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Pirmininkaujantis – Eigirdas Sarkanas 

Sekretoriaujantis – Laurynas Samajauskas 

Dalyvavo: Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės Parlamento nariai (Priedas Nr. 1) ir 

svečiai (Priedas Nr. 2). 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dalyvių registracija.  

2. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio atidarymas.  

3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.  

4. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  

5. Darbotvarkės tvirtinimas.  

6. VDU SA įstatų tvirtinimas.  

7. VDU SA darbo reglamento tvirtinimas.  

8. VDU SA veiklos ir finansinė ataskaita.  

9. Revizijos komisijos ataskaita.  

10. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas  

11. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.  

12. Kandidatų į VDU SA prezidentus prisistatymai ir klausimai.  

13. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymai ir klausimai.  

14. VDU SA prezidento ir valdybos rinkimai.  

15. Rezultatų paskelbimas.  

16. Revizijos komisijos rinkimai.  

17. Išrinkto VDU SA prezidento inauguracija.  

18. Kiti klausimai  

19. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio uždarymas.  

 

I. SVARSTYTA: Dalyvių registracija.  

 

Posėdyje dalyvauja XX VDU Studentų atstovybės Parlamento narių iš 40 galimų (Priedas Nr. 

1) ir svečiai (Priedas Nr. 2).  

 

II. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio atidarymas 

Sveikinimo žodžiui kviečiamas LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas.  



Sveikinimo žodžiui kviečiamas SRD Direktorius Mantas Simanavičius.  

 

Posėdžio pirmininku siūlomas LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas.  

 

III. SVARSTYTA: Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus. 

Sekretoriaujančiu siūlomas VDU Studentų atstovybės administratorius Laurynas 

Samajauskas.   

NUTARTA: Sekretoriumi išrinktas VDU SA administratorius Laurynas Samajauskas.  

 

 

IV. SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.  

Karolina Rodaitytė siūlo Joaną Gasiulytę. Sutinka.  

Joana Gasiulytė siūlo Daniel Mačichin. Daniel atsisako.  

Gabrielė Šturmaitė siūlo Luką Gedvilą. Sutinka 

Monika Ražauskaitė siūlo Karoliną Rodaitytę. Sutinka.  

Monika Višnevska siūlo Emil Starodubov. Sutinka.  

Paulius Vaitiekus siūlo Vytautą Valaitį. Sutinka.  

NUTARTA: Komisija išrinkta vienbalsiai. Komisiją sudaro Joana Gasiulytė, Lukas Gedvila, 

Karolina Rodaitytė, Emil Starodubov, Vytautas Valaitis. Pirmininkė Karolina Rodaitytė.  

 

V. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas.  

Benas Baranovskis. Klausimas dėl kito parlamento posėdžio datos. Palaiko 7 parlamentarai. 

Pasiūlymas atmestas.  

Daniel Mačichin. Siūlymas įtraukti papildomus 2 klausimus - VDU SA Įstatų peržiūra ir Darbo 

Reglamento peržiūra. Vėliau vyktų abiejų dokumentų tvirtinimas. Pritarta vienbalsiai.  

NUTARTA: Įtraukiami papildomi klausimai – VDU SA Įstatų peržiūra bei Darbo Reglamento 

peržiūra.  

 

VI. SVARSTYTA: VDU SA Įstatų svarstymas ir tvirtinimas. 

Pranešėjas Martynas Butkus.  

Pristatoma VDU SA Įstatų redakcija.  

Daniel Mačichin. Dėl 4.3.8 punkto. Buvo apsitarta, kad veiklos planas bus tik pristatomas, tačiau 

netvirtinimas. Ši funkcija paliekama valdybai. Šiuo atveju nematau poreikio atskirai tvirtinti 

veiklos planą.  

Greta Šmaižytė. Dėl pirmininko turiu baimių. Praeityje yra buvę atvejų, kad pirmininkas nebuvo 

prezidentas. Tuo metu visiškai nebuvo aktyvus. Parlamentas ir prezidentas turėtų aktyviai 

stebėti. Dabar yra aprašyta pirmininko nušalino procedūra.  

Paulius Vaitiekus. Užtenka suderinti veiklos planą su parlamentu, bet tvirtintų Valdyba.  



