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Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas 

Posėdžio sekretorius: Projektų komunikacijos vadovė Viktorija Vasiljeva 

Dalyvavo: atstovai (sąrašas pridedamas 1 priede). 

Kviestieji asmenys, svečiai (sąrašas pridedamas 2 priede). 

Darbotvarkė (3 priedas) 
 

 
 

1.  Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas.  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas).  

APTARTA: Pristatomas dabartinis Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas.  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – siūlo perkelti klausimą dėl LSS prezidento atlyginimo 

nustatymo po LSS tarpinės finansinės ataskaitos tvirtinimo. 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio darbotvarkė su pakeitimais 

priimta vienbalsiai.  

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

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretoriumi pasiūlyta Viktorija 

Vasiljeva  (LSS komunikacijos vadovė). 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

 



Kitų pasiūlymų nebuvo. 

NUTARTA: Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdžio sekretorė Viktorija Vasiljeva  

(LSS komunikacijos vadovė) patvirtinta vienbalsiai.  

 

3.  Lietuvos studentų sąjungos tarpinės veiklos ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė veiklos ataskaita už 2020-

02-29 – 2020-07-01 laikotarpį (priedas nr. 4).  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

Mindaugas Rimgaila (KVK SA prezidentas) – prašo pranešti prezidentams, jei 

bendrabučių kokybės standarto darbo grupėje esantys nariai iš jų savivaldų yra 

neveiksnūs.  

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) - domisi ar yra gautas atsakymas dėl paramos 

studentams. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad ne. 

 

4. Lietuvos studentų sąjungos finansinės ataskaitos pristatymas. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Pristatoma Lietuvos studentų sąjungos tarpinė finansinė ataskaita už 

2020-02-29 – 2020-07-01 laikotarpį (priedas nr. 5). 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – primena, kad paskutinio Tarybos 

posėdžio metu buvo prašoma pristatant finansinę ataskaita nurodyti pinigų likutį 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. 

Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) - atsako, kad kitame Tarybos posėdyje 

pristatant tarpinę finansinę ataskaitą bus nurodyti ir pinigų likučiai. 

 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – pasisako, kad pasikeitus LSP išdavimui, 

derėtų atnaujinti ir išmokų už LSP sistemą. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – 



sutinka, tačiau siūlo šį klausimą perkelti į metų galą, kai bus sudaromas LSS 2021 m. 

biudžetas. 

 

5.  Dėl LSS prezidento darbo užmokesčio.  

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Š.m. kovo 26 d. Valdybos posėdžio metu buvo pakelti LSS darbuotojų 

atlyginimai. Taryba pagal LSS įstatų 4.12.2 punktą, nustato prezidento 

atlyginimą. Eigirdas Sarkanas prašo Tarybos apsvarstyti apie LSS prezidento 

atlyginimo pakėlimą 20 proc. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė:  

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) - domisi ar buvo atsižvelgta į LSS finansinę 

padėtį, jei stojimai būtų prasti ir sumažėtų LSP gamyba. Eigirdas Sarkanas (LSS 

prezidentas) – atsako, kad įstojusių skaičius neturėtų būti mažesnis nei anksčiau.  

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – domisi, ar yra mokami priedai 

darbuotojams. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, kad taip. Kito Tarybos 

posėdžio metu bus galima parodyti kiek per šiuos metus buvo išmokėta priedų 

darbuotojams.  

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo pakelti LSS prezidento atlyginimą 

iki 1100 eur/mėn., atskaičius mokesčius. 

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) – siūlo pakelti LSS prezidento atlyginimą iki 1000 

eur/mėn., atskaičius mokesčius. 

 

Jovita Burokaitė (KTU SA atstovė) - siūlo pakelti LSS prezidento atlyginimą iki 1200 

eur/mėn., atskaičius mokesčius su pasižadėjimu pakelti kitų darbuotojų atlyginimus. 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – domisi, ar galime kitame Valdybos  

posėdyje galėtų būti keliami kitų LSS darbuotojų atlyginimai. Aurelijus Gutas (LSS 

Valdyba) -  atsako, kad vargu, nes neseniai LSS darbuotojų atlyginimai buvo pakelti. 



BALSAVIMAS:  

 

Už 1000 eur/mėn., atskaičius mokesčius -7 balsai. 

Už 1100 eur/mėn., atskaičius mokesčius - 2 balsai. 

Už 1200 eur/mėn., atskaičius mokesčius - 2 balsai.  

 

NUTARTA: 1. LSS prezidentui bus mokama 1000 eur/mėn. alga, atskaičius mokesčius. 

2.  Eigirdo Sarkano (LSS prezidento) darbo sutarties papildymą pasirašo Dominykas 

Tvaska (VGTU SA prezidentas). 

 

6.  Lietuvos studentų sąjungos Valdybos narių rinkimai. 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatyti kadidatės į LSS Valdybą Samantos Bulovaitės dokumentai 

(priedas nr. 6)  

 

Sudaroma balsų skaičiavimo komisija: 

Dominykas Tvaska (VGTU SA) siūlo Deividą Gudiškį (LSS biuras). Deividas Gudiškis  

sutinka. Eglė Jurevičiūtė ir Jovita Burokaitė siūlo save. 

