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I. SVARSTYTA. Dalyvių registracija. 
 
Posėdyje dalyvauja 50 VDU Studentų atstovybės Fakultetų atstovų narių iš 65 galimų. 

 

II. SVARSTYTA. Studentų parlamento posėdžio atidarymas. 

 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 

 

III. SVARSTYTA. Studentų parlamento pirmininko rinkimai. 

 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 

 

Į Studentų parlamento pirmininko poziciją kandidatūras išsikėlė – Emil Starodubov, 

Daniel Mačichin, Martynas Matusevičius. 



Žygimanto Menčekovo klausimas Daniel Mačichin. Ar gali kandidatuoti į tokia poziciją 

surinkęs 3 balsus ir nepatekęs į parlamentą? 
 
Daniel Mačichin. Šiuo atveju pirmininko rinkimai yra labiau kompetencijos atžvelgiu, o dėl 

pasitikėjimo tai reikia žiūrėti kaip patys parlamento rinkimai vyksta, kaip tu paskatinsi savo 

grupiokus. Manau tai nėra pasitikėjimo dalykas, labiau linkčiau prie to, kad nedariau jokios 

kampanijos ir tai lėmė rezultatus, kokie yra. Mano manymu, pirmininkas yra svarbiausia, kad 

jis sugebėtų pristatyti parlamentui, gebėti jį suvaldyti ir ieškoti bendrų sprendimų. 

 
Gabrielės Šturmaitės klausimas visiems kandidatams. Kaip manot, kokie klausimai turėtų 

būti prioritetiniai šiai parlamento kadencijai? 
 
Emil Starodubov. Manau, kad studentų parlamento susidomėjimo problema, visuotiniai 

prezidento pareigybės rinkimai, stipendijos, bendrabučiai, studentų problemos dėl covid-

19 yra svarbiausi dalykai, kuriuos reikia spręsti. 

 
Daniel Mačichin. Pirmas dalykas tai pandeminė situacija, nėra kompensuojami 

bendrabučiai. Kitas dalykas, reguliamino pataisos dėl kokybiško nuotolinio mokymosi. Pati 

pradžia bus svarbiausia, kad parlamentas sugebėtų dirbti. 
 
Martynas Matusevičius. Pagrindinis dalykas būtų komunikabilumas parlamente ir su 

studentais. Pandemijos situacija irgi yra opi. Atsižvelgiant su kokiomis problemomis 

susiduria studentai, su tuo reikės dirbti. 

 
Žygimanto Menčenkovo klausimas Daniel Mačichin. Praeitos kadencijos pirmo 
posėdžio metu buvo iškeltas parlamento grafiko klausimas. Prisimenu, kad Daniel buvo 
vienas iš kritikų, kad dažnai nereiktų rinktis. Kaip manai, ar reikėtų dažniau parlamentui 

rinktis ar laikaisi tos pačios pozicijos? 
 

Daniel Mačichin. Iškart pakomentuosiu situacija, kad mano pozicija buvo, jog kartą per 
mėnesį rinktis būtų per dažnai, jeigu būčiau išrinktas pirmininkas, tai pasilikčiau prie tos 
pozicijos rinktis 4–5 kartus per metus, o reikalui iškilus šaukti neeilinį parlamento 
posėdį. Žiūrint į dabartinę situaciją dėl pandemijos tai manau, kad šiais metais būtų 
tikrai verta dažniau rinktis priklausomai nuo darbų kiekio. 

 

BALSAVIMAS. 

 

NUTARTA. VDU Studentų parlamento pirmininku išrinktas Daniel Mačichin – 30 

balsų, Emil Starodubov – 10 balsų, Martynas Matusevičius – 6 balsai. 
 
IV. SVARSTYTA. Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai 

 

Paulius Vaitekus. Siūlau VDU Studentų atstovybės biuro administratorių – Matą Čepurną. 

 

Matas Čepurna. Sutinku. 

 

NUTARTA. Bendru sutarimu sekretoriumi išrinktas VDU Studentų atstovybės biuro 

administratorius Matas Čepurna. 



 

V. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

 

Žygimantas Menčenkovas. Siūlau įtraukti parlamento grafiko klausimą. 

 

Paulius Vaitiekus. Siūlau įtraukti komunikacijos platformos klausimą. 

 

Vytautas Valaitis. Siūlau įtraukti alternatyvių įrankių paskaitų organizavimui klausimą. 