Monika Višnevska. Kadangi parlamentas yra aukščiausias valdymo organas, o veikla ir finansai 

diktuoja darbo ritmą. Jei parlamentas netvirtintų, tai nebūtų aišku ir slidus reikalas. Liktų neaiški 

funkcija.  

Greta Šmaižytė. Parlamentas tas organas, kuris renka vadovą. Priima sprendimus, gali teikti 

nuostatas. Galia nuo to nepadidės.  

Vytautas Kučinskas VDU SA Revizija. Likus viena nedidelė procedūrinė klaida. Yra svarstomas 

revizijos ir valdybos sudėties dydis, vėliau yra aiškiai apibrėžta kiek žmonių sudaro valdybą ir 

reviziją.  

Martynas Butkus. 4.3.8. punkto komentaras. Gairėse labai abstrakčiai šnekama apie veiklą ir 

ypač apie finansus. Intencija aktyviau į tai įsitraukti parlamento nariams.  

Daniel Mačichin. Nematau tikslo tvirtinti projektą, nes nieks nėra užtikrinti, kad bus gaunamas 

finansavimas parašytiems projektams. Veiklos planas būtų pristatytas parlamente, kad galėtų 

išsakyti nuomonę.  

Monika Višnevska. Parlamentas aukščiausias organas, bet nesvarstant finansų parlamentas 

nugalinamas.  

Martynas Butkus. Geriausias pavyzdys – Seimas. Seimas renka Ministrą Pirmininką, o jis tvirtina 

biudžetą. Veiklos ir finansinės ataskaitos neturi būti detalios.  

Daniel Mačichin. Seimas jau žino kokį biudžetą turės, o universitetas ir SA nežino. Lėšos nėra 

stabilios, kiekvienais metais kintamos. Galima patvirtinti, bet tas realios naudos nepridės.  

Benas Baranovskis. Jei žiūrim į biudžeto projekto tvirtinimą, tai turim žinoti kokie yra prioritetai. 

Kur siekiam panaudoti savo pinigus ir tai pridėtų skaidrumo. Galim atmesti arba svarstyti.  

Vytautas Valaitis. Projektai iš savęs yra skaidrūs ir yra atskaitomybė fondams su faktūroms ir 

pan.  

Paulius Vaitiekus. Šnekant apie projektus nereikėtų užsidėti biurokratinio rėmo. Tam užtenka 

tiesiog parlamento užklausimo. Tam turim ir Reviziją bei Valdybą. Skaidrumą užtvirtina ir 

Revizija.  

Žygimantas Menčenkovas. Tai yra politikos formavimas ir tai įtraukia ir finansus. Mes turim 

įsivardinti kokie mūsų prioritetai ir tuomet ieškom fondų ir į juos teikiam.  

BALSAVIMAS. 

Pirmininko įtraukimas į įstatus.  

Už – 30, prieš – 1, susilaiko – 3. Pritarta.  

4.3.8 tvirtinimas.  

Už – 10, prieš – 20, susilaiko – 1.  

4.6 punktas.  

Pritarta vienbalsiai. 

4.7. punktas. 

Pritarta vienbalsiai.   



Daniel Mačichin. Reikia apsibrėžti kaip bus organizuojamas pirmasis parlamento posėdis iki 

Parlamento Pirmininko išrinkimo.  

4.8. 4.9. 4.12. 4.18. punktai.  

Pritarta vienbalsiai. 

4.18.19. punktas.  

Netenka prasmės, tad išbraukiamas.   

4.45.4. punktas.  

Pritarta vienbalsiai.  

Vytautas Kučinskas. 4.3.4.8 ir 4.3.4.9 šie punktai šiek tiek prieštarauja žemiau esantiems 

punktams.  

Siūlymas – Parlamentas turėtų nusistatyti komisijos sudėties dydį. Revizija 3 / 5, valdyba  5 / 7  

Paulius Vaitiekus. Linkęs palaikyti Vytauto pasiūlymą. Valdybos dydis išaugo su mintimi, kad 

papildomos dvi vietos turėjo likti padalinių pirmininkams. Reikėtų likti prie pasirinkimo laisvės 

tarp 3/5, 5/7.  

BALSAVIMAS.  

Siūlymas – palikti pasirinkimo galimybę dėl sudėties VDU SA Valdyboje (5/7 vietos) bei VDU SA 

Revizijoje (3/5 vietos). 

