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I. Tarybos posėdžio atidarymas.
II. Bendrieji klausimai:
2.1 Kvorumo tikrinimas.
Dalyvauja 10 tarybos narių. Kvorumas yra.
2.2 Sekretoriaujančio tvirtinimas.
Siūloma Ieva Vainoraitė. Patvirtinta bendru sutarimu.
2.4

Darbotvarkės tvirtinimas. Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.

III.

VU SA padalinių steigimas Užsienio kalbos institute ir Orientalistikos centre.

Pristato Liutauras Gudžinskas
Būtina nuspręsti kokiu statusu paliekame UKI ir OC VU SA struktūroje.Viena galimybė yra suteikti
balso teisę į Parlamentą, Tarybą ir įsteigti padalinį. Kita variantas yra suteikti stebėtojo statusas ir
kitais metais UKI ir OC taptų pilnateisiais VU SA nariais.
Viktorija (UKI): Dabar UKI yra pasidarę savo metų veiklos planą ir dirba su nuostatais, kurie
išsiųsti TDG taisymui. Taip pat, jau yra suderinti su administracija atstovai institute. Dabar norime
daryti steigiamąją konferenciją, kurios metu bus išrinktas pirmininkas. Dėl vietų Parlamente ir

Taryboje, sutinkame vaikščioti stebėtojų statusu. Žinoma, suteikta atsakomybė būtų paskatinimas
greičiau mokytis.
Aliona Larionova: Ar bus sričių koordinatoriai?
Viktorija: Jie nebus renkami konferencijoje. Dabar jau yra žmonės, kurie yra prijungti prie VU SA
konferencijų, kurie dirba su atitinkamomis sritimis.
Ieva Mažilytė.: Kiek pas jus yra žmonių?
Viktorija: Pas mus aktyviai veikiančių yra 20 studentų. Institute yra apie 120 studentų.
Petras Purlys: Padalinių dabartinė struktūra yra labai sudėtinga ir nelabai tinkama mažiems
padaliniams.
Andrius Popovas: Kuriantis dabartiniams padaliniams buvo irgi visokių situacijų, kai buvo nedaug
žmonių. Tikriausiai nereiktų drausti jiems to daryti. Mes privalome suteikti visą reikiamą pagalbą
naujam padaliniui.
Akvilė Solovjovaitė: Ar jums reikia tik atstovų komisijose/komitetuose ar jums reikia padalinio?
Viktorija: Mes manome, kad galime išlaikyti žmones ir išlaikyti padalinį.
Petras Purlys: Aš esu už VU SA atstovus UKI, o esu prieš, kad mes formaliai įsteigtumėme
padalinį. Žiūrėkime, kad nebūtų sukurta struktūra ir bus palikta gyvuoti ir pamiršta.
Aurimas Bružas: Net jei atsitiks taip, kad teks uždaryti padalinį, nes jame nėra žmonių, nieko blogo
nenutiks.
Aliona Larionova: Ar norėtumėte turėti Parlamente balso teisę?
Viktorija: Norėtumėme turėti nors vieną balsą Parlamento posėdžiuose.
Arminas Varanauskas: Kai pasikeis žmonės, mes tikrai negalime garantuoti, kad bus užtikrinta
pagalba. Tai yra statoma ant žmonių ir didelis klausimas ar pasikeistus žmonėms viskas nedings.
Gal reikia tiesiog padaryti paprastesnę struktūrą ir tada leisti įsisteigti?
Kotryna Peilakauskaitė: Kadangi yra mažai žmonių, tai dažnai palengvina administracinį darbą. Tad
nelyginkime UKI su dabartiniais padaliniais, nes ir jie pakankamai skiriasi.
Aurimas Bružas: Galime padaryti padalinį su kitokiais nuostatais? Struktūras galime paprastinti.
Lauryna Daukšaitė: Aš manau, kad reikia surasti mentorių, kuris padėtų jiems. Tada tas žmogus
jaustų atsakomybę už naujai įsteigtą padalinį.
Nuspręsta pritarti VU SA UKI padalinio kūrimui, tačiau nebūtinai iki VU SA ataskaitinės
konferencijos.
IV.

