
 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ PARLAMENTO POSĖDŽIO 

PROTOKOLO Nr. 210312 
2021 m. kovo 12 d., 11 val. 

Nuotolinė konferencija 

KAUNAS 

 

Pirmininkaujantis – Dominykas Tvaska  
Sekretoriaujantis – Matas Čepurna 
Dalyvavo: Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės Parlamento nariai 
(Priedas Nr. 1)  

DARBOTVARKĖ: 
1. Konferencijos dalyvių registracija 
2. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio atidarymas 
3. Konferencijos balsavimo komisijos rinkimas 
4. Posėdžio sekretoriaus tvirtinimas 
5. Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas 
6. Dėl VDU SA tiesioginių Prezidento rinkimų darbo grupės sudarymo 
7. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas 
8. Revizijos ataskaitos pristatymas 
9. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas 
10. Revizijos ataskaitos tvirtinimas 
11. Kandidatų į VDU SA prezidentus prisistatymas ir klausimai 
12. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas ir klausimai 
13. VDU SA prezidento ir valdybos rinkimai 
14. Rezultatų paskelbimas 
15. Revizijos rinkimai 
16. Kiti klausimai 
17. VDU SA ataskaitinio–rinkiminio Studentų parlamento posėdžio uždarymas 

I. SVARSTYTA: Dalyvių registracija.  

Posėdyje dalyvauja 49 VDU Studentų atstovybės Parlamento narių iš 62 galimų 
(Priedas Nr. 1) 

II. SVARSTYTA. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio 
atidarymas  

Sveikinimo žodžiui kviečiamas VDU Rektorius Juozas Augutis.  

Sveikinimo žodžiui kviečiamas SRD Direktorius Mantas Simanavičius.  

Posėdžio pirmininku siūlomas Dominykas Tvaska.  



NUTARTA. Posėdis atidarytas. Konferencijos pirmininku bendru sutarimu 
išrinktas Dominykas Tvaska. 

III. SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.  

Į Balsų skaičiavimo komisiją siūloma Revizijos komisija.  

NUTARTA: Jokių prieštaravimų nebuvo. Revizijos komisija išrinkta būti Balsų 
skaičiavimo komisija.  

IV. SVARSTYTA: Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  

Pranešėjas – Dominykas Tvaska. 

Sekretoriaujančiu siūlomas VDU Studentų atstovybės biuro administratorius Matas 

Čepurna. 

 

NUTARTA: Sekretoriumi išrinktas VDU SA biuro administratorius Matas 

Čepurna.  

V. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas.  

Pranešėjas – Dominykas Tvaska 

NUTARTA: Darbotvarkė patvirtinta. 

VI. SVARSTYTA: Dėl VDU SA tiesioginių Prezidento rinkimų darbo grupės 
sudarymo 

Kvorumo tvirtinimas: 47 parlamento nariai iš 62. 

Pranešėjas – Daniel Mačichin 

NUTARTA. Siūlymas sukurti darbo grupę dėl VDU SA tiesioginių Prezidento 
rinkimų buvo patvirtintas bendru sutarimu. 

VII. SVARSTYTA: VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas.  

Pranešėjas – Paulius Vaitiekus. 

Emil Starodubov. Pastaba dėl derybų su rektoratu dėl derybų dėl nuolaidų 
bendrabučiams. Galima buvo sutarti, kad vietoj nemokamo LSP būtų galima padidinti 
nuolaidą bendrabučiuose gyventiesiems studentams. Pasigedau komentarų dėl darbo 
mokymų programos. Kaip su tuo sekėsi? 

