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I. Svarstyta: Dalyvių registracija. 

Posėdyje dalyvauja 43 VDU Studentų parlamento nariai iš 57 galimų (Priedas nr.1) 

II. Svarstyta: Darbotvarkės tvirtinimas. 

(Pranešėjas – Ieva Vengrovskaja) 

 

Klausimas Dėl valgyklos rengimo Putvinskio g. 23 perkeltas po klausimu Pasitarimas 

dėl VDU Studentų parlamento 2021–2022 m. m. veiklos ir posėdžių datų aptarimas. 

 

NUTARTA: Darbotvarkė patvirtinta. 

III. Posėdžio sekretoriaus rinkimai. 

(Pranešėja - Ieva Vengrovskaja)  

 

NUTARTA: Studentų parlamento sekretorė VDU SA Biuro administratorė Erika 

Dervinytė. 

 

IV. Posėdžio pirmininko tvirtinimas 

(Pranešėja - Ieva Vengrovskaja)  

 

NUTARTA: šio Studentų parlamento pirmininkė Ieva Vengrovskaja. 

 

V. Pristatymas apie VDU Studentų parlamento veiklą ir dokumentus 

(Pranešėja - Ieva Vengrovskaja)  

 VDU SA Įstatai: https://vdusa.lt/wp-content/uploads/2021/01/VDU-SA-Istatai-

2020.pdf 

VDU SA Darbo reglamentas: https://vdusa.lt/wp-content/uploads/2021/01/Darbo-

reglamentas.pdf  

 

VI. VDU Studentų parlamento Pirmininko rinkimai  

(Pranešėja - Ieva Vengrovskaja) 

Žygimantas Menčenkovas iškelia savo kandidatūrą. 



Gustė Žukauskaitė iškelia Gabrielės Jonuškaitės kandidatūrą.  

Gabrielė Jonuškaitė sutinka.  

Žygimanto Menčenkovo prisistatymas. 

Gabrielės Jonuškaitės pristatymas. 

 

Daniel Mačichin: Klausimas abiems kandidatams. Kadangi Žygimantai esi Šauksmo 

atstovas, o Gabrielė aktyvi Studentų atstovybės narė, kaip užtikrinsite nešališkumą 

būnant Parlamento pirmininku? 

Žygimantas Menčenkovas: Kadangi esu filosofas, tai galima būtų įsivelti į diskusiją kas 

yra nešališkumas ir ar įmanoma jį užtikrinti. Mano manymu, yra svarbiau pasakyti 

kokios tu pozicijos esi, negu slėpti ar kažkokiu būdu neigti, kad esi kažkokios grupės 

narys. Esu tiesos žmogus ir tiesa man labai svarbi. Ir nesvarbu, jeigu tiesa yra VDU SA 

šitoj šviesoj, niekas to nepaneigia. Ir šioj vietoj aš esu nešališkas. Aristotelis, man 

atrodo, yra gerai pasakęs: „nors Platonas yra mano draugas, bet tiesa yra didesnė 

draugė“. Šioje vietoje nedarau niekam išlygų ir, manau, jog esu nešališkas. 

Gabrielė Jonuškaitė: Nemeluosiu, tikėjausi šio klausimo. Taip esu aktyvi VDU SA 

narė, to neslėpsiu, bet jei pasisakydavau Studentų parlamento posėdžių metu, tai 

pasisakydavau ne kaip atstovybininkė, o kaip VDU Švietimo akademijos atstovė, kurią 

išrinko fakulteto studentai. Nemanau, kad galima šimtu procentu būti šališku šioje 

pozicijoje, kiek įmanoma stengsiuosi, kad būtų išgirstas atstovų balsas, o ne mano 

asmeninės ambicijos. Jei reiks pasisakyti, kaip mandatą turinčiai parlamentarei, tai 

tikrai pasisakysiu. 