Kuratorių programa.
Pristato Arminas Varanauskas

Kuratorių programos tikslas yra labai paprastas – tai yra integracija į VU. Vienas svarbiausių
dalykų yra kuratorių koordinatoriai padaliniuose. Kuratorių koordinatoriams yra numatyti
mokymai. Mokymų metu bus kalbama apie kuratorių atrankas, kaip dirbti su nedirbančiais
kuratoriais, kaip prižiūrėti darbus. Po kuratorių koordinatorių mokymų vyksta kuratorių atrankos.
Kuratorių mokymai numatomi centralizuoti, vietiniai. Jei padaliniui reikia specifinių dalykų, tai gali
programoje numatytas laikas, kai padalinio žmogus dirbs ten su savo kuratoriais. Nauja idėja, kad
visą reikiama informacija gali būti kuratoriams patalpinta vusa.lt/kuratoriui. Dėl kuratorių
koordinatoriaus centriniame biure ilgai buvo svarstyta, ir manome, kad šiemet bandysime atsisakyti
tokios pareigybės ir duoti koordinuoti žmogui iš biuro, nes dar vienam žmogui darbo tikrai nėra.
Vaida Liutkevičiutės (buvusios centrinio biuro kuratorių koordinatorės) nuomone irgi nereikia
koordinatoriaus biure.
Andrius Popovas: Dėl kuratorių koordinatoriaus biure tai, viskas priklauso nuo žmogaus ir kiek jis
nori dirbti. Aš manau, kad jei žmogus yra stiprus ir norintis dirbti, tai darbų sumažėtų biurui.
Lauryna Daukšaitė: O jei kuratorių koordinatoriams padalinyje kils problemų, tai į ką jie kreipsis?
Arminas Varanauskas: Žmogus, atsakingas už kuratorių programą, bet tai nebus atskiras žmogus.
Aliona Larionova: Vertinu skeptiškai centralizuotų mokymų idėją. Ar mokymuose bus dirbame
padaliniais ar visi bendrai?
Arminas Varanauskas: Bandysime dirbti padaliniais, bet mokymai tikriausiai išliks centralizuoti.
Aurimas Bružas: Centralizuoti mokymai bent jau garantuoja šiokią tokią kokybę. Jei paliksime
padaliniams neaišku ką gausime.
Andrius Popovas: Centralizuoti mokymai vykdomi dėl kokybės. Decentralizavus mes negalime
užtikrinti kokybės. Taip pat centralizuoti mokymai kainuos mažiau.
Gintarė Lazdinytė: Geriau decentralizuoti mokymai, bet ar mes turime tiek laiko ir pinigų skirti
kuratoriams. Ar mes turime geriau dirbti su seniūnais?
Kotryna Peilakauskaitė: Centralizuotuose mokymuose bus blokas bendrų dalykų. Jei yra poreikis,
padaliniai gali daryti savo fakulteto kuratoriams mokymus.
Gintarė Lazdinytė: Arba visi daromės kartu, arba visi atskirai. Gal keičiame mokymus iš pagrindų ir
juos siauriname?
Arminas Varanauskas: Siūlymas daryti vietinius ir trumpesnius mokymus, parenkant 3 – 4 datas.
Nutarta: Mokymai bus centralizuoti. Kuratorių koordinatorių mokymai gegužės 21 d. Atrankos
vykdomos nuo 23d. iki sesijos.

V.

VU SA rinkiminė -ataskaitinė konferencija. Ataskaitos.
Pristato Kotryna Peilakauskaitė

Bus reikalingi 8 savanoriai VU SA rinkiminės – ataskaitinės konferencijos rytui, nes trūksta
žmogiškųjų išteklių. Tarybos nariai pranešti apie galimus savanorius turi iki gegužės 7 dienos. Jei
turite pasiūlymų dėl konferencijos vakarinės dalies, rašyti Kotrynai.
Ataskaitos. Terminas atsiųsti padaliniams ataskaitas yra balandžio 27d. Ataskaitas rašo buvę
pirmininkai, o ne nauji. Pagrindiniai dalykai: rašome pagal VU SA veiklos planą ir pridedame
darbus, kurie iškilo metų eigoje. Būtina įtraukti fakultetinį atstovavimą.Kiek įmanoma pasistengti
nevėluoti Jei vėluojate, informuoti Kotryną. Veiklos ataskaita daroma tokia forma kokia yra VU SA
metų veiklos planas. Kasdienių darbų netraukti į ataskaitas.
Dar labai svarbus dalykas yra fotosesija. Fotografuos Justina Pelikšaitė. Dvi datos yra balandžio 27
ir 28 dienos.
Gintarė Lazdinytė: Gal galime padaryti fotosesiją prieš Parlamento posėdį?
Kotryna Peilakauskaitė: Visai įmanoma. Laiką dar reikia derinti su centrinių fakultetų rinkiminėmis
– ataskaitinėmis konferencijomis.
VI.

VJOSAS asamblėja.
Pristato Arminas Varanauskas

Artėja VJOSAS asamblėja – rinkiminė konferencija. Pasiūlyti du kandidatai į VJOSAS tarybą Aurimas Bružas ir Andrius Popovas.
Kandidatai pagalvos ir informuos apie savo sprendimą greitu metu.

Posėdžio sekretorė

Ieva Vainoraitė

Posėdžio pirmininkas

Liutauras Gudžinskas

