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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2018-09-19 Nr. P– 48
Vilnius

Posėdžio data: 2018 m. rugsėjo 19 d. 19 val.
Posėdžio pirmininkas: prezidentas Eigirdas Sarkanas
Posėdžio sekretorė: komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė
Dalyvavo: (sąrašas pridedamas, 1 priedas)
Kviestieji asmenys, svečiai: (sąrašas pridedamas, 1 priedas)

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS:
1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas;
3. Dėl darbuotojo įdarbinimo;
4. LSP projekto einamieji ir būsimieji darbai;
5. LSS biudžeto aptarimas bei darbuotojų atlyginimo kėlimo galimybės;
6. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA.

Lietuvos

studentų

sąjungos

Valdybos

posėdžio

atidarymas,

darbotvarkės tvirtinimas.
Pristato: susirinkimo pirmininkas prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pristatyta posėdžio darbotvarkė. Atsižvelgiant į pakitimus, darbotvarkę išdėstyti tokia
tvarka:
1. Lietuvos studentų sąjungos Valdybos posėdžio atidarymas, darbotvarkės
tvirtinimas;
2. Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas;
3. Dėl darbuotojo įdarbinimo;
4. LSP projekto einamieji ir būsimieji darbai;
5. LSS biudžeto aptarimas bei darbuotojų atlyginimo kėlimo galimybės;
6. Kiti klausimai:
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6.1. Valdybos sprendimų vykdymo stebėsena;
6.2. Dėl LSS įstatų.
NUTARTA. Darbotvarkė su pakeitimais patvirtinta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Posėdžio sekretoriaus/ės tvirtinimas.
Pristato: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Siūlymai: LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas siūlo posėdžio sekretore skirti LSS
komunikacijos vadovę Vaivą Kasiulynaitę.
NUTARTA: Posėdžio sekretorė Vaiva Kasiulynaitė patvirtinta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. LSS darbuotojo įdarbinimas.
Pristato: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pasisakė: Mantas Simanavičius, Vladas Pūtys, Dovydas Kinderys, Uršulė Sadauskaitė,
Gailė Žebrytė.

Administratorės funkcijos iki šiol buvo paskirstytos biuro darbuotojams. Didžiausias
krūvis teko Kasparui Naciui, todėl jam nebedirbant admistratorės poreikis didėja, kad
būtų užtikrintas sklandus biuro darbas. Administratorės poreikis taip pat buvo išsakytas
Priežiūros komiteto ir Valdybos.

Dovydas Kinderys klausia dėl dviejų viceprezidentų (nes pagal įstatus turi būti du), ar
kels Tarybai kitų viceprezidentų kandidatūras. Be administratorės papildomo žmogaus
E. Sarkanas ieškoti neplanuoja. Dovydas Kinderys siūlo kažką iš esamų biuro narių
paskelbti viceprezidentu. Susitarta klausimą kelti Tarybos posėdyje.

Įvyko Gailės Žebrytės prisistatymas. Ji ketverius metus dirbo VGTU SA su dokumentais,
taip pat teigia, kad jai įdomu atlikti daugiau nei administratorės funkcijas. Oficialiai
Gailės pareigos VGTU SA baigiasi spalį. Mantas Simanavičius siūlo nusišalinti nuo visų
VGTU SA klausimų.

Pasiūlymas: Gailę Žebrytę įdarbinti 1 etatui LSS biuro vadovės pareigoms, nustatant
400 eurų atlyginimą į rankas.
Balsavimas: Už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0.
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NUTARTA: Įdarbinti Gailę Žebrytę LSS biuro vadovės pareigoms, nustatant 400 eurų
atlyginimą į rankas.

4. SVARSTYTA. LSP projekto einamieji ir būsimieji darbai.
Pristato: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pasisakė: Mantas Simanavičius, Vladas Pūtys, Dovydas Kinderys, Uršulė Sadauskaitė.

Eigirdas Sarkanas pristatė, kad jau yra parengta duomenų apsaugos politika, tik dar
nėra pasirašyta. Viską paruošė teisininkai ir tai kainavo 800 eurų. Gamybos procese yra
bėdų, bet didysis bumas turėtų baigtis kitą trečiadienį arba sekmadienį, procesas, lyginti
su 2017 m., paankstėjęs trimis savaitėmis. Nutrauktos dvi sutartys su webgroups. Per
mėnesį tai leidžia sutaupyti apie 400 eurų. Sutvarkyta dalis su bankais, ištrintos
nenaudojamos paskyros. Atnaujinta sutartis su Swedbank, planuoti finansiniai rodikliai
pasiekti anksčiau nei numatyta.

Norima pereiti prie LSP išdavimo per paštą. Taip pat nuo nulio padaryti duombazę, tai
būtų pagrindas nutraukti visas sutartis, kurios yra su webgroups.

