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I. SVARSTYTA. Dalyvių registracija.  

Posėdyje dalyvauja 24 VDU Studentų atstovybės Fakultetų atstovų nariai iš 40 galimų  

II. SVARSTYTA. Posėdžio sekretoriaus (-ės) tvirtinimas.  

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 

Sekretoriaujančiu siūloma VDU Studentų atstovybės administratorė ir Projektų ir tarptautinių ryšių 

koordinatorė Joana Gasiulytė. 

NUTARTA. Vienbalsiai posėdžio sekretoriaujančiu išrinkta Joana Gasiulytė. 

  



III. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  

Monika Višnevska. Siūlymas įtraukti valgyklos darbo grupės klausimą. 

Daumantas Skinkys. Siūlymas įtraukti Vyriausybės paramos studentams krizės metu klausimą. 

Emil Starodubov. Siūlymas įtraukti Prezidento kadencijos ir sekančių Prezidento rinkimų klausimą. 

NUTARTA. Siūlomi klausimai įtraukti į Parlamento darbotvarkę.  

 

IV. SVARSTYTA. Atsiskaitymų stebėjimo aprašo projekto pristatymas. 

Pristatomas atsiskaitymų stebėjimo aprašo projektas 

Pranešėjas – Gintarė Jurelytė 

Vytautas Valaitis. Ar yra aprašyta situacija apie nuotolinius atsiskaitymus? 

Paulius Vaitiekus. Kol kas ne, nes yra ganėtinai sudėtinga procedūra, kad užtikrinti akademinį sąžiningumą 

nuotolinių atsiskaitymų metu, bet ateityje turėtų atsirasti skirsnis apie juos. 

NUTARTA. Informacija pristatyta, pastabų nesulaukta. 

 

V. SVARSTYTA. Situacijos dėl paramos studentams, nukentėjusiems nuo Covid-19 aptarimas 

Pristatoma situacija dėl paramos studentams, nukentėjusiems nuo Covid-19 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 

Monika Višnevska. Nuo kada buvo pradėta kalbėtis su administracija dėl lengvatų studentams, iš kur kilo ši 

mintis ir kodėl apie vykstančius dalykus parlamentas nebuvo informuotas? 

Paulius Vaitiekus. Pirminis pokalbis su administracija prasidėjo iškart paskelbus karantiną, o dėl parlamento 

informavimo prisiimu visą atsakomybę aš, tačiau buvo bandoma viską spręsti kuo greičiau ir per visą 

skubėjimą ir įsitraukimą į sprendimų ieškojimą parlamentas nebuvo informuotas, taip pat turiu idėja, kad 

parlamentas turėtų „Facebook“ grupę, kad iškilus krizinėms situacijoms būtų galimas greitas 

komunikavimas.  

Monika Višnevska. Kokie žmonės dalyvavo sprendimų priėmime iš Studentų atstovybės? 

Paulius Vaitiekus. Darbo grupėje dalyvavau aš Paulius ir Socialinių reikalų komiteto koordinatorė Ieva 

Vengrovskaja, tačiau tarėmės planus Studentų atstovybėje, taip pat atlikome apklausas per socialinėse 

platformose, buvo komunikuojama su bendrabučių pirmininkais ir taip pat rašė patys studentai į mūsų 

„Facebook“ puslapį.  

Monika Višnevska. Kaip manote, ar išpildėte studentų lūkesčius? 



Ieva Vengrovskaja. Buvo surastas kompromisas tarp to, ką gali mums administracija pasiūlyti ir tarp to, ko 

reikalavome mes, nes pasiektas rezultatas buvo didesnis, nei administracija siūlė, tad tai buvo geriausias 

sprendimas toje situacijoje. 

Gabrielė Šturmaitė. Ar daug studentų kreipėsi į fondą, kad gautų paramą? 

Paulius Vaitiekus. Pats fondas veikia taip, kad parama yra skirstoma mėnesio pabaigoje, tad per balandį 

buvo 4 paraiškos, bet elementarus paaiškinimas, kodėl tiek mažai – paraiškos teikimas užtrunka ilgiau, nes 

studentams reikia gauti nemažai dokumentų, patvirtinančių jų pasikeitusią finansinę situacija. Tačiau kol kas 

negaliu pasakyti tikslaus skaičiaus, bet gegužę paraiškų yra pateikta žymiai daugiau. O pats fondas bus 

atidarytas, kol tam bus poreikis.  