Paulius Vaitiekus. Kalbant apie bendrabučius ir LSP tai variacijų yra daug. Buvo 
pasirinktas tas kelias, nes lėšos buvo pasirinktos iš kitos eilutės. Tai yra gera pastaba 



ateities kartoms, kad susidėliotų prioritetus ir ieškotų alternatyvų. O dėl darbo teisės 
mokymų esame kalbėję parlamente ir buvo revizijos ataskaita. Galima pasakyti, kad 
tol, kol ji buvo patvirtinta, nebuvo viskas padaryta iki galo. Buvo išleistas vienas vaizdo 
įrašas, kur buvo kalbama apie aspektus susijusius su darbo teise. Deja, susidomėjimo 
daug nesulaukėme, todėl buvo svarstytas programos klausimas.  Buvo paleistas 
balsavimas ir buvo atšaukta darbo programa. 

Martynas Butkus. Pagal kokius prioritetus yra teikiamos projektinės paraiškos? 

Paulius Vaitiekus. Kalbant apie prioritetus tai mes įgyvendiname įstatuose iškeltus 
uždavinius ir tikslus. Šiemet yra pateikta paraiška mūsų tradiciniam renginiui 
„Apšvietimas“. Mūsų prioritetų pasirinkimas yra orientuotas į mūsų tiesioginę veiklą, 
kuri apibrėžta įstatuose, prezidento gairėse ir veiklos plane. 

Emil Starodubov. Kokia situacija yra su įstatais? 

Paulius Vaitiekus. Dokumentai yra pateikti registrų centrui, tai jie  turėtų būti 
patvirtinti.  

Martynas Butkus. Pastaba dėl ataskaitos formos. Norėtųsi, kad ta ataskaita būtų 
tikslesnė, nes labai sunku parlamentarams susigaudyti. Kur daugiausia LSP lėšų yra 
panaudojama? 

Paulius Vaitiekus. Dėl ataskaitos formos tikrai pritariu, kad ateičiai galima būtų ją 
keisti. O dėl LSP lėšų, bijau sumeluoti, bet tos lėšos nebuvo pajudintos ir ateities 
kartos galės mąstyti kur jas galės panaudoti. 

Gabrielė Jonuškaitė. Aš pasigedau kur buvo panaudotos projektinės lėšos ir kur iš 
organizacijos biudžeto. 

Martynas Matusevičius. Dėl ko buvo nuspręsta perimti domeno išlaikymą? 

Paulius Vaitiekus. Buvo tam tikra situacija, kad buvo bandoma tapti autonomiškai ir 
nepriklausomi nuo administracijos, todėl buvo paimtas domenas ant savęs. Tos 
išlaidos nėra tokia didelė suma. 

Žygimantas Menčenkovas. Kaip manai, ar reiktų permąstyti, kad daugiau LSP lėšų 
liktų Studentų atstovybėje, o ne studentų sąjungoje? 

Paulius Vaitiekus. Tai yra labai diskutuotinas klausimas sąjungos mastu, bet mano 
nuomone, tai sukuria labai daug faktorių, kurie reikalauja daug finansinių bei 
žmogiškųjų išteklių.  

Žygimantas Menčenkovas. Pauliau, už ką balsavai rektoriaus rinkimuose? 

Paulius Vaitiekus. Balsą atidaviau Juozui Augučiui remiantis debatais, kas buvo 
kalbama tarp studentų. 

Benas Baranovskis (Svečias). Ar kitais metais irgi bus organizuojamas nemokamas 
LSP? 



Paulius Vaitiekus. Šiuo metu yra ruošiamos naujos sutartys su aukštosiomis 
mokyklomis dėl LSP. Yra jau sutarta, kad studento pažymėjimas naujiems 
įstojusiems bus dengiamas iš VDU lėšų 

NUTARTA: Pristatyta VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos. 

VIII. SVARSTYTA: Revizijos ataskaitos pristatymas 

Pranešėja – Solveiga Skaisgirytė.  

Vaida Tubelytė (Svečias) Kokiu balsu bendrai komisija vertina SA veiklą? 

Solveiga Skaisgirytė. Atstovybės veiklą vertiname gerai, finansus vertiname puikiai. 

