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DARBOTVARKĖ: 
 

1. Dalyvių registracija 

2. Darbotvarkės tvirtinimas 

3. Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybėje 

tvarkos aprašas (G. Šturmaitė) 

4. Bendrabučių savivaldos veiklos nuostatų projekto pristatymas (I. Vengrovskaja) 

5. Dėl apmokamų praktikų (Ž. Menčenkovas) 

6. Dėl viešosios valgyklos darbo grupės (P. Vaitiekus) 

7. Dėl VDU SA tiesioginių prezidento rinkimų (Ž. Menčenkovas) 

8. Rezoliucija dėl Turkijos studentų palaikymo (Ž. Menčenkovas) 

9. Dėl ataskaitinės-rinkiminės konferencijos (P. Vaitiekus) 

10. Kiti klausimai 

11. Studentų parlamento posėdžio uždarymas 

 
I. SVARSTYTA. Dalyvių registracija.  

Posėdyje dalyvauja 48 VDU Studentų atstovybės Fakultetų atstovų nariai. 
 

II. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas 

Pranešėjas – Daniel Mačichin 



Paulius Vaitiekus. Gale posėdžio norėčiau kai ką pristatyti parlamentarams. 

NUTARTA. Jokių prieštaravimų nebuvo. Darbotvarkė patvirtinta. 

III. SVARSTYTA. Dėl Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo universiteto 
Studentų atstovybėje tvarkos aprašo. 

Pranešėjas – Gabrielė Šturmaitė 

Dainius Daukša. BDAR yra ypatingas tuo, kad yra tam tikras laikotarpis, kai organizacijos saugo 
duomenis.  Aš nematau, kur būtų parašyta šitame dokumente. 

Gabrielė Šturmaitė. Čia yra parašyta kiek reikia tam tikslui įgyvendinti. Jeigu ateini į renginį ir kai 
renginys pasibaigia jau tavo duomenų nebeturi.  

Dainius Daukša. Tikrai manau reiktų apsibrėžti šitą dalyką. 

Paulius Vaitiekus. Aš irgi pritarčiau Dainiui, nes manau, tikrai būtų racionalu turėti laikotarpį, kurio 
metu mes saugotume duomenis. 

NUTARTA.  Dokumentas patvirtintas bendru pritarimu. 

IV. SVARSTYTA. Dėl Bendrabučių savivaldos veiklos nuostatų projekto 

Pranešėjas – Ieva Vengrovskaja 
 
Žygimantas Menčenkovas. Gal reiktų pamąstyti apie tam tikras veiklos ribas, ką galėtų 
daryti Pirmininkas su Tarybos nariais.  
 
Ieva Vengrovskaja. Praeitais metais bendraujant su tarybomis, pastebėjome, kad labai 
skiriasi bendrabučių tarybos. Mes stengiamės daryti kuo daugiau susitikimų su bendrabučių 
tarybomis, kad jie dažniau pasidalintų, ką veikia.  
 
Paulius Vaitiekus. Pokalbiai, kurie dabar vykdomi, yra, kad išsiaiškinti ką jie nori daryti, su 
kokiomis problemomis susiduria ir kaip planuoja jas spręsti.  
 

NUTARTA. Pastabos išsakytos dokumento tobulinimui. 
 

V. SVARSTYTA. Dėl apmokamų praktikų 
  
Pranešėjas – Paulius Vaitiekus. 
 
Paulius Vaitiekus. Esame sudarę tam tikrą poziciją remiantis LSS tyrimais ir mūsų pasiūlymas, 
kad Savivaldybė skirtų apmokamų vietų savo institucijose. 
 
Gabrielė Jonuškaitė. Būčiau už šitą dokumentą. Manau, kad daugumai žinoma, jog yra 
praktikos traktavimas kaip savanoriška praktika. Iš tikro tai yra viena galimybių gauti 
neapmokamą praktiką. 



 
Paulius Vaitiekus. Gal praktikos išvis neturėtų būti privalomos, o būti pasirenkamos. 
 
Žygimantas Menčenkovas. Suprantu Gabrielės mintį, kad savanoriškos praktikos idėja gali 
užkirsti kelią gaunant apmokamą praktiką. Šitos pozicijos tvirtinimas duos pagrindą šiai 
iniciatyvai. 
 