Benas Baranovskis. Kaip buvo pasiektas susitarimas su administracija dėl 25%? Ir kokie argumentai buvo dėl 

50% sumažinimo? 

Paulius Vaitiekus. Pirminis siūlymas rektorate buvo 50% lengvata, bet administracija nenorėjo aklai sutikti 

neatlikus skaičiavimų ir dėl to buvo sukurta darbo grupė, kurioje buvo diskutuojama ir ieškoma sprendimų. 

Administracija iškart atmetė siūlymą, dėl 50% lengvatos, nes per daug universiteto kaštų būtų skiriama ir 

pasiūlė 15% lengvatą, tačiau mes bandėme pasiekti 50% lengvatą, bet galutinis variantas buvo 25%. 

Prašydami 50% lengvatos rėmėmės gyventojų lūkesčiais, kitų aukštųjų mokyklų pavyzdžiais. Iš pradžių buvo 

mąstoma tik apie tuos, kurie išsikraustė iš bendrabučio, bet tada pradėjome galvoti apie visus bendrabutyje 

gyvenančius studentus, kad kiekvienam būtų suteikiama lengvata. 

Daumantas Skinkys. Fonde yra 100 tūkst. Eurų, tad įdomu, kiek lėšų jau yra išnaudota ir, jei nėra 

išnaudojama didžioji dalis lėšų, gal Studentų parlamentui reiktų padiskutuoti, kaip ta fondą panaudoti taip, 

kad pinigai pasiektų kuo daugiau studentų nukentėjusių nuo Covid-19 ir gyvenančių bendrabučiuose? 

Paulius Vaitiekus. Kol kas piniginė suma nėra ženkliai sumažėjus, o kalbant, kad lėšos pasiektų studentus, tai 

reiktų kalbėti ne vien apie bendrabučiuose gyvenančius, bet apie visus universiteto studentus. Bet apie tai 

dar nebuvo daug diskutuota, nes viskas šviežia, tačiau tokia diskusija turėtų vykti, ypač vėliau, kai bus 

matoma situacija su fonde esančiomis lėšomis. 

Benas Baranovskis. Buvo darytos apklausos studentams, bet nebuvo tikslinės apklausos, kuri būtų skirta tik 

bendrabutyje gyvenantiems studentams. 

Paulius Vaitiekus. Bendrabučių gyventojus pasiekti buvo pasirinktas greitesnis formatas – bendrabučių 

pirmininkai.  

Karolina Šukytė. Kaip vyksta/vyko komunikavimas su užsieniečiais likusiais gyventi bendrabučiuose ir kaip 

reaguojama dėl visos pandeminės situacijos? 

Paulius Vaitiekus. Tarptautinių ryšių departamentas labai daug komunikavo su jais. Dalis užsienio studentų, 

kurie turėjo galimybę išvykti namo – išvyko, tačiau liko nemaža dalis, kurie yra vis dar likę. Visa 

komunikacija iš mūsų pusės vyko su „Baltijos“ ir 5 bendrabučio pirmininkais. Bet visos lengvatos ir parama 

yra skiriama ir užsienio studentams. 



Karolina Šukytė. Klausiama dėl to, nes visa pateikiama informacija yra lietuvių kalba, o užsieniečiams šiuo 

metu yra tiek finansiškai, tiek psichologiškai sunku. 

Paulius Vaitiekus. Informacija yra skelbiama tiek lietuvių, tiek anglų kalba, o dėl psichologinės pagalbos – 

yra dirbama ne vien universiteto lygmeniu, bet ir nacionaliniu – LSS turi projektą, kurio metu vykdo 

konsultacijas studentams. 

Monika Višnevska. Reiktų apsitarti, kaip būtų komunikuojama ateityje su parlamentu, jei vėl nutiktų krizinė 

situacija, kurią reikėtų greitai spręsti. 

Paulius Vaitiekus. Dėl to ir siūlau sukurti parlamento „Facebook“ grupę, kad komunikacija vyktų žymiai 

greičiau. 

Žygimantas Menčenkovas. Ar sprendimą, dėl 25% lengvatos ir studentai gali nutraukti apgyvendinimo 

sutartį su galimybe grįžti į savo kambarį priėmė du žmonės? Ar nemanai, kad parlamentas turi turėti 

didesnę svarbą tokiose situacijose? 

Paulius Vaitiekus. Sprendimai nebuvo vien mūsų nuomone pagrįsti, nes buvo komunikuojama su studentais. 