NUTARTA: Pristatyta Revizijos komisijos ataskaita.  

IX. SVARSTYTA: VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas 

BALSAVIMAS 
 
Balsavo 47 iš 49 parlamentarų esančių posėdyje. 
 
VDU SA metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 
 Už – 41, susilaikę – 4, prieš - 2.  
 
VDU SA finansinės ataskaitos tvirtinimas. 
Už – 41, susilaikę – 4, prieš – 2. 

NUTARTA: VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos patvirtintos.  

X. SVARSTYTA: Revizijos ataskaitos tvirtinimas. 

BALSAVIMAS 

Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas. 
Už – 39, prieš – 3, susilaikę – 5. 

NUTARTA: VDU SA Revizijos ataskaita patvirtinta.  

XI. SVARSTYTA: Kandidatų į VDU SA Prezidentus prisistatymai ir klausimai. 

Kandidato Žygimanto Menčenkovo prisistatymas.  

Kandidatės Ievos Vengrovskajos prisistatymas.  

Dominykas Tvaska. Klausimas Žygimantui – esi studentų judėjimo „Šauksmas“ 
narys, kaip užtikrinsi, kad kalbėtum ką pats manai, o ne būsi mikrofonas studentų 
judėjimui, kuris stengsis atstovybę kontroliuoti per tave ir neleis tavo pažiūroms 
pasireikšti? Taip pat klausimas Ievai – tu esi ilgus metus atstovybėje ir kaip užtikrinsi, 



kad nebūsi mikrofonas alumnams ir buvusiai komandai ar sakysi ką tu manai ir 
nebūsi priklausoma nuo kitų? 

Žygimantas Menčenkovas. Aš tiesiog pateiksiu pavyzdį. Praeitoje ataskaitinėje 
kadencijoje mano kolegos per balsavimą išėjo iš salės. Aš nesutikau su kolegomis ir 
likau. Manau šis veiksmas yra pavyzdys, kad turiu savo nuomonę. Judėjime mano 
nuomonė yra gerbiama ir aš gerbiu kitų nuomonę. Tiesiog mūsų idėjos ir įsitikinimai 
sutampa. 

Ieva Vengrovskaja. Man atrodo, kad prezidentas pirmiausia atstovauja studentų 
nuomonę. Manau, kad ne komanda, ne alumnai, o studentai nurodys kryptį. 

Gabrielė Jonuškaitė. Abiems kandidatas klausimas, įvardinkite vidinę organizacijos 
struktūrą. Taip pat, jeigu planuojate struktūrinius pokyčius, įvardinkite kodėl juos 
planuojate daryti. 

Žygimantas Menčenkovas. Yra parlamentas kaip aukščiausias organas, yra 
prezidentas ir jo komanda, valdyba, revizija bei komitetai. Mūsų sisteminiai pokyčiai 
remiasi vokiška studentų savivaldos sistema. Didžiojoje Vokietijos dalyje yra 
savivalda, kurioje kiekvienas studentas tampa savivaldos nariu ir moka mokestį. 
Tokia sistema reikalinga, kad galėtų atliepti studentų socialinius požymius. 

Ieva Vengrovskaja. Aukščiausias valdymo organas – Studentų parlamentas, Valdyba 
– kontrolės patariamasis organas, Revizija – teikianti finansines ataskaitas, SA 
biuras, kuris atsakingas už savo komitetus bei biuro administratorius. Dėl sisteminių 
pokyčių tai daug paminėta gairėse. Norėčiau išskirti Seniūnų platformą, kuriai bus 
skiriama daug dėmesio. 

Martynas Butkus. Kas jūsų manymu yra derinamos priemonės arba ginklai 
prezidento ginant studentų poziciją nacionaliniame lygyje? 

Ieva Vengrovskaja. Manau geriausias ginklas yra diskusija ir kompromiso ieškojimas 
nešant VDU studentų balsą. Randant bendraminčių būtų lengviau nešti bendrą 
nuomonę bei poziciją. 