Žygimantas Menčenkovas: Aš dar norėčiau papildyti savo atsakymą, jei galima. Savo 

pedagoginėje srityje labai skiriu dėmesį mokiniams, kurie nekalba. Man yra labai 

svarbu, kad kiekvienas turėtų galimybę išreikšti savo poziciją. Ir jei tik būtų kažkokia 

problema dėl mano nešališkumo, visada Parlamentas turės galimybę pakeisti 

Parlamento pirmininką.  

Andrius Šmitas: Aš turiu tris klausimus: du klausimai Žygimantui ir vienas Gabrielei. 

Pirmas klausimas Žygimantui. Kodėl manote, kad jums pavyks įgyvendinti Jūsų 

išsikeltus tikslus, kuriuos minėjote savo prisistatyme? Ir antras klausimas, kaip 

vertinate savo nesėkmę paeitų metų Studentų parlamento pirmininko rinkimuose? 

Kokias išvadas padarėte, kokios mintys kilo? 

Žygimantas Menčenkovas: Manau, jog problema būtų labiau dėl asmeninio tikslo, 

paskelbimo nepaprastosios klimato padėties universitete, pasiekimo, tai čia tikrai bus 



daug iššūkių ir reiks daug dialogo. Planuoju į pagalbą pasitelkti ir Žemės ūkio 

akademijos aktyvistus. Bent jau mano pirminė pozicija ateiti į rektoratą su pasiūlymu 

skelbti tą padėti, bet derėtis dėl instrumentų, kokie instrumentai galėtų būti ir ką reiškia 

kai paskelbi nepaprastąją padėtį. Tuo labiau, pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje, tai nėra 

kažkas naujo – apie 161 universitetas jau yra paskelbęs nepaprastąją klimato padėtį. Aš 

manau, jog visa tai bus sunku, bet įmanoma pasiekti. O kas liečia techninius, kaip 

Parlamento pirmininko, darbus manau, jog esu atsakingas ir mano tikslai nėra labai 

dideli ir įmanoma juos labai paprastai įgyvendinti. Daugiausia darbo bus dėl darbo 

grupių kontrolės, bet tikiuosi pavyks viską išspręsti išrenkant darbo grupių 

koordinatorius, kurie būtų labiau atsakingesni organizuojant darbo grupių darbus. O 

atsakant į antrą klausimą, aš kanditavau ne į Parlamento pirmininko poziciją, o VDU 

Studentų atstovybės prezidento. Labai geras klausimas, išties net nebuvau susimąstęs 

apie tai. Pirmiausia, mano pralaimėjimą tikriausiai lėmė tai, jog aš net nenorėjau 

laimėti, kuo skiriasi dabartinis mano kandidatavimas. Šįkart aš noriu laimėti. Tada aš 

buvau alternatyva pareikšti tam tikrą viziją, kaip galėtų atrodyti Studentų savivalda. 

Man atrodo ta vizija privalo turėti dėmesį ir būtų klaidinga tuos pasiūlymus visiškai 

atmesti. 

Andrius Šmitas: Ačiū, Žygimantai. Klausimas Gabrielei, kodėl manote Jūs esate 

tinkama kandidatė Studentų parlamento pirmininko pareigoms kaip asmuo, o ne todėl 

kad susipažinote su įstatais, reglamentais? Kokias turite asmenines savybes arba kokias 

manote turi turėti Studentų parlamento pirmininkas? 

Gabrielė Jonuškaitė: Reikėtų pagalvoti, nes išties nemėgstu savęs girti. Man labiau 

patinka, kai už mane kalba darbai. Aš esu būsima mokytoja, todėl stengiuosi, jog 

kiekvienas būtų išgirstas, pastebėti, jei kažkas ne taip. Aš labai mėgstu tvarką man 

svarbioje ir mėgstamoje veikloje. Aš taip pat esu skrupulinga ir stengiuosi, kad viskas 

būtų tvarkinga ir galėčiau sakyti, jog kartais esu perfekcionistė. 