Emil Starodubov. Norėčiau pasakyti pastabą, kad manau, jog turėtų kilti ir praktikų kokybė. 
 
Daraab Pathania. Universitetas ne taip stipriai prisidėjo prie praktikų suradimo ir kilo daug 
keblumų. 
 
Daniel Mačichin. Kaip suprantu yra poreikis sudaryti darbo grupę dėl apmokamų praktikų 
pozicijos dokumento.  
 
 
 NUTARTA. Sukurti darbo grupę, kuri turės paruošti galutinį variantą dėl pozicijos 
Kauno miesto savivaldybei susijusios su apmokamomis praktikomis. Prie darbo grupės 
prisidės Žygimantas Menčenkovas, Paulius Vaitiekus, Ilona Černovaitė, Daraab Pathania, 
Edita Aleksaitė, Gabrielė Jonuškaitė. 
 
VI. SVARSTYTA. Dėl viešosios valgyklos darbo grupės 

 
Pranešėjas - Paulius Vaitiekus.  
 
Emil Starodubov. Norėjau pasakyti, trumpai esmę šio dokumento, kad būtų pasirūpinta, jog 
su administracija būtų suderinta šios valgyklos vizija. 
 
Viktorija Elizabeta Lont. Norėčiau prisidėti prie šios darbo grupės. 
 
Erikas Svirskas. Norėčiau prisidėti prie šios darbo grupės. 
 
Žygimantas Menčenkovas. Norėčiau pasiūlyti Beną Baranovskį. 
 
Benas Baranovskis. Sutinku. 
 
Paulius Vaitiekus. Norėčiau, kad jau kai ką įpareigotumėt dėl pirmo susitikimo. 
 
Žygimantas Menčenkovas. Norėčiau pasiūlyti, kad Emil imtųsi tos organizavimo veiklos. 
 
 

NUTARTA. Bendru nutarimu patvirtinta darbo grupė. Emil Starodubov bus 
atsakingas per 2 savaites sušaukti susirinkimą dėl šitos darbo grupės.  
 
VII. SVARSTYTA. Dėl VDU SA tiesioginių prezidento rinkimų 
 
Pranešėjas – Martynas Butkus. 



 
Gabrielė Jonuškaitė. Būtų klausimas dėl 2.2.6 punkto. Jeigu prabalsuoja daugiau nei 62 
studentai tai rinkimai laikomi įvykusiais jeigu gerai suprantu?  
 
Martynas Butkus. Galima įsivaizduoti kaip seniau būdavo rinkimai ir būdavo tam tikra 
kartelė, kurios nepasiekus einama į parlamentą. Galime padiskutuoti dėl pačios kartelės. 

 
Vytautas Valaitis. Šiemet to negalima būtų įgyvendinti. Aišku, pagal parlamentarų rinkimus 
galima matyti padidėjusį studentų aktyvumą, bet ar kitais metais jis išliks toks pats. Siūlyčiau 
kitais metais įvertinti studentų aktyvumą ir tada spręsti šį klausimą. Dar vienas dalykas, ar 
tikrai bus užtikrinama, kad studentai balsuos atsakingai. 
 
Žygimantas Menčenkovas. Galim pasvarstyti, jeigu sutinkam, kad tiesioginiai prezidento 
rinkimai yra teisinga idėja, kurti darbo grupę, kuri dirbtų ties tuom. Antras pasiūlymas būtų 
daryti pabandymą ir pažiūrėti kokie gaunasi rezultatai. 
 
Karolina Šukytė. Aš pritarčiau tam testavimui, kad turėtume validžių argumentų. Taip pat 
nepamirškime, ką Martynas sakė, jog galima užsibrėžti tam tikrą ribą, jeigu nesurenkame 
tam tikro skaičiaus studentų balsų, balsavimas keliamas į parlamentą. 
 