Žygimantas Menčenkovas. Mano nuomone, konfliktas yra tai kas atstato 
lygiavertiškumą. Paskutinės priemonės – streikai, vieši protestai. 

Manvydas Džiaugys (svečias) – Klausimas Ievai: kokia Jūsų pozicija dėl dėstytojų 
atlyginimų akademiniame sektoriuje situacijos ir kokį vaidmenį čia turėtų užimti VDU 
Studentų atstovybė? 

Ieva Vengrovskaja. Akivaizdu, kad atlyginimai yra neatitinkantys jų darbą ir vaidmenį. 
Pirma, turėtume suprasti, kad atstovybė atstovauja studentams, o dalis studentų 
eina mokytojauti, dėstyti. Turim suprasti ir tai, kad mes negalime palaikyti kiekvienos 
profesijos atlyginimo kėlimo, tačiau aš puikiai suprantu, kad turint Švietimo 
akademiją, turint būsimus studentus mokytojus reiktų įsitraukti į šį klausimą. Kokiu 
būdu tai reiktų išdiskutuoti su suinteresuotais studentais. 



Manvydas Džiaugys(Svečias) - Klausimas Žygimantui: ar Jūsų manymu VDU šiuo 
metu suvokia prisiimtą atsakomybę dėl mokytojų rengimo ir yra pajėgus užtikrinti 
rezultatus atliepiančius ateities iššūkius švietimo sistemoje? Ar šioje situacijoje VDU 
SA galėtų deklaruoti savo vertybinę poziciją? 

Žygimantas Menčenkovas. Jeigu studentas patenka į universitetą ir pedagogikos 
studijos yra nekokybiškos bei ruošia nekokybiškus mokytojus, o tie mokytojai ruoš 
kitus nekokybiškus mokytojus. Gaunasi uždaras ratas. Ta kokybė nukrenta dėl 
socioekonominių salygų. Manau, kad jeigu solidariai palaikysime vieni kitus tai VDU 
galės paruošti kokybiškus dėstytojus ir pavyks ištrūkti iš amžinojo rato. 

Erika Sinkevičiūtė(Svečias) - Žygimantai, ar jau turi sudaręs savo galimą komandą ir 
ar gali ją pristatyti? 

Žygimantas Menčenkovas. Aš tokios komandos nesu sudaręs, matau „Šauksme“ 
narių atsidavusių studentų interesams ir Studentų atstovybėje matau atsidavusius 
studentų interesams. Labai norėčiau tokį hibridinį variantą turėti savo komandoje. 

Gabrielė Jonuškaitė. Klausimas Žygimantui – komandos šiuo metu neturi dar, ar 
nemanai, kad tai stabdys darbus ir per kiek laiko surinksi komanda bei kaip? 

Žygimantas Menčenkovas. Rinksiuosi žmones pagal savo programą, žiūrėdamas, 
kurie turi tam tikras kompetencijas. Reikia pasidėlioti tą procesą ir kokias savaites dvi 
reikės užtrukti.  

Edita Aleksaitė. Dėl neįgaliųjų teisių universitete. Kokios priemonės gali būti 
taikomos pagerinti neįgaliųjų universitete sąlygas? 

Žygimantas Menčenkovas. Neišskirčiau finansinės dalies, esminė problema yra 
gebėjimas save atstovauti. Šioje vietoje mano noras, kad yra europietinė iniciatyva 
„Design for All“, jog ji būtų išplėtota ne tik fiziniu, bet ir informaciniu būdu. Dar 
svarbiau, kad ta iniciatyva būtų išplėtota politiniame lygmenyje. 