 

NUTARTA. Prieštaraujančių nėra. Klausimai įtraukti į darbotvarkę. 

 

VI. SVARSTYTA. Dėl rinkimų į VDU senatą. 

 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus. 

 

Kandidato į VDU senatą Daraab Pathania prisistatymas. 

 

Kandidato į VDU senatą Andriaus Šmito prisistatymas. 

 

Žygimantas Menčenkovas. Kaip kandidatai vertintų VDU optimizaciją ar restruktūrizacijos 

klausimą? 

 
Andrius Šmitas. Vienareikšmio atsakymo šitoje situacijoje nėra. Yra tam tikri pliusai, bet ir 

yra tam tikrų rizikų. Šiam momentui galiu pasakyti, kad daug kas yra neaišku. 

Svarbiausias klausimas yra kaip tai viskas turėtų vykti, tik tada galėsiu pasakyti ar aš už ar 

prieš. 

 

Daraab Pathania. It could be a possibility If they would be of the same branch and if it 

could benefit both faculties, but I really can‘t say anything because I don‘t know any 

faculties which are reorganizing. 

 

Manvydas Džiaugys. Question to Daraab Pathania. What do you see are the main 

issues For you as a foreign student? 

 

Daraab Pathania. Main issue is that it‘s really hard to understand some professors 

because of language issues. 

 
BALSAVIMAS. 

 

NUTARTA. Į VDU Senatą išrinktas Andrius Šmitas – 28 balsai, Daraab Pathania – 20. 

 

VII. SVARSTYTA. Revizijos komisijos nario rinkimai. 

 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus. 

 

Vytautas Valaitis pasisiūlė save. 



Žygimantas Menčenkovas. Praeitos kadencijos pabaigoje revizijos komisija pateikė 

darbo teisės mokymų ataskaitą. Kaip manot ar revizijos pateikta ataskaita buvo 

kokybiška? 

 
Vytautas Valaitis. Ataskaitos man argumentai pasirodė gana solidūs, nes problema buvo 

ne revizijos ataskaitoje, o formate, nes staigiai įvyko pandemiją. 

 
Karolina Šukytė. Kiek būdamas revizijoje galėsi užtikrinti šališkumą? 

 

Vytautas Valaitis. Galėsiu užtikrinti, nes kiekvienas parlamentaras atstovauja savo 

fakulteto studentams. Aš esu visiškai už bendrą kompromisą ir bendro gėrio siekimą. 

 
NUTARTA. Vytautas Valaitis išrinktas Revizijos komisijos nariu. (Už – 37 balsai, 

prieš – 10). 
 
VIII. SVARSTYTA. Dėl Universiteto restruktūrizacijos plano. 

 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 

 

Ieva Sinevičiūtė. Esu teisės fakulteto pirmakursė. Mūsų fakulteto bendruomenė yra prieš 

sujungimą, nes kiti universitetai turi savo teisės fakultetus ir sujungdami prarastume 

konkurencingumą. 

 

Ieva Ožiūnaitė. Esu taip pat teisės fakulteto studentė. Pritarčiau Ievos Sinevičiūtės 
nuomonei. Dauguma prieštarauja sujungimui, nes sujungus teisės fakultetą su socialinių 
mokslų fakultetų suprastės mūsų studijų lygis. Mes tikrai nebūsime prioritetas tame 
fakultete. Jeigu šita situacija yra neišvengiama tai priėjome tokį sprendimą su dauguma 
mūsų studentų, tai turėtų būti daroma po dabartinių pirmakursių baigimo, nes jie įstojo į 
teisės fakultetą, o ne į socialinių mokslų. 

 

Vytautas Valaitis. Iš informatikos fakulteto negirdėjom, kad vyksta tokie dalykai. 

 

Žygimantas Menčenkovas. Teisės fakultetas mano atžvelgiu turėtų likti atskiras, nes tam 

yra istorinių priežasčių. VDU tarpukariu turėjo atskirą teisės fakultetą ir vienas iš jo dėstytoju 

buvo Mykolas Romeris. Darbo grupės šitam klausimui tikrai reiktų. 

 

Paulius Vaitiekus. Pastabos geros, lieku prie tos minties, kad darbo grupę turėtų būti 

sudaryta. Taip pat manau, kad būtų sveika išsiųsti tam tikrą apklausą studentams, kad žinoti 

jų nuomonę. 

