VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
Vilnius University Students’ Representation
VU SA Parlamentas
PROTOKOLAS
2011 m. sausio 31 d.
I. Parlamento posėdžio atidarymas
II. Bendrieji klausimai:
2.1 Kvorumo tikrinimas.
Dalyvių 27 . Kvorumas yra.
2.2 Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
Justinas Kondratas, Ieva Vainoraitė, Andrius Popovas. Patvirtinta.
2.3 Sekretoriaujančio tvirtinimas.
Agnė Miliūtė. Patvirtinta.
2.4 Darbotvarkės tvirtinimas. Pritarta.
III. VU SA pozicija dėl VU Senato vasario 1 dienos posėdžiui pateiktos VU Statuto redakcijos
Pristato Liutauras Gudžinskas.
Vienintelis VU dar nėra pateikęs savo Statuto. Yra vienas esminis prieštaravimas dėl Tarybų.
Formavimo principai yra pasikeitę pagal MSĮ.
Šiuo momentu mes galime patvirtinti studentams palankius pakeitimus.
Statutas šiuo metu gali būti patvirtintas didesniąja dauguma, net be studentų balsų.
Dabar yra siūloma paremti VU Statuto tvirtinimą su ta sąlyga, kad bus patvirtinti VU SA siūlymai.
V. Valatka – kodėl yra taip skubama priimti Statuto redakciją?
L. Gudžinskas – Reikia nutarti – ar mes nieko nesvarstom ir nusprendžiam iš viso nebalsuoti už
Statuto redakciją arba bandome konstruktyviai pasižiūrėti ir įtraukti tuos dalykus, kurie mums yra
aktualūs.
Nėra skubama, nes Statuto tvirtinimas jau vėluoja. Svarstymas prasidėjo jau senokai. Prieš
pusantros savaitės buvo sušaukta darbo grupė su nauju darbo projektu ir jis buvo gana greitai
peržiūrėtas ir pateiktas Senato komisijai. Bendrame kontekste VU atsilieka, ir dabar jau reikia
konkrečių veiksmų. Senato komisijoje jis buvo vienbalsiai patvirtintas. VU SA politikos požiūriu
rekomenduoja teikti pastabas, reikalavimus ir taip pat pritarti Statuto redakcijai.
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-2Ar tiktų, kad mes galime svarstyti, kad pritariam Statutui, su ta sąlyga kad bus atsižvelgta į VU SA
pastabas? Reik nuspręsti kurių reikalavimų mes jokiu būdu neatsisakome ir sužiūrėti tai, ties kuo
galime nusileisti.
Aptariami siūlomi punktai. Plačiau žr. prisegtoje pozicijoje.
• Dėl studentų atstovų Senate. Reikia nuspręsti, ar kvotos principą reikia taikyti ar geriau, kad
jo nebūtų?
L. Miškinytė – daug kur reikia išmanyti studijų specifiką ir skirstymas (kvotos) yra reikalingos.
A. Popovas, Arminas pasisako už kvotų nebuvimą.
K. Peilakauskaitė – jeigu bus kvotos, gali nutikti taip, kad bus „per prievartą“ ieškomi reikiamų
specialybių žmonės ir galiausiai nutiks taip, nebus lankomi Senato posėdžiai.
A. Larionova – jeigu neįtvirtinsim kvotų, tai vis tiek dar sau pasiliekame galimybę jas taikyti.
Tačiau tuo atveju jeigu nebūtų tinkamų nebūtų didelės problemos.
K. Peilakauskaitė – siūlo išlaikyti VU SA autonomiją šioje ir kitose, kiek įmanoma, vietose.
L. Gudžinskas – dauguma pasisakiusių siūlo palikti tai mūsų pačių apsisprendimui ir nebūtina to
fiksuoti Statute.
Ar galime sutarti, kad prašysime Senato, kad šis kvotų principas nebūtų taikomas studentų
atstovams?
UŽ – 26
Susilaikė – l
PRIEŠ – 0
•
•
•

Prierašas prie 21 str.: ... Studentų atstovų delegavimo tvarka numatoma VU SA įstatais.
Dėl studentų atstovybės deleguoto Tarybos nario. [24 str.]
25 str. 2 daliai siūlomas pakeitimas: „Studentų deleguojamo Tarybos nario skyrimo,
atskaitomybės ir atšaukimo tvarką nustato VU SA aukščiausias valdymo organas.“

[alternatyvus balsavimas] Ar sutinkame, kad prašome, jog studentų atstovui Taryboje būtų
panaikintas įsipareigojimas nebūti Senato nariu?
Už – 24
Prieš – 2
•
•
•
•

25 str. 1 dalis – įtraukti išimtis studentų atstovams.
Pavyko iškovoti, jog fakultetų Tarybose turi būti po 20% studentų atstovų.
Dėl studentų teisių ir pareigų. Jos turėtų būti įtrauktos VU Statute. Pataisyti – rinkti studentų
atstovus, ne studentų atstovybę. Pritarta bendru sutarimu.
Dėl studentų atstovybės įgaliojimų ir teisių. Galime pareikalauti persvarstyti AM priimtus
sprendimus [pagal MSĮ]. Norint studentų atstovams užtikrinti tvirtesnes garantijas siūloma
įtvirtinti nuostatą dėl drausminių nuobaudų. [kad tik pritarus SA Parlamentui arba kitam
kolegialiam valdymo organui jas būtų galima skirti].
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Dėl studentų atstovybės finansavimo. Siekiama nustatyti saugiklius, kad Universiteto
administracija negalėtų „žaisti“ finansavimu ir kad jis visuomet būtų užtikrintas. Todėl
svarbu užsitikrinti finansinę autonomiją. Siūloma – SA finansuojama Tarybos su SA
pritarimu nustatyta tvarka. Kitos alternatyvos žr. pozicijoje.

A. Varanauskas siūlo formuluotę – studentų atstovybei lėšas skiria Universitetas Universiteto
Tarybos nustatyta tvarka. SA biudžetas negali būti mažesnis nei ankstesniais metais. Didėjant
Universiteto biudžetui proporcingai didėtų ir SA biudžetas.
Bendru sutarimu nutarta įtraukti A. Varanausko siūlomą formuluotę į VU SA poziciją.

Posėdžio pirmininkas

Liutauras Gudžinskas

Posėdžio sekretorė

Agnė Miliūtė
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