Už – 33. Prieš – 0. Susilaiko – 0.  

Siūlymas.  

4.36 punkto pakeitimas.  

Už – 32, susilaiko – 0, prieš – 0.  

4.47 punkto pakeitimas. Už – 33, susilaiko – 0, prieš – 0.  

Viso VDU SA Įstatų projekto tvirtinimas.  

Už – 29, susilaiko – 4, prieš - 0.  

NUTARTA. Įstatai patvirtinti. Įstatai turės būti įregistruoti registrų centre per mėnesį laiko, t.y. 

iki balandžio 12 dienos.  

 

VII. SVARSTYTA: Darbo reglamento projekto svarstymas ir tvirtinimas.  

Siūlymas - visuotinių rinkimų redakcijos įtraukimas į darbotvarkę.  

Už 12 balsų, prieš 16, susilaiko 3. Pasiūlymas atmestas. 

Pranešėjas – Martynas Butkus.  

Pristatomas darbo reglamento projektas.  

Daniel Mačichin. Siūlyčiau pradžiai apsitarti ir tada tvirtinti.  

Karolina Šukytė. Jei tai yra korekciniai pasiūlymai siūlyčiau tvirtinti iškarto.  



2.2.4.1 punktas. 

Daniel Mačichin. Valdybos ir Parlamento pareigos skirtingos ir nėra interesų konflikto. 

Parlamento nariai renkami nuo fakulteto, valdyba prižiūrimasis organas. Siūlau šalinti šį punktą.  

Tomas Bacevičius. Noriu paantrinti Daniel Mačichin. Turėtume laikytis demokratijos principo ir 

neturėtų būti atskiros dalies.  

Monika Višnevska. Yra didelė rizika šališkumui, bet tai labiau ateities parlamentams.  

Paulius Vaitiekus. Nematau pagrindo, kodėl turėtų atskirti. Valdyba gali būti tas tiltas, kuriuo 

vaikščios informacija tarp parlamento ir vidaus sprendimų.  

Tadas Juodgudis. Pritarčiau Pauliui Vaitiekui. Abejočiau Monikos Višnevskos įstatų svarstymu. 

Monika Višnevska. Galima aptarti ir rinkimų organizavimo organą.  

Vytautas Kučinskas. Ar tai tiesiog siekiama, kad rinkimus organizuojantis organas negalėtų būti 

persipynęs? Norėčiau analogiško sakinio, kad valdybos narys negali būti parlamento narys.  

3.1.5.1. punktas. 

Daniel Mačichin. Siūlymas palikti Prezidentą jei neišrenkamas pirmininkas. Vyriausio nario 

amžius neatskleidžia jo turimos kompetencijos vadovauti Parlamento posėdžiui.  

1.1. Priimta vienbalsiai. 

2.2.4. Priimta vienbalsiai 

2.2.6.3. Priimta vienbalsiai 

2.2.4.1. už – 10, prieš – 20, susilaiko – 4. Atmesta.  

2.2.7.2. Priimta vienbalsiai 

2.2.8.3. Priimta vienbalsiai 

2.2.8.4. Paulius Vaitiekus. Reikia suformuluoti logiškesnį sakinį, nes dabar dar labiau suveltas.  

Priimta vienbalsiai. 

2.2.1.  Priimta vienbalsiai 

2.2.2. Priimta vienbalsiai 

2.2.3. Priimta vienbalsiai 

2.2.5. Priimta vienbalsiai 

3.1.3.8. atmesta.  

3.1.4. Priimta vienbalsiai 

3.1.5.1. Paulius Vaitiekus . Pastaba pakeisti vyriausią parlamento narį į Prezidentą.  

Priimta vienbalsiai nauja forma (pakeičiant vyriausią parlamento narį į VDU SA Prezidentą).  

3.1.5.1.2. už – 11, prieš – 5, susilaiko – 17. Pasiūlymui nepritarta.  

3.1.6. Priimta vienbalsiai 



3.1.8. Priimta vienbalsiai 

3.1.9. Priimta vienbalsiai 

3.1.12. Priimta vienbalsiai 

3.1.14.2. Priimta vienbalsiai 

3.2.5. Priimta vienbalsiai 

3.2.6. Priimta vienbalsiai 

3.2.7. Priimta vienbalsiai 

3.2.8. Priimta vienbalsiai 

3.2.10. Priimta vienbalsiai 

3.2.11.4. Priimta vienbalsiai 

3.2.7.9. išbrauktas.  

