siūloma dabartinė LSS biuro vadovė Kotryna Garbaliauskaitė. Kotryna 

turi patirties su mokymų organizavimu, bendravimu ir bendradarbiavimu su skirtingomis 

studentų savivaldomis.  Kurį laiką jai padės buvusi organizacijos stiprinimo vadovė Justina 

Štrimaitytė, taip įgyvendinti bei sekti kompetencijų kėlimo planą bus lengviau. Atlyginimo 

sąlygos nesikeičia. 

Prie laiško pridedamas darbuotojos CV. 

PASIŪLYMAS. Pakeisti Kotrynos Garbaliauskaitės pareigas iš biuro vadovės į 

organizacijos stiprinimo vadovės pareigas. 

BALSAVIMAS.  Už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinta pakeisti Kotrynos Garbaliauskaitės pareigas iš biuro 

vadovės į organizacijos stiprinimo vadovės pareigas. 

 

3. SVARTYTA. Naujo darbuotojo įdarbinimas. 

Pranešėjas: elektroninio balsavimo pirmininkas Eigirdas Sarkanas. 

Kadangi bet kokiu atveju biure trūksta vieno žmogaus, kuris galėtų rūpintis dokumentų 

administravimu ir  bendra biuro tvarka, į šią poziciją siūlomas Kauno kolegijos studentų 

atstovybės narys Romas Kupčiūnas. Romas šiuo metu studijuoja buhalterinę apskaitą, 

supratimą ir patirtį dokumentų valdyme turi, o studijuojama specialybė gali pagelbėti 

bendrame finansų tvarkyme, ataskaitų ruošime ir panašiuose darbuose.  

Įdarbinimo sąlygos išlieka tokios pačios kaip ir kitų naujų įdarbintų biuro  

darbuotojų. 

Prie laiško pridedamas kandidato CV. 

Mantas Simanavičius pasisakė, kad pagal kandidato CV ir Eigirdo Sarkano nurodytus  

kandidato pasirinkimo motyvus nesusidarė įspūdis, kad kandidatas - tinkamiausias 

pozicijai, kuriai jis yra keliamas. Mantas Simanavičius norėtų daugiau diskusijų šia tema, 

gal net susitikimo su pačiu kandidatu. 

PASIŪLYMAS. Įdarbinti Romo Kupčiūno įdarbinimui biuro vadovo pareigoms, nustatant 

darbuotojo atlyginimo koeficientą 22 (781 Eur. "ant  popieriaus") su sąlyga, kad po 3 mėn. 

bandomojo laikotarpio, jeigu darbuotojo darbo rezultatai tenkins, atlyginimas bus pakeltas 

iki koeficiento 24 (852 Eur. "ant popieriaus") 

BALSAVIMAS. Už – 3, prieš – 0, susilaikė – 2. 



NUTARTA. Įdarbinti Romą Kupčiūną biuro vadovo pareigoms. 

 

 

 

Balsavimo pirmininkas    Eigirdas Sarkanas  

 

Sekretorė     Kotryna Garbaliauskaitė 

 