Siūlymai: Atsakinėjimą LSP linija perduoti administratorei. Artimiausiame posėdyje
svarstyti

vieną

klausimą

–

LSP

projektą,

diskusijos

forma

su

pasirengusiu

moderatoriumi, gavus iš teisininko rezultatus, kokios galimybės nutraukti sutartį ir kokios
strategijos tai daryti. Klausimą dėl LSP koordinatorių aukštosiose taip pat svarstyti
atskirame susitikime. Rasti žmogų, kuris valdytų visą LSP projektą.
NUTARTA: Susitikti spalio mėnesio viduryje, susitikime Eigirdas Sarkanas pristatys
atliktus namų darbus, su kuriais susipažinti. Valdybai bus skirta savaitė iki posėdžio.

5. SVARSTYTA. LSS biudžeto aptarimas bei darbuotojų atlyginimo kėlimo galimybės.
Pristato: Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas.
Pasisakė: Mantas Simanavičius, Vladas Pūtys, Dovydas Kinderys, Uršulė Sadauskaitė.

Prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė dabartinį LSS biudžetą. LSS finansinė padėtis
gerėja, biuro vadovės priėmimas, buhalterinės paslaugos pirkimas bei nutrauktos
sutartys su webgroups leis sutaupyti pinigų, todėl E. Sarkanas išreiškė norą kelti biuro
darbuotojų atlyginimus.
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Uršulė Sadauskaitė teigia, jog reikia įsivesti atlyginimų kėlimo politiką, kuriai aptarti
reikia atskiro posėdžio. Pritaria ir kiti Valdybos nariai ir sutaria, jog šiame posėdyje
priimtas sprendimas bus vienkartinis ir neapsręs atlyginimų kėlimo politikos ateityje.

Siūlymai: Uršulė Sadauskaitė siūlo kelti biuro darbuotojų Vaivos Kasiulynaitės, Justinos
Štrimaitytės ir Sandros Matoškaitės atlyginimą 20 proc.
Balsavimas: Už – 2, prieš – 0, susilaikė – 3.
Mantas Simanavičius siūlo kiekvieną mėnesį 1350 eurų (atskaičius mokesčius) išdalinti
biuro darbuotojams per priedus.
Balsavimas: Už – 2, prieš – 0, susilaikė – 3.
Eigirdas Sarkanas siūlo kelti biuro darbuotojų Vaivos Kasiulynaitės, Justinos Štrimaitytės
ir Sandros Matoškaitės atlyginimą 20 proc. ir kas mėnesį biuro darbuotojams priedais
prie atlyginimo sumokėti ne daugiau nei 1000 eurų (atskaičius mokesčius).
Balsavimas: Už – 3, prieš – 0, susilaikė – 2.
NUTARTA. Kelti biuro darbuotojų Vaivos Kasiulynaitės, Justinos Štrimaitytės ir Sandros
Matoškaitės atlyginimą 20 proc. ir kas mėnesį biuro darbuotojams priedais prie
atlyginimo sumokėti ne daugiau nei 1000 eurų (atskaičius mokesčius).

6.1. SVARSTYTA. Valdybos sprendimų vykdymo stebėsena.
Pristato: Valdybos narys Dovydas Kinderys.
Pasisakė: Mantas Simanavičius, Vladas Pūtys, Uršulė Sadauskaitė, Eigirdas Sarkanas.

Dovydas Kinderys teigė, jog šis klausimas iškilo prieš konferenciją, kadangi dalis
sprendimų, anksčiau priimtų Valdybos, nusimetė. Eigirdas Sarkanas pasiūlė informaciją
talpinti ir sekti excel lentelėje, kuri būtų prieinama Valdybos nariams.

Uršulė Sadauskaitė siūlo paskirti žmogų Valdybos informacijos sekimui. Kadangi biuro
vadovė protokoluos Valdybos posėdžius, nutarta, jog ji gali būti atsakinga už
informacijos sisteminimą ir Valdybos sprendimų vykdymo būsenos atnaujinimą lentelėje.

Siūlymai: Iki spalio 1 d. parengti vykusių Valdybos posėdžių suvestinę. Kartu su kito
posėdžio darbotvarke atsiųsti ir protokolą. Valdybą šaukti spalio paskutinę arba
priešpaskutinę savaitę.
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NUTARTA: Bendru sutarimu nutarta iki spalio 1 d. parengti vykusių Valdybos posėdžių
suvestinę. Kartu su kito posėdžio darbotvarke atsiųsti ir protokolą. Valdybą šaukti spalio
paskutinę arba priešpaskutinę savaitę.

6.2 . SVARSTYTA. Dėl įstatų darbo grupės.
Pristato: Valdybos narys Dovydas Kinderys.
Pasisakė: Mantas Simanavičius, Uršulė Sadauskaitė, Eigirdas Sarkanas.
Siūlymas: Iki sausio 1 d. parengti įstatų projektą. Naujus įstatus patvirtinti artimiausioje
Konferencijoje.
NUTARTA: Bendru sutarimu nutarta iki sausio 1 d. parengti įstatų projektą. Naujus
įstatus patvirtinti artimiausioje Konferencijoje.

Posėdžio pirmininkas

Eigirdas Sarkanas

Posėdžio sekretorė

Vaiva Kasiulynaitė