3.4.8.5. Priimta vienbalsiai 

3.4.8.7.2. Priimta vienbalsiai 

3.4.8.7.16. Priimta vienbalsiai 

 

BALSAVIMAS DĖL viso projekto tvirtinimo.  

Už – 31, prieš – 1, susilaiko – 2.  

Siūlymas – susitvarkyti per mėnesį laiko. Priimta vienbalsiai. 

NUTARTA: VDU SA Darbo Reglamentas patvirtintas. Sutvarkyti gramatiką ir kalbos kultūrą per 

mėnesį laiko, t.y. iki balandžio 12 d. 

 

VIII. SVARSTYTA: VDU SA veiklos ir finansinė ataskaita.  

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus.  

Pristatoma veiklos ataskaita.  

Benas Baranovskis. Kokie yra kriterijai, prioritetai renkantis kokius projektus teikti ir kokių 

neteikti?  

Paulius Vaitiekus. Pasirenkami pagal tai, kad siekiama užtikrinti tęstinumą, įtraukti į universiteto 

bendruomenę, šviesti socialine ir akademine tematika. Siekis ugdyti ne tik studentų, bet ir 

miesto bendruomenės švietimą.  

Daniel Mačichin. Dalyvavai tarybos posėdžiuose, senate, rektorate. Kas buvo pasiekta?  

Paulius Vaitiekus. Rektorato metu – planuojami studijų programų pakeitimai, atstovaujama 

studentų nuomonė, ginamas interesas kuomet redakcijos parengiamos be studentų nuomonės. 

Senate – reguliamino, studijų kokybės aprašo pataisos, rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo 

korekcijos. Taryboje – investuojamos tikslinės lėšos į bendrabučius.  



Benas Baranovskis. Kiek renginių buvo? Kurie buvo edukacinio pobūdžio ir kiek pramoginių?  

Paulius Vaitiekus. Pavasario Festivalis – renginio proporcija pasidalina pusiau. Kalbama tiek 

socialiniais, akademiniais klausimais, „Fuksų stovykla“ tiek edukacinis, tiek pramoginis, Kalėdos 

ir V2 – pramoginiai.  

Daniel Mačichin. Vienas iš tikslų buvo išsikelta, kad bus rengiami susitikimai su akademine 

bendruomene. Kaip sekėsi ir kiek buvo surengta?  

Paulius Vaitiekus. Labai gaila, bet ji nebuvo įgyvendinta taip kaip buvo planuota. Konkrečiai 

organizuoti susitikimai vyko 3. Tačiau buvo lankomasi visuose fakultetuose kalbama apie 

problemas, parlamentą.  

Monika Višnevska. Antro perlaikymo apklausos, kaip kilo tokia iniciatyva?  

Paulius Vaitiekus. Vyko reguliamino redakcijos ir buvo dėstytojų nuomone išreikšta, kad jo 

nereikia, tačiau po apklausos pamatyta, kad reikalinga.  

Tomas Bacevičius. Seniūnų sistema. Tikrai pozityvus dalykas, bet jau metai laiko kaip bandoma 

įdiegti šią sistemą, tačiau to rezultato po šiai dienai vis dar nėra. Jei būtum perrinktas ar tai 

užsitęstų dar metus?  

Paulius Vaitiekus. Nepasiekėm maksimalių rezultatų, nes tai labai sisteminis dalykas, kuris turi 

vykti palaipsniui. Šiuos metus praleidome pilotiniam variantui, išsiaiškinti kur problematika 

komunikacijoj ir kituose aspektuose. Visą susirinktą informaciją panaudosim ateinančiais metais 

tęsiant šios sistemos plėtojimą.  

Žygimantas Menčenkovas. Daug kur dalyvavai, ar senato atstovai yra kažką iniciavę, o ne 

sureagavę?  

Paulius Vaitiekus. Taip. Remiamės tuo, kad prieš posėdį apsitariam darbotvarkę, kokias 

redakcijas reiktų inicijuoti.  

Tomas Bacevičius. Pirkot daugiau reklamos plotų, tačiau apie tai studentai nelabai mato.  