Ieva Vengrovskaja: Kadangi Gabrielę pažįstu geriau negu Žygimantą, tai klausimas bus 

jam. Šauksmas eina su savo vizija, idėjom ir jos tikrai yra naudingos ir aktualios 

studentams bei visai visuomenei. Ypač šiemet kai kalbam apie klimato kaitą. Man kyla 

klausimas, ar tikrai pretenduoji į tą poziciją? Kodėl manai, kad tai pirmu numeriu 

aktualiausios problemos studentams? Ir ar nėra kitų studentams aktualių problemų, 

kurias turėtų spręsti parlamentas ir kurios yra žemiškos išspręsti per vieną Parlamento 

kadenciją ar keletą posėdžių? 



Žygimantas Menčenkovas: Kai aš sakau savo tikslą, tai aš sakau savo kaip 

parlamentaro, kas liečia klimato krizę, o ne Šauksmo tikslą. Tai yra tik Šauksmo 

sudėtinė dalis. Be abejo yra daug problemų, klaida būtų vieną su kita priešinti. Man 

atrodo mūsų programa ir ta, kurią aš kalbėjau, užakcentavo problemas, ypatingai 

socialines problemas. Ir pavyzdžiui viena iš iniciatyvų, šalpos fondas, tai yra tam tikra 

praktika turėti tam tikrą biudžetą pinigų, kurį būtų galima teikti pagal esama situaciją 

skurdžiau besiverčiantiems studentams, ar tas pats raginimas spręsti darbo problemą. 

Aišku, jei būtų daugiau laiko, galėčiau įrodyti kodėl klimato problema yra svarbi ir kaip 

tai visus mus veikia. Parlamentas yra puiki vieta tam, nes Parlamentas yra 

progresyvumo institucija. Iš esmės, visos progresyvios idėjos turi ateiti į Parlamentą. 

Mano kandidatūrą į Parlamento pirmininko poziciją neatsitiktinė, mano asmenybė yra 

labai tinkama vykdyti tas pareigas. 

Ieva Vengrovskaja: Ar dar turime klausimų iš parlamentarų? Ar kandidatai turi 

klausimų vienas kitam? 

Gabrielė Jonuškaitė: Paminėjai savo savybes tinkamas Parlamento pirmininko 

pozicijai, gal gali jas įvardinti? 

Žygimantas Menčenkovas: Aš esu neįgalus, tą visi suprantam. Mano pagrindinė negalia 

yra klausos negalia. Vaikystėje gavęs klausos aparatą pirmieji garsai, kuriuos išgirdau 

buvo paukščių čiulbėjimas. Kuomet aš pradėjau galvoti, kodėl man patinka klausytis 

kitų, visada galvodavau, jog taip yra dėl turimos negalios. Mano negalia suteikia man 

gebėjimą ir norą klausytis kitų. Jei kas turi problemą, aš mielai ją išklausysiu ir man 

patiks jos išklausyti. Manau tai, kaip Parlamento pirmininkui, yra labai svarbu. 

  

NUTARTA: Studentų parlamento pirmininke išrinkta Gabrielė Jonuškaitė - 30 

balsų, už Žygimantą Menčenkovą - 7 balsai, 5 parlamentarai susilaikė. 

 

VII. Pasitarimas dėl VDU Studentų parlamento vertėjo ir protokoluotojo 

(Pranešėja - Ieva Vengrovskaja) 

 

Žygimantas Menčenkovas: Idėja puiki, tikrai palaikau. Galbūt vertėjo poziciją galima 

būtų apiforminti kaip savanorystę? Jei tai atlieka VDU studentas, man atrodo, taip 

apiforminus būtų galima gauti stipendiją ar kažką panašaus ir tai būtų finansinė paskata. 

Emil Starodubov: Norėjau pasitikslinti, vertėju gali būti nebūtinai Parlamento narys? 



Ieva Vengrovskaja: Taip, netgi būtų geriau, kad tai būtų ne parlamentaras, nes būdamas 

vertėju jis negalėtų pilnavertiškai dalyvauti posėdyje. 