 Prieštaraujančių tokiai sudėčiai nėra. Išrinktas balsų skaičiavimo komisijos 

pirmininkas – Deividas Gudiškis (LSS biuras)  

Vyksta balsavimas.  

Pagal balsų skaičiavimo komisijos protokolą (priedas nr. 7):  

Balsadėžėje rasta biuletenių: 12  

Už - 11; prieš - 1; sugadinti – 0 .  

BALSAVIMO REZULTATAI: Samanta Bulovaitė išrinkta į Lietuvos studentų sąjungos 

valdybą. 

NUTARTA: Samanta Bulovaitė išrinkta į Lietuvos studentų sąjungos Valdybą 

vienerių metų kadencijai. 

 

 



7. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybės tikrojo nario 

statuso: 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatyti gauti dokumentai iš Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos Studentų atstovybės norint tapti LSS tikraisiais nariais (priedas 

nr. 8) 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė.  

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – siūlo nesvarstyti klausimo, nes 

dokumentai yra netvarkingi.  

 

NUTARTA: Klausimas nesvarstomas, nes dokumentai yra netvarkingi. Gavus 

tvarkingus dokumentus, klausimas bus sprendžiamas elektroninio balsavimo metu. 

 

7. Dėl LSS savivaldų iniciatyvų fondo nuostatų; 
 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatytos Studentų savivaldų iniciatyvų fondo nuostatai (priedas 

nr. 9)  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – teiraujasi, ar svarstymai dėl iniciatyvų 

finansavimo galės vykti elektroniniu balsavimu? Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) 

– atsako, kad taip. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – domisi, kodėl teikiamoje paraiškoje 

nereikia aprašyti planuojamų veiklų. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, 

kad taip buvo daroma specialiai, norint suteikti daugiau laisvės norint teikti paraiškas. 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – reiškia pastebėjimą, kad derėtų bent 

minimaliai aprašyti planuojamas veiklas, taip lengviau bus galima vertinti paraiškas. 



 

Vaida Spūdytė (LSS projektų vadovė) – atsako, kad Taryba turi teisę prašyti paraiškos 

patikslinimo, jei joje trūksta konkretumo.  

 

Vaida Spūdytė (LSS projektų vadovė) – reiškia pastebėjimą, kad Tarybai nepatvirtinus 

paraiškos, organizacija gali teikti apeliaciją ir dėl iniciatyvos finansavimą svarstys 

Valdyba. Taryba  turi teisę prašyti paraiškos patikslinimo, jei joje trūksta konkretumo 

 

Jolita Valaitytė (LAJM SA prezidentė) – teiraujasi, kokia yra maksimali suma, kuria 

galima gauti iniciatyvai įgyvendinti. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – atsako, 

kad 2000 eur. 

 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – domisi, per kiek laiko nuo paraiškos 

pateikimo ji turėtų būti svarstoma. Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas) – pasisako, 

kad būtų tikslinga paraiškas svarstyti per 2 savaitės nuo paraiškos pateikimo datos. 

Vaida Spūdytė (LSS projektų vadovė) – pasisako, kad derėtų 25 nuostatų punktą 

papildyti, įrašant į jį tai, kad paraiškos būtų svarstomos ir elektroninio balsavimo metu. 

  

SIŪLYMAS: Tvirtinti Studentų savivaldų iniciatyvų fondo nuostatus, papildant  

juos pateiktais pasiūlymais. 

NUTARTA: Studentų savivaldų iniciatyvų fondo nuostatai, papildyti pateiktais 

pasiūlymais patvirtinti vienbalsiai. 

 

8.  Dėl LSP išdavimo sistemos; 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 
APTARTA: LSS prezidentas pristatė galimus variantus LSP išdavimo sistemai 

per savivaldas: 

1. Viešasis konkursas, pagal parengtus nuostatus. 

2. Biuro pasiūlymas bendradarbiauti tam tikrai savivaldai ar aukšajai 

mokyklai. 

3. Bet kurios studentų savivaldos laisvos formos siūlymas bendradarbiauti. 



 
Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) – pasisako, kad trečias variantas būtų 

priimtiniausias, tačiau LSS turi įvertinti patalpas, kuriose vyktų LSP išdavimas. 

 

NUTARTA: Iki rugpjūčio 1 d. LSS pabando susiderinti su tam tikromis 

savivaldomis ar aukštosiomis mokyklomis dėl išdavimo procedūros.  Bet kurios 

studentų savivaldos gali siūlyti bendradarbiauti laisva forma, tačiau bus 

įvertintos jų galimybės ir sudaromi sutartiniai įsipareigojimai. 

 
 

9.  Naujos LSP sistemos tarpinis pristatymas: 
 

Klausimą pristato: Deividas Gudiškis (LSS LSP projekto vadovas). 