 

Martynas Matusevičius. Buvo apie 60% studentų, kurie pasisakė prieš restruktūrizaciją. 

 

Ramūnė Šližytė. Esu antro kurso doktorantė iš ŽUA. Žinau, kad pas mus tikrai bus 

jungiami fakultetai, nes pas mus studentų skaičius labai mažas. Norėčiau pabrėžti, kad 

aš esu už darbo vietų išsaugojimą. 

 

Paulius Vaitiekus. Aš pasistengsiu išsiaiškinti, kurie fakultetai yra įtraukiami 

į restruktūrizacijos planą. 



 

Karolina Šukytė. Reaguojant į šią situaciją, norėčiau palaikyt teisės fakulteto studentų 

poziciją. Manau, kad pateikti teisės fakulteto studentų argumentai yra pakankamai svarūs.. 

 
Tadas Petrulis. Aš manau, kad reiktų detalesnės analizės. Esu iš socialinių mokslų fakultetų 

ir daug mūsų studentų apie restruktūrizaciją nieko nežino. Kai jau turėsim analizę, tada 

reiktų supažindinti kuo daugiau bendruomenės. 

 

Ieva Vengrovskaja. Jeigu bus kuriama darbo grupė, siūlyčiau įtraukti seniūnus ir 

Studentų atstovybę. 

 
Paulius Vaitiekus. Dabar neradau tam tikros informacijos kaip fakultetai turėtų išsidėstyti. Aš 

sakyčiau greitu metu reiktų išsiaiškinti tiksliai, kuriuos fakultetus yra planuojama sujungti, 

tada informuoti parlamentą apie situaciją ir sukurti darbo grupę. 

 

Daniel Mačichin. Aš irgi taip galvoju, kad dabar sukurti darbo grupę būtų netikslinga, bet 

greitu metu pranešti dėl darbo grupės sukūrimo. 

 

Žygimantas Menčenkovas. Aš siūlyčiau dabar sukurti darbo grupę, kad darbai 

nestovėtų vietoje. 

 

Paulius Vaitiekus. Galim Žygimanto variantą taikyti. Dabar didžiausias klausimas yra 

dėl Socialinių mokslų ir teisės fakulteto, tai dabar gal sukurti darbo grupę iš šių fakultetų 

atstovų, o vėliau papildyti šią grupę, kai jau bus tikslesni duomenys. 

 

NUTARTA. Sukurti darbo grupę šiuo klausimu. Prie darbo grupės prisidės Paulius 

Vaitiekus, Ieva Sinevičiūtė, Ieva Ožiūnaitė, Tadas Petrulis, Karolina Šukytė, 

Martynas Matusevičius, Viktorija Elizabeth Lont, Ramūnė Šližytė. Kiti parlamentarai 

galės prisidėti prie darbo grupės, kai bus paskelbta informacija dėl prisidėjimo prie 

darbo grupės greitu metu. 
 
IX. SVARSTYTA. Dėl Vytauto Didžiojo universiteto Strategijos plano įgyvendinimo 

 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus. 

 

Daniel Mačichin. Paulius siūlo sukurti kelias darbo grupes, kurios dirbtų su 

universiteto strategijos planu ir pateiktų rekomendacijas. 

 
Žygimantas Menčenkovas. Ar yra kažkoks terminas iki kada turime pateikti? 

 

Paulius Vaitiekus. Bijau sumeluoti, bet VDU Taryba planuoja svarstyti šitą klausimą 

Sausio mėnesio pabaigoje. 

 

Žygimantas Menčenkovas. Gal labiau yra verta sukurti vieną darbo grupę, kad darbas 

būtų efektyvesnis. 



Martynas Butkus. Aš irgi galvoju, kad neverta daryti daug darbo grupių ir suformuoti vieną 

didesnę darbo grupę. Siūlau išsirinkti mums aktualias problemas ir su jomis dirbti darbo 

grupėje. 

 

Paulius Vaitiekus. Pilnai sutinku, kad turėtume savo prioritetines sritis, bet vis tiek 

manau reiktų permesti visą strategiją, kad turėtume nuomonę įvairesniais klausimais. 

 

Daniel Mačichin. Galbūt sukuriam darbo grupę ir dirbam su aktualiausiais klausimais. 

Jeigu viskas vyks efektyviai tai galėsime gilintis toliau. 