Žygimantas Menčenkovas: Aš apskritai manau, jog už darbą turi būti atlyginta. Todėl 

jei mes norime vertėjui mokėti, tai kodėl ir protokoluotojui neatlyginti už jo darbą. 

  

NUTARTA: Palikti atvirą klausimą dėl šių pozicijų.  

 

VIII. Pasitarimas dėl VDU Studentų parlamento 2021–2022 m. m. veiklos ir posėdžių 

datų aptarimas 

(Pranešėja - Ieva Vengrovskaja) 

 

Gustė Žukauskaitė: Martyno siūlomos dienos yra trečiadieniai, tai iš laiko prasmės būtų 

sudėtinga, nes galbūt yra tokių, kurie negali visada trečiadieniais prisijungti. Tuomet aš 

linkčiau prie Ievos siūlomų datų. Mano asmeninis toks siūlymas, jei yra galimybė 

nusimatyti iš anksto ir tuomet galėsime derinti savo tvarkaraščius ir visas dienotvarkes.  

Andrius Šmitas: Trečiadieniais, kartą į mėnesį, vyksta senato posėdžiai, todėl manau 

Parlamentui visai naudinga būtų daryti po Senato posėdžio kitą dieną. Taip pat 

parlamentarai, kurie yra dar ir Senato nariai fiziškai negalės prisijungti prie Parlamento 

posėdžio. Taip pat siūlyčiau nedaryti kovo 10 dieną ataskaitinės-rinkiminės 

konferencijos, nes kaip ir sakėte bus ilgasis savaitgalis ir visi norės kuo greičiau grįžti 

namo. 

Justas Ivanauskas: Aš norėčiau pavėlinti siūlomų posėdžių laiką, tinkamiausia būtų 

apie 19 val. ar 19:30, nes kai kurie turi vakarines paskaitas.  

Ieva Vengrovskaja: 19 valanda manau būtų optimaliausia, nes tikrai niekam nesinori 

sėdėti iki 22 ar 23 valandos. 

Gabrielė Jonuškaitė: Aš pati esu Senato narė ir pareigingai prisijungiu į posėdžius.  

Tikrai nemanau, jog po Senato posėdžio būtų kokybiška, jog aš pavargusi vesčiau 

Parlamento posėdį būtent trečiadienį. Taip, ne kiekvieną trečiadienį vyksta Senato 

posėdžiai, bet gali taip išpulti, jog sutaps, o Senato posėdžių datos keisti mes negalime. 

Dėl kitų datų, mano siūlymas būtų nuspręsti kol kas tik sausio mėnesio datą, o kovo 

mėnesio – per kitą Parlamento posėdį. Taip pat mes kiekvienas nežinome koks bus 

mūsų pavasario semestro tvarkaraštis, galbūt, tiek kurie dabar neturi vakarinių paskaitų 

jas turės pavasarį.  



Ieva Vengrovskaja: suprantu, bet noriu pabrėžti, kad mums yra labai svarbu nuspręsti 

kovo mėnesio ataskaitinės konferencijos datą. Šis posėdis nebus vakare, ataskaitinė 

konferencija dažniausiai būna nuo ryto. 

Martynas Butkus: Esmė šio pasiūlymo yra rinktis maždaug kas du mėnesius. Galime 

tiesiog nuspręsti, kad bus 19 valandą, o dieną nubalsuoti Facebook grupėje, nes kol 

nuspręsite datas ilgai užtruksime. 

Aurelija Ramanauskaitė: Aš norėjau pasakyti, kad sausio 27 dieną mes su doktorantų 

klubu turėsime renginį ir dėl to didžioji dalis doktorantų bus arba pavargę, arba negalės 

dalyvauti. Dėl šios priežasties doktorantams būtų geriau sausio 19 diena. 

NUTARTA: Kitas Studentų parlamento posėdis sausio 19 dieną 19 valandą. 

Ataskaitinė-rinkiminė konferencija bus kovo 18 dieną. Kitų posėdžių datos bus 

nuspręstos eigoje. 