Paulius Vaitiekus. Pirmas dalykas, šiandien svarstome ne dokumentą, o pačią idėją. Įstatų 
keitimas užtenko posėdžio, o ne konferencijos. Manyčiau sulaukti kito parlamento rinkimų 
nebūtų tragedija, nes dabar turime tik spėliojimus. Rudenį po parlamento rinkimų turėsime 
tam tikrus skaičius, rezultatus ir galėtume spręsti šį klausimą. 
 
Žygimantas Menčenkovas. Jeigu padarytume tokį variantą, kad per kitus rinkimus studentai 
balsuotų už kandidatus į prezidentus, o jų rezultatai galės turėti įtakos parlamentarų 
pasirinkimui. 
 
Tadas Petrulis. Iš vienos perspektyvos, tie rinkimai būtų labiau demokratiški, o iš kitos pusės, 
kiek studentų supranta, kokios yra prezidento pareigos ir atsakomybės. 
 
Gustė Žukauskaitė. Aš manau, kad yra nelogiška grįžti į praeitį, o turėtume galvoti apie 
dabartį. Siūlyčiau palaukti kitų parlamento rinkimų ir atsižvelgti į jų rezultatus. 
 
Paulius Vaitiekus. Man atrodo, kad šitas klausimas reikalautų platesnės diskusijos, todėl 
manau, būtų sveika turėtų neformalų parlamento susitikimą ir padiskutuoti šiuo klausimu. 
 

NUTARTA. Iki prezidento rinkimų turi įvykti neformalus parlamento susirinkimas dėl 
tiesioginių parlamento rinkimų. 
 
VIII. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl Turkijos studentų palaikymo 
 
Pranešėjas – Martynas Butkus.  
 
Gustė Žukauskaitė. Kodėl nebuvo kreiptasi tiesiai į LSS? 
 



Martynas Butkus. Manėme, kad pirma iškelsime šitą klausimą parlamente, o mūsų atstovas 
turi jau didesnę galią Lietuvos studentų sąjungoje. 
 
Paulius Vaitiekus. Aš pats ieškojau informacijos internete, kurios nėra apstu. Man norėtųsi, 
kad parlamentarai tinkamai žinotų apie situaciją ir galėtų priimti atsakingą sprendimą. 
 
Vytautas Valaitis. Gal šitą balsavimą būtų galima nukelti po posėdžio, kad visi galėtų detaliai 
pasidomėti informacija? 
 
Emil Starodubov. Siūlyčiau, kad tas nukėlimo laikas būtų kuo mažesnis, nes ten studentams 
dienos yra labai ilgos.  
 
Paulius Vaitiekus. Taip, Emil, mes suprantame situaciją tiek, kiek išgirdome. Mano vienintelis 
noras, kad parlamentarai būtų detaliai pasidomėję ir balsuotų atsakingai. 
 
Martynas Butkus. Mes turime pasiruošę tam tikrą informaciją apie situaciją ir po posėdžio 
galėtume ją įkelti. 
 

NUTARTA. Parlamento nariai iki šeštadienio galės susipažinti su informacija, o 
šeštadienio ryte bus paskelbtas balsavimas.  
 
IX. SVARSTYTA. Dėl ataskaitinės-rinkiminės konferencijos. 

 
Pranešėjas – Paulius Vaitiekus.  
 
Žygimantas Menčenkovas. Turiu pastebėjimą, kad kitą sykį palikti didesnį laiko tarpą pačiam 
dokumentui. 
 
Paulius Vaitiekus. Taip, pastabą priimam. Kadangi valdyba yra atsakinga už rinkimų 
organizavimą tai jie ir patvirtino dokumentą. 
 

NUTARTA. Buvo pristatyta tvarka dėl ataskaitinės-rinkimės konferencijos. 
 

X. SVARSTYTA. Informavimas dėl LSS prezidento rinkimų.  
 
Pranešėjas – Paulius Vaitiekus 
 

NUTARTA.  Bus vykdomas pasikalbėjimas su kandidatu į LSS prezidentus - Vytautu 
Kučinsku. Dėl tikslios datos parlamentas bus informuotas ateityje. 
 
 

XI. SVARSTYTA. Posėdžio uždarymas 

 
Pirmininkaujantis     Daniel Mačichin 
 
Sekretoriaujantis     Matas Čepurna 


