
LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 

NUOTOLINIO VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2019 m. kovo 26 d. (ketvirtadienis) 

 

Posėdis įvyko: 2020 m. kovo 5 d. 17 val. 

Nuotolinio posėdžio pirmininkas: LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas 

Nuotolinio posėdžio sekretorius: LSS biuro vadovas Romas Kupčiūnas 

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

Darbotvarkė (Priedas Nr. 2)  

 

 

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 darbuotojų darbo 

užmokesčio nustatymo tvarkos. 

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 Valdybos posėdžio sekretoriumi pasiūlytas 

Romas Kupčiūnas  (LSS biuro vadovas). 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio sekretorius Romas 

Kupčiūnas (LSS biuro vadovas) patvirtintas vienbalsiai.  



 

3. Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projekto svarstymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatomas Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projektas 

(Priedas Nr. 3).  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Danielė Bučinskaitė (LSS Valdyba) – reiškia pastebėjimą, kad pristatant finansinę 

ataskaitą derėtų atskirai pristatyti, kiek išleista darbuotojų išlaikymui iš LSS 

finansinių resursų, kiek iš projektinių lėšų. 

 

Mantas Simanavičius (LSS Alumni) – teiraujasi, ar padidinus darbuotojų darbo 

užmokestį, didės suma skirta algoms iš LSS lėšų? Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) – atsako, kad ne. 

 

Matas Povilauskas (LSS Valdyba) – teiraujasi, ar nustatyti nauji darbuotojų 

atlyginimai būtų darbuotojams mokami iki kadencijos galo. Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) – atsako, kad taip. 

 

SIŪLYMAS. Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projekte sumą punkte 

„Darbuotojų išlaikymas“ padidinti iki 136 000 eur. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projekte 

sumą punkte „Darbuotojų išlaikymas“ padidinti iki 136 000 eur. 

 

Lukas Kijauskas (LSS Valdyba) – domisi, ar iš LSS savivaldoms skirto iniciatyvų 

fondo lėšos bus skiriamos tik naujoms iniciatyvoms, ar į tas lėšas galės pretenduoti ir 

jau egzistuojančios savivaldų iniciatyvos. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – 

atsako, kad tiek senos, tiek naujos savivaldų iniciatyvos galės pretenduoti į šias lėšas. 

 

Danielė Bučinskaitė (LSS Valdyba) – prašo įvertinti, kiek pajamų būtų galima gauti 

už moksleivio pažymėjimų gamybą, įskaitant profesines mokyklas. 

 



SIŪLYMAS. Tvirtinti Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projektą su 

papildymu dėl darbuotoju darbo užmokesčio. 

NUTARTA. Lietuvos studentų sąjungos 2020 m. biudžeto projektas  su papildymu 

patvirtintas vienbalsiai.  

 

4. Dėl darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA:  Pristatomas Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų tarnybinio atlyginimo 

koeficientų, priedų bei vienkartinių išmokų nustatymo tvarkos projektas (Priedas Nr. 

4). 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

 

Mantas Simanavičius (LSS Alumni) – siūlo papildyti projektą, aprašant tai, kas gali 

pretenduoti į tam tikrą atlyginimų koeficientų kategoriją. Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) – sutinka su siūlymu ir pasisako, kad projekto papildymas galėtų būti 

pristatomas ir svarstomas kito Valdybos posėdžio metu.  

 

SIŪLYMAS. Tvirtinti Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų tarnybinio atlyginimo 

koeficientų, priedų bei vienkartinių išmokų nustatymo tvarkos projektą. 

NUTARTA. Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientų, 

priedų bei vienkartinių išmokų nustatymo tvarkos projektas patvirtintas vienbalsiai. 

 

5.Dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo; 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA:  Pristatomi esami ir planuojami Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų 

atlyginimai (Priedas Nr. 5). 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Mantas Simanavičius (LSS Alumni) – teiraujasi, ar nauji atlyginimai įsigalios nuo š. 

m. balandžio 1 d. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad taip. 

 



SIŪLYMAS.  Padidinti viceprezidentės Viktorijos Žilinskaitės atlyginimą, nustatant 33 

koef. (viso - 1171,5 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) nuo š. m. balandžio 1 d. 

NUTARTA.  Viceprezidentės Viktorijos Žilinskaitės atlyginimas padidintas, nustačius 

33 koef. (viso - 1171,50 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) nuo š. m. balandžio 1 d.  

 

SIŪLYMAS.  Padidinti LSS komunikacijos vadovės  Viktorijos Vasiljevos atlyginimą, 

nustatant 28 koef. (viso - 994,00 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) nuo š. m. balandžio 

1 d. 

NUTARTA.  LSS komunikacijos vadovės  Viktorijos Vasiljevos atlyginimas padidintas, 

nustačius 28 koef. (viso - 994,00 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) nuo š. m. balandžio 

1 d. 