Ieva Vengrovskaja. Pritariu Žygimanto nuomonei dėl savęs atstovavimo. Niekas 
kitas geriau nežinos negu tas žmogus turintis tą negalią kokio prieinamumo jam 
reikia. Man atrodo, kad čia svarbu dabar kuriama negalios politika bei priemonės, 
kurios padės eiti tolyn. Aš tvirtai tikiu, kad labai naudingas negalios koordinatoriaus 
grįžimas į universitetą.  

Saulė Balsytė. Klausimas Žygimantui, kai skatintum akademijų įsitraukimą į VDU 
bendruomenę? 

Žygimantas Menčenkovas. Kažkokio vienintelio atsakymo aš neturiu, bet reikia 
pastebėti, kad „Šauksmas“ pirmi kėlė klausimą dėl ŽŪA atstovavimo. Jeigu neišeitų 
sumažinti akademijų atskirties tai tada reiktų turėti mažas atstovybes ten.  

Martynas Matusevičius. Klausimas abiems kandidatams. Ar atsisakytumėt savo 
tikslų, jeigu jiems nepritartų Studentų parlamentas ar kitas valdymo organas? 



Ieva Vengrovskaja. Man atrodo, kad gairės yra abstrakčios, yra kažkokios kryptys. 
Todėl man atrodo šioje vietoje yra vieta diskusijoms. Jeigu parlamentas, studentai ar 
kitas valdymo organas nepritaria kažkokiai idėjai, mes tada žiūrime kodėl ne. Jeigu 
to nereikia tai nereikia. Aš už diskusiją ir bendrą sprendimą su parlamentu bei kitais 
valdymo organais. 

Žygimantas Menčenkovas. Jeigu matyčiau, kad yra tam tikri nepritarimai tai, kaip 
pedagogas, bandyčiau įtikinti, kalbėčiau, bendraučiau. Jeigu jau tikrai neišeina, tai 
tada tektų atsisakyti.  

Gustė Žukauskaitė. What is your favourite movie or series? 

Žygimantas Menčenkovas. I saw this question before debates, it was a hard 
question. I decided that my favourite movie is „La grande bellezza“. 

Ieva Vengrovskaja. So, I really like movie „Redemption of Shawshank“. 

Rūta Šerpetytė. Ar manote, kad VDU SA vizija vis dar yra siekiamybė? Ar ne laikas 
ieškoti ambicingės organizacijos vizijos? 

Ieva Vengrovskaja. Mes nesam labiausiai lyderiaujanti atstovybė Lietuvoje. Turime 
kitus didelius universitetus ir kitas atstovybes. Mes nesam kalbėję atstovybėje kokia 
ta vizija turėtų būti. Šiai dienai aš galvoju, kad ji yra gera, nes yra kur tobulėti. 

Žygimantas Menčenkovas. Tą lyderystę galima suvogti kaip būti geriausiu. Mano 
įsitikinimų tą viziją būtų galima keisti. Siūlyčiau autonimiška, solidari, ekonomiškai 
stipri, demokratiška studentų atstovybė.  

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

XII. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas ir klausimai. 

Prisistato Daniel Mačichin.  

Prisistato Erika Sinkevičiūtė. 

Prisistato Gustė Žukauskaitė. 

Prisistato Gintarė Jurelytė. 

Prisistato Martynas Vitkus. 

Prisistato Solveiga Skaisgirytė. 

Prisistato Tadas Petrulis. 

Prisistato Laurynas Samajauskas 



Gabrielė Jonuškaitė. Turiu klausimą Tadui. Minėjai apie fakultetų aktyvumą, ar 
manai, kad valdybą yra toks organas, kuriame tai reiktų spręsti. 

Tadas Petrulis. Aš manau, kad ateidamas į valdybą galėčiau suvokti ką galiu ir 
reikiamas žinias įgyčiau. Iškėliau šią problemą, nes šiuo metu ją girdžiu labiausiai. 

Martynas Butkus. Klausimas Solveigai. Ar nemanai, kad migravimas iš Revizijos į 
Valdybą yra nelabai į naudą? 