 

IX. Dėl valgyklos rengimo Putvinskio g. 23 

(Pranešėjas - Emil Starodubov) 

 

Ieva Vengrovskaja: Norėčiau, kad mes kažkaip dabar išrinktume keletą žmonių. Būtų 

smagu, kad mes pratęstume su tais studentais, kurie yra suinteresuoti valgyklos 

klausimu, kam yra įdomu, pratestuoti Kauno valgyklas ir įvertinti kur yra geras maistas 

ir kur yra pigu. 

Martynas Butkus: Aš prisijungsiu prie darbo grupės. Man atrodo yra svarbu dar vieną 

akcentą padaryti, jog mes Šauksme buvom apsitarę, kad siūlysim tokį sprendimą: mes, 

Studentų parlamente esanti darbo grupė, paruošiam valgyklai konkurso sąlygas, kuriose 

būtų įtraukta minimali kaina už patiekalą, būtų galimybė studentams socializuotis ar 

organizuoti renginius ir taip toliau. Pagal tas konkurso sąlygas, su administracijos 

pagalba, ieškoti kokio nors privataus verslo, kuris sutiktų su tomis sąlygomis. 

Emilija Drabužinskaitė: Aš taip pat norėčiau prisidėti prie šios darbo grupės. Praeitoje 

Parlamento kadencijoje jau buvau šioje darbo grupėje, todėl mielai prisijungčiau vėl. 

Raminta Milašiūtė: Aš taip pat norėčiau prisidėti prie darbo grupės. 

NUTARTA: Sukurti naują darbo grupę šiuo klausimu. Naują darbo grupę sudaro 

Emilija Drabužinskaitė, Emil Starodubov, Martynas Butkus, Ieva Vengrovskaja 

ir Raminta Milašiūtė. 



 

X. Diskusija dėl doktorantų galimybės tobulinti užsienio kalbos žinias 

(Pranešėjas - Andrius Šmitas) 

 

Aurelija Ramanauskaitė: Norėjau pasakyti, kad tai  ne vien Andriaus ir ne tik mano yra 

pozicija, tai yra bendrai iškylantis klausimas kalbant su kitais doktorantais. Šiam 

klausimui apsvarstyti reikia daugiau laiko ir, galbūt, apklausą pasidaryti, galbūt, 

suformuoti tą pačią darbo grupę. Tai vienas iš tokių dalykų, kuris yra tiesiogiai liečiantis 

doktorantų gyvenimą. 

Ieva Vengrovskaja: Aš turiu tokį pasiūlymą, jog doktorantai, esantys Parlamente, 

aprašytų problemą ir siūlymus su argumentais. Prie to galėtų prisidėti ir Doktorantų 

klubas. 

NUTARTA: doktorantai esantys Studentų parlamente, kartu su Doktorantų 

klubu, paruoš dokumentą, kuriame bus aprašyta problema bei pateikti 

argumentuoti siūlymai. 

 

XI. Kiti klausimai  

(Pranešėjas - Žygimantas Menčenkovas) 

Emil: Čia tokia tema, kaip ir su kitomis progresyviomis temomis, kurioje studentai 

turėtų eiti priešakyje. Manau, jog per vėlu jau nustumti šitą temą į šalį ir būtent studentai 

ją pradėtų.  

Ieva Vengrovskaja: Mano siūlymas būtų, galbūt Parlamento vidinėje grupėje aptarti 

kokie yra pasiūlymai ir kito parlamento metu aptarti, kurie siūlymai yra mums priimtini. 

NUTARTA: iki kito posėdžio Studentų parlamento grupėje aptarti iškeltus 

pasiūlymus, o kito posėdžio metu iki galo išsigryninti, kurie yra tinkami. 

 

XII. Studentų parlamento posėdžio uždarymas 

NUTARTA: Studentų parlamento posėdis uždarytas. 

 

 

Pirmininkaujanti                                                                                 Ieva Vengrovskaja 

 

Sekretoriaujanti                                                                                   Erika Dervinytė 