 

SIŪLYMAS.  Padidinti LSS biuro vadovo Romo Kupčiūno atlyginimą, nustatant 27 

koef. (viso - 958,50 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) nuo š. m. balandžio 1 d. 

NUTARTA.  LSS biuro vadovo Romo Kupčiūno atlyginimas padidintas, nustačius 27 

koef. (viso - 958,00 eur/mėn. neatskaičius mokesčių) nuo š. m. balandžio 1 d. 

 

SIŪLYMAS.  Padidinti LSS LSP projekto vadovo Deivido Gudiškio  atlyginimą, 

nustatant 30 koef. (viso - 958,50 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) ir mokant 200 eur 

(atskaičius mokesčius) priedą kiekvieną mėnesį nuo š. m. balandžio 1 d. 

NUTARTA.  LSS LSP projekto vadovo  Deivido Gudiškio  atlyginimas padidintas, 

nustačius 30 koef. (viso - 1065,00 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) ir mokant 200 eur 

(atskaičius mokesčius) priedą kiekvieną mėnesį nuo š. m. balandžio 1 d. 

 

SIŪLYMAS.  Padidinti LSS LSP administratorės Robertos Rekašiūtės  atlyginimą, 

nustatant 12,5 koef. (viso - 443,75 eur/mėn., neatskaičius mokesčių) nuo š. m. 

balandžio 1 d. 

NUTARTA.  LSS LSP administratorės  Robertos Rekašiūtės atlyginimas padidintas, 

nustačius 12,5 koef. (viso - 443,75 eur/mėn.., neatskaičius mokesčių) nuo š. m. 

balandžio 1 d. 

 



6. Dėl Vaivos Kasiulynaitės įdarbinimo 0,5 etato, komunikacijos srityje. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Vaiva Kasiulynaitė prisistatė Valdybos nariams. Vaivos pagrindinė veiklos 

sritis būtų žiniasklaida: pranešimai spaudai, tekstai. Esant poreikiui Vaiva prisidėtų 

prie komunikacijos strategijos kūrimo. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Mantas Simanavičius (LSS Alumni) – pasisako, kad naujo žmogaus komunikacijai 

nereikia, nebent tai būtų žmogus, kuris būtų įdarbinimas konkrečiam projektui.  

 

Danielė Bučinskaitė (LSS Valdyba) – reiškia pastebėjimą, kad derėtų parengti Vaivos 

pareigybės aprašą, tada būtų galima spręsti, ar papildomas žmogus komunikacijai yra 

reikalingas. 

Lukas Kijauskas (LSS Valdyba) – teiraujasi, ar Vaiva būtų įdarbinama iki kadencijos 

galo. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad ne, Vaiva būtų įdarbinama 

iki gruodžio 31 d., kada baigiasi SADM projektas. 

 

Danielė Bučinskaitė (LSS Valdyba) – pasisako, kad ateityje derėtų Valdybai teikti 

siūlymą dėl konkrečios darbinės pozicijos (pareigybės) reikalingumo, o tik vėliau 

ieškoti pozicijai konkretaus žmogaus. 

 

NUTARTA. Vaivos Kasiulynaitės įdarbinimo klausimas atidėtas ir bus sprendžiamas 

el. balsavimo metu, siekiant aiškiau įvardintų jos pareigybių ir funkcijų. 

 

7. Dėl naujos LSP sistemos sukūrimo. Svarstymas dėl partnerio pasirinkimo. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

APTARTA: LSS prezidentas pristatė galimus partnerius: Mediapark, IDEAformus, 

Cpartner, IDEA, NordCode, AdeoWeb. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė: 

Mantas Simanavičius (LSS Alumni) – siūlo partnerio paslaugas pirkti per naujai 

įsteigtą įmonę. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad teisiškai tai nėra 



įmanoma, nes pagal MSĮ ir LSP administravimo sutartį su LR ŠMSM už LSP 

administravimą atsakinga Lietuvos studentų sąjunga. 

   

SIŪLYMAS. Priimti NordCode pasiūlymą naujos LSP duomenų bazės, LSP tinklapio, 

LSP administravimo sistemos kūrimui. 

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta priimti NordCode pasiūlymą naujos LSP duomenų 

bazės, LSP tinklapio, LSP administravimo sistemos kūrimui. 

 

 

8. Dėl karantino pasekmių studentams. 

Klausimą pristato: Lukas Kijauskas (LSS Valdyba).  

APTARTA. Aukštosios mokyklos yra parengusios bendrabučius grįžusių studentų 

saviizoliacijai. Aukštosios mokyklos ruošiasi nuotolinėms studijoms.  Dėl egzaminų 

sesijos ir baigiamųjų darbų gynimo konkrečių sprendimų nėra priimta.  

 

 

 

Nuotolinio posėdžio pirmininkas                Eigirdas Sarkanas 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                   Romas Kupčiūnas 