Solveiga Skaisgirytė. Nežinau kur čia gali būti blogumas. Iš mano pozicijos, jeigu 
būčiau išrinkta tai nebent priminčiau Revizijos komisijos komentarus ir, kad būtų į tai 
atsižvelgta. 

 

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

XIII. SVARSTYTA: VDU SA Prezidento ir valdybos rinkimai.  

Kvorumo tvirtinimas: 49 parlamento nariai iš 62. 

XIV. Rezultatų paskelbimas.  

Balsavo 49 iš 49 parlamentarų esančių posėdyje. 
 
Naujos VDU SA Valdybos rinkimų rezultatai: 

Už Daniel Mačichin – 45 balsų 

Už Gintarę Jurelytę – 36 balsų 

Už Lauryną Samajauską – 36 balsų 

Už Gustę Žukauskaitę – 35 balsų 

Už Martyną Vitkų – 33 balsų 

Už Solveigą Skaisgirytę – 33 balsų 

Už Tadą Petrulį – 20 balsų 

Už Eriką Sinkevičiūtę – 14 balsų 

 

VDU SA Prezidento rinkimų rezultatai: 

 

Ieva Vengrovskaja – 38 balsai. 

Žygimantas Menčenkovas – 11 balsai. 

 



NUTARTA. Į naują VDU SA Valdybą išrinkti: Daniel Mačichin, Gintarė Jurelytė, 
Laurynas Samajauskas, Gustė Žukauskaitė, Martynas Vitkus, Solveiga 
Skaisgirytė. Naująją VDU SA Prezidente išrinkta Ieva Vengrovskaja. 

XV. SVARSTYTA: Revizijos komisijos rinkimai.  

Ieva Ožiūnaitė siūlo Aistę Bielevičiūtę Sutinka. 

Žygimantas Foktas siūlo Aleksą Vilką. Sutinka. 

Aleksas Vilkas siūlo Rytį Sidarevičių. Sutinka. 

Gustė Žukauskaitė siūlo Gabrielę Jonuškaitę. Sutinka. 

Santa Vozbutaitė išsikėlė savo kandidatūra. 

Greta Rimaitė siūlo Vaida Eirošiūtę Sutinka. 

Laurynas Samajauskas siūlo Luką Gedvilą. Atsisako. 

Gintarė Jurelytė siūlo Gretą Šmaižytę. Sutinka 

Aistė Bielevičiūtė siūlo Gabrielę Rimaitę. Sutinka 

Laurynas Samajauskas siūlo Rūtą Šerpetytę. Atsisako.  

Kandidatų į Revizijos komisiją prisistatymai. 

Revizijos rinkimų rezultatai: 

Balsavo 45 iš 49 parlamentarų esančių posėdyje. 
 
Greta Šmaižytė – 38 balsai 

Rytis Sidarevičius  – 28 balsai 

Aleksas Vilkas  – 26 balsai 

Santa Vozbutaitė – 25 balsai 

Vaida Eirošiūtė – 25 balsai 

Gabrielė Jonuškaitė – 20 balsai 

Aistė Bielevičiūtė – 17 balsai 

Gabrielė Rimaitė - 14 balsai 

NUTARTA: VDU SA Revizijos sudėtis: Greta Šmaižytė, Rytis Sidarevičius, 
Aleksas Vilkas, Santa Vozbutaitė, Vaida Eirošiūtė. 



XVI. Dėl valstybės apmokamų studijų paskolų. 

Pranešėjas – Martynas Butkus 

Dominykas Tvaska. Siūlyčiau šitą klausimą nukelti kitam posėdžiui ir suformuoti 
darbo grupę.  

NUTARTA. Klausimas nukeltas kitam posėdžiui spręsti. 

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

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

 

Pirmininkaujantis        Dominykas Tvaska  

 

Sekretoriaujantis        Matas Čepurna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