 
NUTARTA. Sukurti darbo grupę dėl VDU universiteto strategijos plano 

įgyvendinimo. Prie darbo grupės prisidės Martynas Butkus, Gabrielė Jonuškaitė, 

Paulius Vaitiekus, Žygimantas Menčenkovas, Ramūnė Šližytė, Dainius Daukša, 

Saulė Balsytė, Tadas Petrulis, Emil Starodubov, Amanda Alesiūtė, Jūratė 

Jūrevičiūtė, Santa Vozbutaitė. 

 
X. SVARSTYTA. Dėl Grafiko sudarymo. 

 

Pranešėjas – Žygimantas Menčenkovas. 

 

Paulius Vaitiekus. Turėsime rinkiminę konferenciją kovo mėnesio viduryje. Bet kokiu atveju 

siūlyčiau iki to dar turėti vieną posėdį. Bendrai žiūrint rinktis kas 2 mėnesius išskiriant vasarą 

būtų ganėtinai tikslinga. 

 

Žygimantas Menčenkovas. Pritarčiau rinktis kas 2 mėnesius. 

 

Vytautas Valaitis. Pritarčiau rinktis kas 2 mėnesius, nes praeitos parlamento kadencijos 

metu tikrai turėjom apie ką šnekėti ir posėdžiai užtrukdavo ilgai. 

 
Paulius Vaitiekus. Pagal praėjusių metų praktiką, mes buvom sutarę rinktis antros arba 

trečios mėnesio savaitės ketvirtadienį. Tai galėtume taikyti panašią praktiką ir nuspręsti, 
kuriomis dienomis renkamės. Aš siūlyčiau rinktis antrą mėnesio savaitę, o dieną 
nusispręstume, kai jau bus tvarkaraščiai. 

 

Žygimantas Menčenkovas. Aš būčiau už trečią mėnesio savaitę. 

 

Emil Starodubov. Aš irgi būčiau labiau tiktis sekančioje mėnesio pusėje. 

 

Daniel Mačichin. Kadangi yra skirtingų nuomonių, tai siūlyčiau balsuoti. 

 

BALSAVIMAS. 

 

NUTARTA. Studentų parlamento posėdžiai vyks kas 2 mėnesius, antrą mėnesio 

savaitę. 
 
XI. SVARSTYTA. Dėl Studentų parlamento komunikacijos platformos. 

 

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus. 



 

Vytautas Valaitis. Aš gal būčiau nelinkęs persikelti į kitą platformą, nes pradžioje gali kilti 

daug nesklandumų. 

 
Emil Starodubov. Sutinku su Vytautu, kad reiktų pasilikti prie Facebook platformos. 

 

Gabrielė Jonuškaitė. Senate yra naudojami Microsoft teams, visi balsavimai per juos 

vyksta, tai tikrai būčiau už Microsoft teams. 

 

Paulius Vaitiekus. Tai gal taip ir padarom, jog pradėkime nuo Facebook platformos, o po 

truputį persijungti į Microsoft teams platformą. 

 

NUTARTA. Kol kas palikti komunikaciją per Facebook platformą, o eigoje pereiti prie 

Microsoft teams. 
 
XII. SVARSTYTA. Dėl alternatyvių įrankių organizuojant paskaitas. 

 

Pranešėjas – Vytautas Valaitis. 

 

Paulius Vaitiekus. Aš nemanau, kad šiam klausimui reiktų darbo grupės. Jeigu 
parlamentas leistų perleisti šią atsakomybę man, jog išsiųsčiau raštą Inovatyvių studijų 

institutui, kad jie atsižvelgtų į tai, jog Big Blue Button ir Adobe Connect nėra pačios 
patikimiausios platformos. 

 

Žygimantas Menčenkovas. Pats pranešėjas galėtų paruošti dokumentą ir kitą 

posėdį galėtume patvirtinti bei išsiųsti. 

 

Paulius Vaitiekus. Aš pritarčiau Žygimanto pasiūlymui. Mes su Vytautu galėtume 

tarpusavyje susitarti kaip tą dokumentą parašyti. 

 

NUTARTA. Vytautas Valaitis ir Paulius Vaitiekus paruoš Studentų parlamentui 

dokumentą dėl alternatyvių įrankių vesti paskaitas. 

 

XIII. 

 

SVARSTYTA. Posėdžio uždarymas 
 
 
Pirmininkaujantis 

 
 
Daniel Mačichin 

 

Sekretoriaujantis 

 

Matas Čepurna 