Paulius Vaitiekus. Viešiname ir patį procesą, ne tik rezultatus. Tokiu būdu didinam žinomumą ir 

supratimą kaip kas vyksta ir patobulinti atsižvelgiant į kliūtis.  

Žygimantas Menčenkovas. Ar gali trumpai pristatyti pasekmes kaip studentų vertinimas įtakoja 

dėstytojo ateitį universitete?  

Paulius Vaitiekus. Yra trys etapai. Pirmas - pirmą semestrą gavus neigiamą įvertinimą kviečiamas 

pokalbiui. Antras – jei tai kartojasi antrą semestrą iš eilės procesas pernešamas į fakulteto 

tarybą. Trečias – priklauso dėstytojui neeilinės atestacijos procedūra. 

Benas Baranovskis. Kaip susideda tas neigiamas įvertinimas? 

Paulius Vaitiekus. Yra atskiros skiltys, kurios apžvelgia visą dėstytojo darbo veiklą.  

Martynas Butkus. Ar studentas su mažesniu nei 7 balų vidurkiu galėtų vertinti dėstytojus?  

Probleminiai klausimai kaip paskaitų lankomumas esminiai ir labai atsakingi, tad studentų 

apklausos ir siekis kelti studijų kokybę gan prieštarauja viena kitam, kaip tai vertini ir kaip jos 

galėtų derėti?  

Paulius Vaitiekus. Pažymių vidurkis nėra rodiklis ar studentas yra įgalus vertinti dėstytoją. 

Reikėtų ieškoti kitų priemonių. Kalbant apie apklausas jų galima sukurti begalę, bet tai tik vienas 



įrankis kaip susirinkti nuomonę iš studentų. Tam diegiama ir seniūnų sistema bei taikomi kiti 

metodai – bendradarbiaujama su SRD, studijų kokybės skyriumi ir pan.  

Rektorius Juozas Augutis. Stebėjau atstovybės darbą iš arti. Viena iš stipriausių veiklų per visus 

šiuos metus. Universitetui labai svarbu kaip veikia įvairios studentiškos organizacijos. Kaip sekasi 

su kitomis studentiškomis organizacijomis, kaip jas palaikote, kokie jūsų santykiai?  

Paulius Vaitiekus. Su organizacijomis darbas vyksta, tačiau ne tokiomis apimtimis kaip 

norėtume. Aktyviai bendradarbiaujam su AIESEC, AJMD Modusu, VPC, APK, Ispanų kalbos klubu. 

Kontaktuojama su administracija dėl APK patalpų. 

Domas Lavrukaitis. Kodėl VDU SA vis dar neskelbia savo veiklos dokumentų – valdybos, 

parlamento protokolų prie kitų dokumentų.  

Paulius Vaitiekus. Valdybos protokolų nebuvo reglamentuota, kad reikia viešint, tačiau 

apsitarėm kad juos viešinsim. Parlamento protokolus norima talpinti tik reikia rasti patogią 

sekciją viskam talpinti.  

 

Pranešėjas Paulius Vaitiekus  

Pristatoma finansinė ataskaita 

Emil Starodubov. 1000 eurų ataskaitinei konferencijai. Kiek buvo skirta gimtadieniui, kiek 

konferencijai?  

Paulius Vaitiekus. Lėšos panaudotos tikslingai. Studentų atstovybė yra savanoriška jaunimo 

organizacija, kuri siekia sukurti pridėtinę vertę studentams. Tas 1000 eurų investuojamas į tuos 

žmones rodo pagarbą ir atlygį parodyti savo dėkingumą.  

Daniel Mačichin. VDU studentų į studijų procesą programa, kas tai?  

Paulius Vaitiekus. Tai VDU šalpos fondas, kuris sudaro metinį didžiąją biudžeto dalį.  

Žygimantas Menčenkovas. Mūsų pastabos ir siųstos užklausos duoda rezultatų. Ar į uždarbio 

eilutę įeina nepilnai išnaudotos projektų lėšos?  

Paulius Vaitiekus. Ne. Neišnaudotos projektų lėšos turi būti gražinamos projektinio fondo 

savininkui. 

Domas Lavrukaitis. Ar buvo įdarbinta asmenų ir kiek tai atsiėjo atstovybei?  

Paulius Vaitiekus. Įdarbintų nebuvo.  