O dėl parlamento – jau apkalbėjome šitą situaciją ir bandysime gerinti tai ateityje ir taip, parlamentas turi 

turėti didesnę rolę. 

Rokas Rudys. Keista, kad manome, jog mūsų klausys visur ir visada ir reikia stengtis ieškoti konsensuso, kad 

pasiekti įvairių tikslų, o ne kelti ultimatumus. 

Žygimantas Menčenkovas. Tai kiek žmonių priėmė sprendimus? 

Paulius Vaitiekus. Sprendimą priėmė darbo grupė, bet siūlymas, paremtas studentų nuomone, buvo 

nešamas į darbo grupę manęs ir Ievos. 

NUTARTA. Situacija pristatyta, greitesniam parlamento komunikavimui nuspręsta sukurti „Facebook“ 
grupę. 

 

VI. SVARSTYTA. Studentų darbo programos įgyvendinimas 

Pristatoma studentų darbo programos įgyvendinimo situacija. 

Pranešėjas – Ieva Vengrovskaja. 

Daumantas Skinkys. Kodėl 3 mėnesius nevyko video pamokėlės? Ypatingai, kai dėl Covid-19 situacijos, 
daugelis studentų patyrė problemas darbe? Kodėl VDU SA biuras diskutuoja apie turinį? 

Paulius Vaitiekus. Mes atrenkam tik tematika, bet turinys yra derinamas su VDU teisės dėstytoja. O anksčiau 
nevyko, nes buvo ieškoma tinkamo formato ir taip pat vykdytojo paieškos užtruko. 

Daumantas Skinkys. Jei vykdytojai nepateikė laiku siūlymų laiku, ar neturėjo būti vykdytojas pasirinktas tas, 
kuris pasiūlymą pateikė kokybišką ir nevėluojant? 

Paulius Vaitiekus. Visi vykdytojų siūlymai vėlavo. 

Daumantas Skinkys. Kada atėjo pirmas pasiūlymas ir ar jūs patys iniciavote vykdytojų paieškas? 



Paulius Vaitiekus. Atsiprašau, nepasiruošiau datų kada buvo pasiūlymai teikti, o ieškojome tiek kontorose, 
tiek užimtumo tarnyboje ir taip pat tarp VDU teisės dėstytojų. 

Monika Višnevska. Nuo kada bus viešinama informacija ir ar tai bus reguliarus dalykas? 

Paulius Vaitiekus. Pirmąjį video ruošiamės paleisti gegužės pabaigoje-birželio pradžioje, kad būtų atsigriebta 
už vėlavimą. O video bus keliami reguliariai, pagal tai, kokios aktualijos studentams rupės ir, kad tai būtų 
daroma tikslingai kas mėnesį, o rudenį tikėkimes padaryti ir gyvą susitikimą. 

Monika Višnevska. Norėtųsi vėliau žinoti kaip viskas vyks su darbo programa. 

Gabrielė Šturmaitė. Programą galite rasti vdusa.lt > apie mus > dokumentai > raštai, pozicijos ir rezoliucijos, 
bet bus taip pat pasidalinta ir straipsnio formatu. 

Žygimantas Menčenkovas. Kokiais kriterijais rėmėtės pasirinkdami VDU teisės kliniką? 

Paulius Vaitiekus. Teisės klinika pasirinkta, atsižvelgus į gaunamos informacijos kokybę, komunikacijos 
paprastumą ir kainos dydį. 

Daumantas Skinkys. Kodėl teisės klinikos pasiūlymas buvo geresnis? 

Paulius Vaitiekus. Gavome pasiūlymų kur yra jau sudėliotos temos į ateitį, bet bekomunikuojant su teisės 
klinika pamatėme, kad jų pasiūlymas yra lankstus ir derinamas pagal mus, todėl kartu galime ieškoti 
studentams aktualių temų.  

Daumantas Skinkys. Ar bus tik video paleistas ar ateityje planuoja vykdyti ir gyvus seminarus, kur studentai 
galės įsitraukti ir užduoti klausimus? 

Paulius Vaitiekus. Šiuo metu aktuali informacija studentams apie darbo teisę pasieks video formatu, tačiau 
taip pat bus sekcija, kur studentai mums jau paleidus video galės užduoti klausimus ir pagal tai ieškosim 
aktualių temų ateities video/seminarams ir galėsime pagelbėti jau dabar. O jei rudenį galimybės leis – bus 
vykdomi seminarai, jei ne – webinarai.  