 

APTARTA:  LSP projekto vadovas Deividas Gudiškis pristato naują LSP.LT 

tinklapio dizainą. Šiai akimirkai yra parengtas funkcinis protipas, dizaino 

prototipas ir suprogramuotas dizainas. Naują sistemą tikimasi paleisti 

lapkričio mėnesį, po „bumo“. Naujasis LSP.LT puslapis bus žymiai patogesnis 

mobiliesiems telefonams, nei senasis.  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) –  domisi, ar liks LSP nuolaidos puslapyje? 

Deividas Gudiškis (LSP projekto vadovas) – atsako, kad taip, tačiau jos nebus tokios 

ryškios ir neblaškys studentų, norint užsisakyti LSP.   

 

Paulius Kučas (LSU SA prezidentas) - siūlo įsivesti „chatboxą“. Deividas Gudiškis 

(LSP projekto vadovas) – atsako, kad tam reiktų papildomo darbuotojo, tad tai šiuo 

metu būtų sudėtinga įgyvendinti. 

  

Sabina Aliyeva (EHU SA prezidentė) – domisi, ar bus ir angliška svetainės versija? 

Deividas Gudiškis (LSP projekto vadovas) – atsako, kad taip. Eigirdas Sarkanas (LSS 



prezidentas) – papildo, kad naujoji svetainė bus pritaikyta ir negalią turintiems 

studentams. 

Paulina Vaičiūnaitė (VTDK SA prezidentė) – domisi ar bus galima filtruoti LSP 

pasiūlymus pagal miestą, kategoriją. Deividas Gudiškis (LSP projekto vadovas) – 

atsako, kad taip.  

 

10. LSS pozicija/siūlymas dėl ŠMSM projektų fondo nuostatų keitimo; 
 
Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA:  Pristatytas Pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių 

studentų projektų finansavimo tvarkos aprašo projektas (priedas nr. 10) 

 

NUTARTA: Pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių studentų 

projektų finansavimo tvarkos aprašo projektas patvirtintas vienbalsiai. 

 

11. Dėl mokytojų profsąjungos (LŠMPS) kreipimosi; 

 
Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA: Pristatytas Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos 

(LŠMPS) kreipimasis (priedas nr. 11). LŠMPS steigia koordinatoriaus pareigybę 

darbui su pedagoginių studijų studentais. Koordinatoriui bus skiriama tikslinė 

stipendija. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

 

Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) – pasisako, kad galima pasiteirauti studentų. 

Jovita Burokaitė (KTU SA atstovė) – pritaria.  

 

NUTARTA:  Pasiūlymus į koordinatoriaus pareigas per savaitę nuo posėdžio perduoti 

LSS biurui. 

 



12. Dėl naujos LSS strategijos kūrimo; 

Klausimą pristato: Joana Jasilionyte (LSS socialinių ir akademinių reikalų vadovė).  

 

APTARTA: LSS akademinių ir socialinių reikalų vadovė pristatė esamus atliktus  

darbus kuriant strategiją. Šiuo metu atliekamas kiekybinis tyrimas, kuriuo 

siekiama įvertinti LSS įvykdytą / vykdomą veiklą, jos poveikį ir pridėtinę vertę 

bei kuriamą įvaizdį iš studentų savivaldų perspektyvos. Socialinių ir 

akademinių reikalų vadovė paragino Tarybos narius pakartotinai pasidalinti 

tyrimo anketa su savo savivaldų nariais, nes aktyvumas yra gana mažas. 

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 

Eglė Jurevičiutė (KK SA prezidentė) – klausia, kada paskutinė diena, kada galima 

pildyti tyrimo apklausą. Joana Jasilionyte (LSS socialinių ir akademinių reikalų vadovė) 

– atsako, kad iki ateinančio penktadienio (liepos 10 d.) 

 

NUTARTA: Liepos 8 d. 17 val. vyks nuotolinis Tarybos susitikimas dėl LSS SSGG 

(SWOT) analizės. 

 

13. Dėl LSS asamblėjos; 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

APTARTA: Šių metų LSS asamblėjos konferencija vyks Klaipėdos piliavietės 

konferencijų salėje. Konferencijos metu vyks diskusijos apie Lietuvos aukštojo 

mokslo ateitį su politinių partijų atstovais. Registracija į LSS asamblėją bus 

paleista kitą savaitę.  

 

13. Rekomendacijų dėl savivaldų kontrolės veiklos svarstymas: 

Klausimą pristato: Eigirdas Sarkanas (LSS prezidentas). 

 

APTARTA:  Pristatomos LSS parengtos priežiūros komiteto veiklos gairės 

(priedas nr 12).  

 

Klausimus uždavė ir pasisakė. 



Paulius Vaitiekus (VDU SA prezidentas) - džiaugiasi, kad į dalį pastabų buvo 

atsižvelgta ir pasisako, kad  kiekviena savivalda turi turėti teisę išlaikyt savo principus.  

SIŪLYMAS: Tvirtinti LSS priežiūros komiteto veiklos gaires. 

NUTARTA: Vienabalsiai nutarta tvirtinti LSS priežiūros komiteto veiklos 

gaires. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                              Eigirdas Sarkanas 

 

 

Posėdžio sekretorius                  Viktorija Vasiljeva 