NUTARTA: VDU Studentų atstovybės metinė veiklos ir finansinė ataskaita pristatyta.  

 

IX. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas.  

Pranešėjas – Revizijos pirmininkas Vytautas Kučinskas.  

Pristatoma revizijos ataskaita.  

Žygimantas Menčenkovas. Ar išsiųsit ataskaitą parlamento nariams? 

Vytautas Kučinskas. Taip.  



NUTARTA: VDU SA Revizijos ataskaita pristatyta.  

 

X. SVARSTYTA: VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas.  

VDU SA metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.  

Už – 29, susilaikę – 4, prieš - 0. 

 

VDU SA finansinės ataskaitos tvirtinimas.  

Už – 30, susilaiko – 3, prieš – 0.  

NUTARTA: VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos patvirtintos.  

 

XI. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.  

Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.  

Už – 28, prieš – 0, susilaiko – 5.  

NUTARTA: VDU SA Revizijos komisijos ataskaita patvirtinta. 

 

XII. Kandidatų į VDU SA Prezidentus prisistatymai ir klausimai.  

Kandidato Tomo Bacevičiaus prisistatymas.  

Kandidato Pauliaus Vaitiekaus prisistatymas.  

Martynas Butkus. Studentų parlamentas ilgą laiką buvo neaktyvus – 9 mėn. Klausimas Pauliui – 

ar tame matai savo atsakomybę? Kita – ar jūs kaip kandidatai galit pasižadėti, kad 

nekandidatuosit į parlamento pirmininko postą?  

Paulius Vaitiekus. Buvo dvipusė problema – tiek pirmininko, tiek parlamentarų. Nenoriu žadėti 

dalykų, kurių negaliu užtikrinti kas bus ateityje. Jei nebus tinkamo kandidato į pirmininkus 

tuomet eisiu aš.  

Tomas Bacevičius. Diskutuotinas klausimas. Žinoma, reikia tikėtis, kad nereikės prezidento 

dvejuose postuose.  

Daniel Mačichin. Klausimas Tomui. Vienas iš punktų – pertvarkyti įvadinę savaitę pirmo kurso 

studentams. Kaip tai ruošiesi daryti ir kokiais būdais remsiesi atsižvelgiant į konceptą?  

Tomas Bacevičius. Bendradarbiauti su parlamentu, daryti apklausas. Tai turi būti bendruomenės 

sprendimas.  

Gabija Chomentauskaitė. Klausimas Tomui. Dėl didesnių sėdimų vietų? Kaip tai ruošiesi 

įgyvendinti?  

Tomas Bacevičius. Putvinskio, Gedimino pastatuose trūksta vietų. Tai galima nesunkiai išspręsti 

kai vyks persikėlimai į ŽŪA ir liks atliekamų baldų.  



Karolina Šukytė. Pauliau, per debatus buvo iškeltas klausimas apie tavo kadenciją. Ar gali 

pakomentuoti kaip viskas vyktų? Ar tau reikėtų kandidatuoti dar kartą?  

Paulius Vaitiekus. Turiu tikslą įstoti į magistrą. Bus 5-6 d. kaip neturėsiu studento statuso, tačiau 

tam yra L.E.P. ir vykusi praktika. Reikės išsianalizuoti šią situaciją.  

Monika Višnevska. Studentų darbo programa. Pauliau, per abu debatus labai abstrakčiai sakei 

esi įpareigotas vykdyti. Kaip tai lokaliai įgyvendini šį dokumentą, kada prasidės darbo teisės 

mokymai, kas juos organizuos? Kaip yra įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu?  

Paulius Vaitiekus. Gegužės 1-osios nemokamos darbo teisės darbo konsultacijos. Po rinkimų bus 

suorganizuotas susitikimas su jais ir bus aptarta kaip galima tai įgyvendinti. Kovo mėnesis dar 

nesibaigė, laiko dar daug ir tada paskelbti kovo mėnesio datą. Nacionaliniu lygmeniu neturėjau 

progos šį klausimą iškelti kaip atskirą vienetą.  

Daniel Mačichin. Buvo išleista SPK redakcija. Ar planuojate kažką dėl to daryti? Jei taip, tai ką? 

Nei ne, tai kodėl?  