Žygimantas Menčenkovas. Ar bus galima parlamentarams gauti vykdytojų pasiūlymų dokumentus? 

Paulius Vaitiekus. Jei yra poreikis – taip, tačiau pliusus ir minus apmąstyti galėsite tik patys sau, nes 
įgaliojimas išrinkti vykdytoją yra paskirtas tik VDU SA biurui. 

Domas Lavrukaitis. Ar kiti pasiūlymai nebuvo lankstūs? 

Paulius Vaitiekus. Bekomunikuojant pasirodė, kad ne – buvo vietos tartis, bet keisti pagal mūsų idėja – ne, o 
teisės klinika buvo labiau mūsų disponavimui – mes jiems teikiame idėja parinktą pagal studentų poreikius, 
surandame patrauklesnį formatą studentams ir teisės klinika tai vykdo.  

NUTARTA. Darbo programos vykdymo situacija pristatyta, parlamento nariams bus išsiųsti vykdytojų 
pasiūlymų dokumentai, kito posėdžio metu taip pat turi būti pateikta vykstančios situacijos pristatymą. 

 

VII. SVARSTYTA. VDU SA Įstatų situacijos aptarimas 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 

Pristatoma VDU SA įstatų situacija  

Daumantas Skinkys. Kada įstatai buvo pateikti notarui? Ir kodėl atsirado trikdžių pateikti įstatus į registrų 
centrą?  

Paulius Vaitiekus. Užstrigome surinkti parašus, nes reikia juos surinkti, o tai yra žymiai sunkiau karantino 
metu. Bet kai bus įstatai užregistruoti registrų centre – bus vykdomas neeilinis posėdis, kad išrinkti 



parlamento pirmininką. O balandžio 3 d. buvo išsiųsta redakcija notarui, tai užtruko, nes ataskaitinės metu 
buvo Martynas įpareigotas paruošti galutinę redakciją, tačiau teko juos sutvarkyti man pačiam. 

Paulius Vaitiekus. Reikia pakeisti įstatuose punktus dėl revizijos ir valdybos narių skaičiaus, nes pagal 
asociacijų įstatymus – punkte turi būti tik vienas skaičius, tad jei parlamentas nieko prieš, balsavimą 
vykdysim per Outlook. 

NUTARTA.  

Suorganizuoti elektroninį balsavimą dėl būtinų įstatų redakcijų 

 

VIII. SVARSTYTA.  VDU nuotolinių studijų situacijos pristatymas 

Pristatoma VDU nuotolinių studijų situacija 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 

Paulius Vaitiekus. Kaip manote, ar turime pabaigti studijas nuotoliniu būdu? 

Karolina Šukytė. VDU negalėtų suteikti saugių sąlygų laikyti egzaminus auditorijose. Taip pat, reikėtų 

sužiūrėti kaip vyks su nuotolinių egzaminų laiku, kad nei per mažai, nei per daug nebūtų duodama. 

Paulius Vaitiekus. Apklausoje akcentavome tai, rezultatai buvo pristatyti ir dėl to fakultetų dėstytojams 

buvo išsiųsti reikalavimai atsiskaitymų vykdymui.  

Vytautas Valaitis. Labai nepatogu bus tiems studentams, kurie jau yra išsikraustę iš bendrabučių ir taip pat 

jau koliokviumai yra parašyti ir kokybė nuotolinių studijų gerėja, tad manau, kad egzaminai turėtų vykti 

sklandžiau.  

Gabrielė Šturmaitė. Pritariu išsakytoms nuomonėms, bet reikėtų pagalvoti ką daryti su Menų fakultetu ir 

Muzikos akademija. 

Paulius Vaitiekus. Muzikos akademija ieško alternatyvų, kadangi jų darbas yra kontaktinis ir nevisi turi 

sąlygas parepetuoti, atsiskaityti dalykus. Su teatro programos studentais yra irgi analogiška situacija. 

Benas Baranovskis. Džiaugiuosi, kad Socialinių mokslų fakultete yra dažnai daromos apklausos ta tema, savo 

programoje su nuotolinėmis studijomis taip pat nėra jokių trikdžių. O dėl pabaigimo – reikia žiūrėti, kokia 

bus karantino situacija ir galima vykdyti apklausas studentams, ar jie nori pabaigti nuotoliniu būdu studijas 

ar ne? 

Daniel Mačichin. Gamtos mokslų fakultete studentai labiau nori studijas pabaigti nuotoliniu būdų, nes yra 

trukdžių studentams grįžti atgal į Kauną, sesija ir taip yra nukelta, todėl studentams kyla klausimų dėl 

vasaros darbų ir taip pat būtų sunku psichologiškai.  