Paulius Vaitiekus. Yra reglamentuota posėdžių tvarka, tačiau šis dokumentas dar nepraėjo viso 

ciklo ir išsiaiškinti kaip tai veikia kol kas sudėtinga. Tie susirinkimai vyksta, žinoma ne visur. Iki 

pavasario pabaigos stebėsim kokia situacija ir vėliau paruošti rekomendacijas.  

Tomas Bacevičius. Žinoma, kad reikia skatinti susirinkimus. Kokybė priklauso nuo to, kiek 

susirinkimų bus vykdoma.  

Dominyka Kurklietytė. Klausimas Tomui. Kokias veiklas turi komandoj, kas už ką bus atsakingi? 

Ar yra numatyti konkretūs žmonės konkrečioms veiklos sritims? 

Tomas Bacevičius. Komandoje turiu 13 žmonių, pagrindinės gairės aprašytos rinkimų 

programoje. Pirmiausia subursiu komandą, bus nauja komanda. Kažkas iš tų 13 žmonių, kiti 

galbūt iš SA ar universiteto. Ne.  

Emil Starodubov. Jeigu nepasiseks turėti produktyvų kontaktą su administracija dėl valgyklos, ką 

artimiausiu metu ruošiatės daryti jei būsi išrinkti į prezidentus dėl valgyklos.  

Paulius Vaitiekus. Surengti susitikimą su J. Okoniu, kuris buvo planuotas, bet nukeltas dėl 

karantino.  

Tomas Bacevičius. Nuo vasaros vidurio prasidės statybos Putvinskio pastate. Drastiškų 

priemonių imtis nelinkęs.  

Daniel Mačichin. Tomai, kaip planuoji įtraukti kitas organizacijas į veiklas, kaip jas remti?  

Tomas Bacevičius. Viena iš veiklos krypčių buvo atvira organizacija. Tai esu už.  

Ernestas Barskus. VU SA. Kaip bus užtikrinama kad studentai, kurie stebi atsiskaitymus praneš 

nusižengusius dėstytojui ir ką reikia daryti, kad tai mažinti? 

Tomas Bacevičius. Nereikėtų labai rimtai į tai žiūrėti, nes nemanau, kad tai labai opi problema 

šiuo metu. Auditorijose dalyvautų stebėtojų, bet ar tai pasiteisintų, nes nusirašančių yra labai 

nedaug.  

Paulius Vaitiekus. Stebėjimas veikia. Vienas iš būdų – statyti stebėtoją ir prižiūrėti atsiskaitymus, 

kitas – šviesti studentus kaip planuotis laiką, kaip dėliotis darbus ir įsisavinti medžiaga.  



Dominykas Tvaska. VGTU SA. Tomai, ar pavyko susidaryti nuomonę ir kokia ji yra dėl sumažintų 

stojimo reikalavimų? 

Tomas Bacevičius. Esu tiek už nemokamo bakalauro idėją, tiek už stojančiųjų geresnes stojimo 

sąlygas.  

Matas Dubaka. VTDK SA. Po vieną pliusą ir minusą iš kiekvieno kandidato apie save. 

Tomas Bacevičius. Pliusas – turiu daug patirties sukaupęs įvairiuose dalykuose. Minusas – nesu 

niekad priklausęs studentų atstovybei, bet tai nemanau, kad didelė problema. 

Paulius Vaitiekus. Turiu patirties studentiškame judėjime jau 5 metus ir tas tiesioginis kontaktas 

su visais procesais. Minusas – kad neišgirstu klausimo.  

Augustinas Laimonas Bytautas. KTU SA. Kadangi prezidentas nėra tik atstovas, o ir organizacijos 

vadovas ir vadybininkas. Kokį organizacinį ar vadybinį patobulinimą pokytį norite įvesti?  

Tomas Bacevičius. Stengčiausi padidinti studentų atstovų skaičių atstovybėje. Žmonės nėra 

supažindinami kas yra debatai, VDU SA. Reikėtų gerinti reklamą, plakatus ir pan.  

Paulius Vaitiekus. Revizija pateikė vadybines pastabas, kur galiu tobulėti, tai atsižvelgimas į jas, 

norint užtikrinti, kad žinių bagažas būtų pakankamas.  

Žygimantas Menčenkovas. Greit bus rektoriaus rinkimai. Jūsų manymu kaip studentai savo balsą 

išsakyti, jog atstovas esantis taryboje duoda balsą vienam ar kitam kandidatui, kaip realizuosit 

studentų balsą?  