Monika Ražauskaitė. Jei vyks gyvos konsultacijos studentams, tada turi būti naudojamos visos apsauginės 

priemonės. 

Karolina Šukytė. Gyvos konsultacijos gali vykti tik tokios, kurioms būtinas gyvas susitikimas. 

Daniel Mačichin. Dėstytojai paliktu pasirinkimu gali piknaudžiauti ir net nereikiant surengtų, o daugelio 

studentų net nėra Kaune. 



Paulius Vaitiekus. Konsultacijos nebūtų privalomos, o tik tiems studentams, kuriems tikrai reikėtų priėjimo 

prie medžiagų, laboratorijų. 

NUTARTA. Parlamento nuomone, šis semestras turi pasibaigti nuotoliniu būdu. 

 

IX. SVARSTYTA. Valgyklos situacija. 
Pranešėjas – Milda Gineikaitė 

Milda Gineikaitė. Kokia yra situacija valgyklos klausimu?  

Paulius Vaitiekus. Universitetas yra sustabdęs visus infrastruktūrinius klausimus, todėl tai užstrigo. Tačiau 
galima dabar prašyti administracijos direktoriaus, kad būtų suorganizuotas nuotolinis susitikimas. 

NUTARTA. Bus susisiekta su administracijos direktoriumi, kad darbo grupė galėtų nuotoliniu būdu 
susitikti su administracijos direktoriumi.  

 

X. SVARSTYTA. Vyriausybės paramos studentams krizės metu 
Pristatoma Vyriausybės paramos studentams krizės metu idėja 

Pranešėjas Daumantas Skinkys 

Daniel Mačichin. Nematau problemų, dėl kurių negalime kelti šios idėjos toliau. 

Gabrielė Šturmaitė. Ar šia paramą gali gauti visi studento statusą turintys ar tik kažkokios tikslinės grupės ir 
kada parama gauni dėl privataus būsto? 

Daumantas Skinkys. Lėšos turėtų pasiekti labiausiai pažeidžiamas grupes ir siūlau posėdžiui svarstyti, kad tai 
būdų kaip mūsų savivaldos pozicija ir, kad ją nešti į LSS. 

Paulius Vaitiekus. Yra idėja, kad kreiptis į Valstybinį studijų fondą, kad nukentėjimas nuo koronos viruso 
būtų vienas iš kriterijų socialinių stipendijų gavimui. O šiaip, LSS taryboje buvo diskusija apie jūsų pateiktą 
poziciją ir jai buvo pritarta, todėl dabar yra rengiamas raštas Vyriausybei, kuris turėtų pasiekti galbūt kitos 
savaitės pabaigoje.  

Daumantas Skinkys. Jei teiksime pozicija kaip nuo viso LSS, būtų geras žingsnis paviešinti mūsų poziciją šiuo 
klausimu. 

Daniel Mačichin. Siūlyčiau nebalsuoti, nes jau yra rašoma pozicija Vyriausybei. 

Monika Višnevska. Siūlymas balsuoti, ar mes pritariam LSS pozicijai. 

Daniel Mačichin. Dėl pozicijos atsiuntimo mums – sutinku, bet nedaryti papildomų balsavimų, jei nėra 
prieštaraujančių. 

NUTARTA. Parlamentui bus atsiųstas dokumentas su LSS pozicija dėl paramos studentams ir bus 
balsuojama elektroniniu būdu dėl pritarimo šiai pozicijai. 

 

XI. SVARSTYTA. Prezidento kadencija ir ateinantys prezidento rinkimai 
Emil  Starodubov. Pauliau, kokie bus tavo planai per laikotarpį, kai būsi praradęs studento statusą šią 
vasarą?  
Paulius Vaitiekus. Yra du variantai: dėl karantino, gali būti pratęstas laikotarpis iki kada tu turi studento 
statusą, tada problemos nebus arba įstatuose yra reglamentuota, kad prezidentui negalint eiti savo 



pareigas, jo vietą užima jo įgaliotas žmogus arba valdybos pirmininkas, jei prezidentas negali įgalioti 
žmogaus.  
NUTARTA.  Informacija pristatyta 

 
XII. SVARSTYTA. Posėdžio uždarymas 

 

Pirmininkaujantis     Paulius Vaitiekus 

 

Sekretoriaujantis     Joana Gasiulytė 