Paulius Vaitiekus.. Balso realizavimas puikiai pasimatys, nes yra privalomi debatai, studentų 

pasisakymai debatuose gali daug lemti.  

Tomas Bacevičius. Reikia įsiklausyti į bendruomenę, į studentus ir geriausiai galėtume nuspręsti 

už ką balsuoti.  

NUTARTA: Kandidatų į VDU SA prezidentus prisistatymai ir klausimų sesija baigta.  

 

XIII. Kandidatų į VDU SA Valdybą prisistatymai ir klausimai.   

Prisistato Tadas Juodgudis.  

Prisistato Daniel Mačichin.  

Žygimantas Menčenkovas. Ar esi nusimatęs savo temą ir gali pasakyti bakalauro temą?  

Daniel Mačichin. Taip, dirbu su bakterijomis atspariomis antibiotikams ir esu nusimatęs 

bakalauro darbą rašyti remiantis jomis. 

Prisistato Kristina Balčiūnaitė.  

Benas Baranovskis. Kokia knygos veikėja būtum?  

Kristina Balčiūnaitė. Būčiau Hermiona.  

Prisistato Greta Šmaižytė. 

Daniel Mačichin. Koks mėgstamiausias dinozauras?  

Greta Šmaižytė. Terenozauras. 



Kotryna Rajeckaitė. Koks buvo didžiausias iššūkis per tavo dvi prezidentavimo kadencijas?  

Greta Šmaižytė. Informacinis srautas, aplinkos pasipriešinimas ir nestresuoti.  

Prisistato Martynas Vitkus.  

Kotryna Rajeckaitė. Labai ilgai esi SA, kokia didžiausia motyvacija kaip išlikti SA, kaip siekti 

aukštesnių pozicijų ir siekti tobulėti?  

Martynas Vitkus. Niekad nebuvau komandos narys, atėjau vedamas įdomumo, pradėjau daug 

mokytis kaip reikia daryti, galbūt dėl SA atsirado ir mano organizacija, o į atstovybę einu kaip į 

antrus savo namus.  

NUTARTA. Kandidatų į VDU SA Valdybą prisistatymai ir klausimų sesija baigta.  

 

XIV. SVARSTYTA: VDU SA Prezidento ir valdybos rinkimai.  

 

XV. Rezultatų paskelbimas.  

Visi valdybos kandidatai išrinkti.  

Prezidento rinkimus laimėjo Paulius Vaitiekus (22 balsai iš 25 balsavusių). 

NUTARTA: VDU SA Valdybą sudaro: Tadas Juodgudis, Daniel Mačichin, Greta Šmaižytė, 

Kristina Balčiūnaitė, Martynas Vitkus. Antrai kadencijai perrinktas VDU SA Prezidentas Paulius 

Vaitiekus.  

 

XVI. SVARSTYTA: Revizijos komisijos rinkimai.  

Paulius Vaitiekus siūlo VDU SA Alumi Luką Gedvilą. Sutinka.  

Tadas Juodgudis siūlo Žygimantą Foktą. Sutinka 

Kristina Balčiūnaitė siūlo VDU SA Alumni Rūtą Šerpytytę. Sutinka. 

Tadas Juodgudis siūlo Roką Rudį. Sutinka.  

Paulius Vaitiekus siūlo VDU SA Alumni Vytautą Kučinską. Atsisako.  

Kristina Balčiūnaitė siūlo VDU SA Alumni Solveigą Skaisgirytę. Sutinka.  

BALSAVIMAS.  

Už – 25. Prieš – 0, susilaiko – 0.  

NUTARTA: Visi kandidatai į VDU SA Revizijos komisiją išrinkti. VDU SA Revizijos sudėtis: Lukas 

Gedvila, Žygimantas Foktas, Rūta Šerpytytė, Rokas Rudys, Solveiga Skaisgirytė  

 

XVII. SVARSTYTA: VDU SA ataskaitinio – rinkiminio Studentų parlamento posėdžio 

uždarymas.  

NUTARTA: VDU SA ataskaitinio – rinkiminis Studentų parlamento posėdis uždarytas. 



 

Pirmininkaujantis     Eigirdas Sarkanas 

 

Sekretoriaujantis     Laurynas Samajauskas 


